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By- og Landskabsudvalget

Tid

Torsdag 10. januar 2019, kl. 08.30

Sted

Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Afbud

Per Clausen

Til stede

Helle Frederiksen, Vibeke Gamst, Jan Nymark Thaysen, Ole Risager, Henrik Hyldig
Nielsen, Hans Henrik Henriksen

Øvrige
deltagere

Direktør Christian Bjerg, Jurist Bettina Vitnes

Øvrige
oplysninger

Økonomichef Anders Fokdal deltog under pkt. 2 Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen deltog
under pkt. 3-10, 15 og 18 Stadsgartner Kirsten Lund Andersen deltog under pkt. 10
Civilingeniør Mette Kristoffersen deltog under pkt. 10 Stadsingeniør Svend Erik Pedersen
deltog under pkt. 16 Afdelingsleder Torben Kjeldgaard Larsen deltog under pkt. 18
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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. november 2018 i By- og
Landskabsforvaltningen
2018-026402
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 30. november 2018.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den ottende økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2018.
Som i de foregående år skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter
indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til
korrigeret budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre
budgetoverholdelse.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og strategier.
På By- og Landskabsudvalgets møde vil virksomhedsrapportens indhold og opbygning blive gennemgået.
Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. november 2018 behandles ikke i Magistrat og Byråd.
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Bilag:
Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018 i By- og Landskabsforvaltningen - Bilagshæfte
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos
Vej, Gug (fornyet offentlig høring)
2016-008444
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
at forslag til ændringer af lokalplanforslag 4-3-105 fremsendes i offentlig høring i 2 uger.
Beslutning:
Udsat.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 7,7 ha, som i dag omfatter marker med landbrugsvirksomhed.
Lokalplanen skal sikre, at der kan etableres 9 boliger i en åben-lav bebyggelsesstruktur nord for Kong Minos
Vej. Lokalplanen sikrer desuden, at der maksimum etableres 80 boliger i en tæt-lav og lav
etagebebyggelse syd for Kong Minos Vej med maks. 2 etager.
Mod syd vil godt halvdelen af lokalplanområdets areal, det areal der ligger mellem den kommende
bebyggelse og Sønder Tranders Vej, blive udlagt til rekreativt areal i kommuneplanen. Blandt andet på grund
af grundvandsinteresser sikres det, at der ikke kan bygges boliger i dette område.
Planerne bygger på den eksisterende infrastruktur med en overordnet stamvej, og der laves nye boligveje
herfra samt interne stier.
Forslag til ændringer
Der er en ny optionshaver til området, som har gjort indsigelse mod det oprindelige planforslags
bygningsregulerende bestemmelser. Den nye optionshaver ønsker samme byggemuligheder, som der er
foreslået i planområdet mod syd-vest. Forvaltningen har spurgt ejeren af hele planområdet dvs. også ejeren
af området lige nord for det område, der ønskes ændret (området skråner mod syd). Ejeren er indforstået
med disse ændringer. Forvaltningen har vurderet, at ændringerne vil passe fint ind i området og indstiller
derfor til udvalget at lave en ny offentlig høring i to uger med forslagene om ændringer af de
bygningsregulerende bestemmelser for området syd-øst for Kong Minos Vej, så byggeretten er ens i hele
planområdet syd for Kong Minos Vej. Ændringerne indeholder for det syd-østlige område:
-fra 1 etage mod Kong Minos Vej til 2 etager
2
2
-fra maksimum 3150 m til maksimum 3800m
-fra 30 til 40 boliger
Jævnfør de 2 medsendte bilag med henholdsvis alle indsigelser i høringsperioden, samt resume heraf og
foreløbig vurdering, er der efter første offentlige høring bl.a. fremsendt indsigelser relateret til byggeriets
højde i området syd-vest for Kong Minos Vej (B1). Der er derfor holdt et møde 5. oktober 2018 med
optionshaver og indsigere, hvor Aalborg Kommune også deltog. Indsigerne forklarede deres bekymringer ift.
nye byggeri og deres kommende udsigt (indsigerne har ikke bygget deres huse endnu). Aalborg Kommune
forklarede planprocessen og optionshaveren illustrerede den forventede byggehøjde. Indsigerne var dog
stadig bekymrede for deres kommende udsigt, og derfor vil der i det reviderede planudkast blive lavet en ny
illustrationsplan, hvor der er lavet endnu flere udsigtskiler. Desuden vil nordfacaderne i område syd-vest for
Kong Minos Vej (B1), de facader der er nærmest de bagvedliggende grunde, blive sænket ift. det oprindelige
planudkast. I det nye lokalplanforslag indsættes desuden en visualisering af udsigtsforholdene (set fra
området mod nord). Nyt udkast til illustrationsplan for området syd for Kong Minos Vej ses som bilag.
I det videre arbejde er der fundet frem til, at vejen i området mod syd-øst (B2) skal hæves 1,3 meter
yderligere, ift. det der står i det oprindelige planudkast, for at overholde de principper for terrænregulering,
som der i planprocessen er blevet aftalt mellem Aalborg Kommune og optionshaver. Derfor tilrettes dette i
det nye planudkast.
Nord for vendepladsen i området mod syd-vest (B1) er der også behov for terrænregulering, for at
vendepladsen kan overholde vejreglerne, hvorfor det indskrives i de nye planudkast. I de nye planudkast vil
der komme 2 nye snittegninger, en for hver rundkørsel i områderne syd for Kong Minos Vej, for at sikre,
hvordan terrænet bearbejdes, og for at se hvor stort en indgreb der er tale om ift. terrænregulering.
Der laves ingen ændringer i kommuneplantillæg 4.055 eller i miljøvurderingen af planforslagene.
Udkast til udbygningsaftale er opdateret ift. navne på optionshaver. Udkast til aftalen ses som bilag.
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Dokumentet ’Underskrift om ikke overtagelsespligt’ er fortsat gældende, selvom der laves ændringer i
lokalplanen (aftale om at ejerne ikke kan tvinge Aalborg Kommune til at overtage den sydlige del af
lokalplanområdet, selvom der kræves offentlig adgang til arealet).
Da forvaltningen vurderer, at det er relativ få/små ændringer ift. første planforslag, der har været sendt i
høring, anbefales det at sende ændringerne i en kort fornyet offentlig høring i 2 uger.
Tidsplan
Afslag til boliger i den sydlige del af lokalplanområdet
I december 2016 blev der givet afslag på forespørgsel om udvidelse af kommuneplanramme 4.3.B4 mod
syd, da der ikke ønskes boliger i den sydlige del af lokalplanområdet pga. grundvandsinteresser.
1. forelæggelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg
Godkendt af By- og Landskabsudvalget 24. maj 2018 (pkt. 4) og Byrådsmøde 18. juni 2018 (pkt. 7).
Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra 22. juni 2018 til 5. september 2018.
Fornyet høring
Høringsperioden forventes at være primo 2019.
Forventet endelig godkendelse
Planerne forventes fremsendt til endelig politisk godkendelse i Byrådet (2. forelæggelse) den 8. april 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-3-105
Kommuneplantillæg 4.055
Oversigtskort

Lokalplanområde og ny ramme med rekreativt område i kommuneplanen.
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Formål og baggrund
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelser på Kong Minos Vej i Gug.
Området, som planlægges bebygget, anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med
landbrugsvirksomhed.
Lokalplanen udlægger desuden et sammenhængende grønt område mellem den kommende bebyggelse og
Sønder Tranders Vej. Området etableres som rekreativt område og fælles opholdsarealer for beboerne i de
tæt-lave boliger og etagebebyggelserne. Området skal være offentligt tilgængeligt, og indrettes som et
landskabs- og naturområde med stier og eventuelt et fælleshus mv. Det rekreative område har særlige
grundvandsinteresser, der gør, at der er givet afslag til at bygge boliger i området.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget indeholder et nyt rammeområde, hvor områdetypen ændres fra et Natur- og
kulturområde til et Rekreativt område, som navngives "4.3.R7 Kong Minos Vej".
Det areal, som kommuneplantillæg 4.055 omdanner fra natur- og kulturområde til rekreativt område, kan
anvendes til offentligt grønt rekreativt område til brug for alle beboere eller besøgende i området. Området er
tænkt som et uplejet naturområde med etablerede stier og trampestier. Der kan også etableres andre
rekreative anlæg i området.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for åben-lave boliger (parcelhuse) nord for Kong Minos Vej samt tæt-lave
(rækkehuse) og etageboliger på maks. 2 etager (med indvendig trappe) syd for Kong Minos Vej, desuden
gives mulighed for et rekreativt offentlig tilgængeligt område mod syd til glæde for både beboere i
lokalplanområdet samt øvrige besøgende.
I lokalplanprocessen er der arbejdet med terrænudfordringen for hele det areal syd for Kong Minos Vej, hvor
det skråner meget. Da der skal være niveaufri adgang ind til boligerne, er der i lokalplanen givet mulighed for
terrænregulering mellem de to rækker af boligbebyggelse, hvorimod bebyggelserne mod nord og syd skal
tilpasses eksisterende terræn.
I det sydøstlige område er der desuden givet mulighed for at hæve vejniveauet, da hældningen på vejen
ellers vil blive for stejl. Da der også gives mulighed for terrænregulering mellem husene, gør det, at vejen
ikke kommer til at syne som en ”flyvende” vej, men at den ligger velplaceret mellem bebyggelserne i samme
niveau som indgangen til boligerne.
Det store rekreative område mod syd skal være offentligt tilgængeligt til glæde for beboere og besøgende.
Driften varetages af grundejerne. I det rekreative område, er der mulighed for at opføre et fælleshus med en
efterfølgende landzonetilladelse samt etablere stier, herunder stier med cykelfast belægning, der forbinder
områderne og giver rekreative værdier. Stien i det rekreative område vil være en forlængelse af Hekatestien,
og vil derfor få samme navn.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af en
forlængelse af cykelstien langs Kong Minos Vej hen til indkørslen til boligområdet syd for Kong Minos Vej.
Den øvrige strækning fra indkørslen til boligområdet syd for Kong Minos Vej og hen til rundkørslen ejes af en
anden grundejer, der ikke er medvirkende i denne lokalplan, hvorfor arealet blot reserveres til cykelsti, men
ikke sættes som forudsætning for ibrugtagning i lokalplanen, som der gøres for den øvrige etablering af
cykelsti.
Udkast til udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 10.01.2019
kl. 08.30

Side 8
4 af 69
6

By- og Landskabsudvalget

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen, da der
er særlige grundvandsinteresser i området. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes
at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen
med lokalplanen.
Økonomi
Der er ved etableringen af Kong Minos Vej lavet en aftale med grundejerne om vejbidrag, der skal betales af
grundejerne til Aalborg Kommune, når området lokalplanlægges.
Den nye cykelsti langs Kong Minos Vej anlægger bygherre, men da det bliver en offentlig cykelsti, skal den
driftes af Aalborg Kommune.
Det rekreative område skal driftes af ejerne af arealet. Det er sikret med en underskrift fra ejerne, at Aalborg
Kommune ikke skal overtage arealet, selvom der skal være offentlig tilgængelighed.
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Bilag:
Opsamling på indkomne bemærkninger i høringsperioden 22.06.2018 til 05.09.2018
Kong Minos Vej - Område B1 og B2 - ny illustrationsplan
Udkast til udbygningsaftale om cykelsti
Samlet indsigelser
Miljøvurdering af Lokalplan 4-3-105 - Boliger, Kong Minos Vej, Gug og Kommuneplantillæg 4.055 - for område
ved Kong Minos Vej
Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (1. forelæggelse)
Kommuneplantillæg 4.055 for området ved Kong Minos Vej (1. forelæggelse)

By- og Landskabsudvalget

Møde den 10.01.2019
kl. 08.30

Side 10
6 afaf669

By- og Landskabsudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butik,
City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2018-031739
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 3.030 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 3-6-112 endeligt uden ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I forhold til det forslag til kommuneplantillæg 3.030, der oprindeligt blev udsendt i høring, er der efter krav fra
Erhvervsstyrelsen indarbejdet en maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i City Syd på 35.000 m2 .
Uddybning
Den 14. november 2018 modtog Aalborg Kommune en bemærkning fra Erhvervsstyrelsen om, at styrelsen
ikke kunne få adgang til den uddybende redegørelse, der skal udarbejdes ved planlægning for udvidelse af
aflastningsområder, i det forslag til kommuneplantillæg 3.030, der var indberettet til det statslige register
Plandata.dk. Dette medfører, at kommunen ikke kan vedtage planen, før en fyldestgørende redegørelse har
været i høring som en del af planforslaget. Endvidere bemærkede Erhvervsstyrelsen, at der skal fremgå en
maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i City Syd.
Bemærkningerne vedrører kun kommuneplantillæg 3.030 ikke lokalplan 3.6.112, da der allerede indgår en
maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker specifikt for lokalplanområdet.
På den baggrund blev der indarbejdet en maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i City Syd på
35.000 m2 , så området kan rumme de store udvalgsvarebutikker, det er tiltænkt. Ændringen er i
overensstemmelse med intentionerne i det af byrådet godkendte forslag til kommuneplantillæg 3.030, blot med
en skærpelse fra ingen maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker til en max-grænse på 35.000 m2 .
På den baggrund vurderede forvaltningen, at der umiddelbart kunne foretages en supplerende høring.
Det reviderede forslag blev den 16. november 2018 udsendt i en supplerende høring og indberettet til det
statslige register Plandata.dk sammen med den supplerende redegørelse og med en ny høringsfrist fra den
16. november til den 14. december 2018.

Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Planerne var forventet forelagt By- og Landskabsudvalget på møde den 6. december 2018 og Byrådet den
14. januar 2019. Høringen blev efter bemærkning fra Erhvervsstyrelsen forlænget (se uddybning under
”Tidsplan”.
Fakta om planen/planerne
I dag er City Syd i kommuneplanen overordnet inddelt i 2 anvendelseskategorier. Det østlige område udgør
selve aflastningsområdet, hvor der kan placeres butikker, mens det vestlige område er udlagt til butikker
med særligt pladskrævende varegrupper. Med kommuneplantillægget ophæves den interne opdeling, så der
gives mulighed for at placere udvalgsvarebutikker i hele City Syd-området, og samtidig udelukkes
muligheden for butikker med særligt pladskrævende varer. De tilstødende arealer til lettere erhverv, placeret
mellem City Syd og Drastrup, berøres ikke af nærværende plan.
Lokalplanen opgraderer anvendelsesbestemmelserne og muliggør fremadrettet udvalgsvarer. Øvrige
overordnede eksisterende planbestemmelser og helhedshensyn ifht. City Syd videreføres.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 22.06.2018 (punkt 6)
Fordebatten var i perioden 26. juni – 24 juli 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 23. august 2018 (punkt 6)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 19. september 2018 (punkt 4)
Magistratens møde 1. oktober 2018 (punkt 12)
Byrådets møde 08.oktober 2018 (punkt 12).
Forslagene har først været fremlagt for offentligheden fra den 12. oktober til og med den 8. december 2018.
Efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen er der gennemført supplerende høring fra den 16. november til den
14. december 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-6-112
Kommuneplantillæg 3.030
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for en udvidelse af aflastningsområdet City Syd. City Syd er et
regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg Midtby specielt med store udvalgsvarebutikker.
Afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd definerer, hvor der reelt kan placeres butikker.
Baggrunden for ønsket om at udvide aflastningsområdet er, at Aalborg kommune har modtaget en konkret
henvendelse om at placere 2 nye store udvalgsvarebutikker i den tidligere Metrobygning. Da
Metrobygningen ligger uden for afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd, må der ikke inden for
gældende plangrundlag placeres udvalgsvarebutikker i bygningen.
Udvidelsen omfatter mere end Metrobygningen, så der samtidig skabes større fleksibilitet og rummelighed i
aflastningsområdet. Hermed skabes mulighed for placering af fremtidige store udvalgsvarebutikker, der
mangler og hører hjemme i området.
I praksis betyder udvidelsen, at aflastningsområdet City Syd vil have samme afgrænsning som kommuneplanramme 3.6.C1, der af mange betragtes som den reelle afgrænsning af handelsområdet.
Den ønskede udvidelse af aflastningsområdet City Syd medfører, at der skal udarbejdes et
kommuneplantillæg for udvidelsen af aflastningsområdet. Samtidig udarbejdes en afgrænset lokalplan
konkret for omdannelse af Metrobygningen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd ændres ikke i afgrænsningen, men detailhandelsbestemmelserne i
rammen tilrettes, så anvendelsen "Butikker til særlig pladskrævende varegrupper" udgår. Endvidere er der
2
indarbejdet en maksimal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker i City Syd på 35.000 m , samt en
2
bestemmelse om minimumsbutiksstørrelse for udvalgsvarebutikker på 500 m i aflastningsområdet.
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Som følge heraf ændrer kommuneplantillægget retningslinje 7.1.2 City Syd i forhold til max- og
minimumsgrænser for udvalgsvarebutikker, som beskrevet ovenfor. Endvidere ændres afgrænsningen af
aflastningsområdet, så det følger kommuneplanrammens afgrænsning.
Den ændrede afgrænsning konsekvensrettes i retningslinje 7.1.4. Særlig pladskrævende varer, så arealerne
omfattet af dette kommuneplantillæg udgår.
Lokalplanens indhold
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området fremadrettet ændrer anvendelse fra pladskrævende varer til
udvalgsvarer, som en del af aflastningsområdet City Syd.
Herudover viderefører lokalplanen i store træk gældende planlægning samt opgraderer enkelte
bestemmelser, så som krav til parkering, beskyttelse af grundvand mm.
Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er 50. Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager
med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter.
For lokalplanområdet som helhed må der etableres 14.000 m² udvalgsvarebutikker. Den maksimale
2
butiksstørrelse fastsættes til 14.000 m² pr. butik, mens den mindste butiksstørrelse fastsættes til 500 m pr.
Bebyggelse inden for lokalplanens område skal gives et harmonisk helhedsindtryk. Det indskærpes, at
facader skal holdes i et neutralt udtryk og ikke må have signalfarver. Indgangspartier er undtaget for denne
bestemmelse.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Fiskene og vareindlevering fra Krebsen, som tilfældet i dag.
2

Parkeringsnormen fastholdes, dog udløser anvendelsen ”udvalgsvarer” en højere parkeringsnorm pr m end
”særligt pladskrævende varer”.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Eksisterende lokalplan 3-6-107, Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd, Skalborg aflyses i sin
helhed, for det område, der er omfattet af denne lokalplan.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”:
Integrering af miljøhensyn i planen:
I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er der blevet foretaget en afgrænsning af de vurderede
miljøforhold (også kaldet en ’scoping’). Den aktuelle plan om udvidelsen af aflastningsområdet medfører
ikke i sig selv en væsentlig miljøpåvirkning. Miljøhensyn har fra planens start været integreret i
planlægningen gennem opgradering og videreførelse af miljøhensyn i eksisterende planlægning
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
I offentlighedsfasen blev der stillet spørgsmål ved den trafikale situation. Aalborg Kommune vurderer ikke, at
dette er en konsekvens af pågældende planlægning. Aalborg kommune følger løbende med i
trafikudviklingen i området, der skal løses gennem overordnet planlægning og ikke på enkeltsagsniveau.
Ligeledes er der udtrykt ønske om etablering af afskærmende beplantning uden for lokalplanens område.
Dette er allerede redegjort for i planlægningen og vil blive etableret i forbindelse med omdannelsen af de
pågældende arealer.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Lokalplanen har til formål at muliggøre udvalgsvarebutikker i et område, der tidligere har været forbeholdt
pladskrævende varer. Dette forudsætter en ændring af kommuneplanen. Fremfor kun at medtage det
berørte område medtages hele Kommuneplanens rammeområde, således der opnås størst muligt
gennemsigtighed og pragmatik i planlægningen af City Syd som et hele. Konkret betyder det, at
afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd udvides så det kommer til at dække samme areal som
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Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd, der af mange betragtes som den reelle afgrænsning af
handelsområdet.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Det vurderes ikke at planen har væsentlige miljøpåvirkninger, da området allerede i dag er udlagt og
nærmest fuldt udbygget. Aalborg Kommune vil løbende vurdere situationen i og omkring City Syd. Endelig
fastsætter lokalplanen afbødende foranstaltninger der ifm. byggesagen sikrer, at der ikke planlægges for en
miljøkonflikt mellem eksempelvis støj fra vareindlevering og boliger.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Banedanmark, Vasbygade 1, 2450 København SV
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Drastrup Beboerforening v/Michael Pedersen, Drastrup skovvej 27, 9200 Aalborg SV
Banedanmark, Vasbygade 1, 2450 København SV
Frejlev Samråd v/Fmd. Ruth Christensen
Aalborg Kommune, Boulevarden 13, 9000 Aalborg
Ankestyrelsen, 7998 Statsservice
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Henvendelserne er behandlet efter emne nedenfor.
Vedrørende Bemærkninger 1, 4, 6, 7 og 8 omhandler de enten kvittering af modtaget høring uden
bemærkninger eller kvittering for den forlængede høring.
Svar: Disse tages til efterretning
2. Bemærkning fra Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen konstaterer, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Der skal foretages en vurdering heraf, og
vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering
om reglerne vedr. bilag IV-arter.
Svar: Taget til efterretning
I forbindelse med Miljøscreeningen af planerne er det vurderet, at planerne ikke beskadiger eller ødelægger
yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Det er fremadrettet indarbejdet i kommunens plankoncepter og skabeloner, at vurderingen kommer med i
planernes redegørelse.
3. Bemærkning fra Drastrup Beboerforening v/Michael Pedersen, Drastrup skovvej 27, 9200 Aalborg SV
vedrørende manglende og mangelfulde beplantningsbælter omkring Drastrup.
Svar: Taget til efterretning.
Aalborg kommune har ikke fældet beplantningen mellem Drastrup og naboerhverv. Beplantningsbælterne
skal etableres (og genplantes) jf. eksisterende lokalplan. Idet der er tale om privat ejendom er dette et
privatretsligt spørgsmål. Den aktuelle klage er videregivet til relevant myndighed (Aalborg Kommunes
Bygningsmyndighed).
Vedrørende ønske om ny beplantning fastholder Aalborg Kommune tidligere besvarelse fra fordebatten idet
beplantning vil blive etableret i forbindelse med byggesagsbehandlingen for de enkelte ejendomme.
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I eksisterende lokalplan 3-6-107 (se lokalplanens bilag 3) er allerede fastsat beplantningsprincipper omkring
5y og 5t, beplantning forventes etableret i forbindelse med byggemodning. Beplantningsprincipper fra
gældende lokalplan videreføres.
5. Bemærkning fra Frejlev Samråd v/Fmd. Ruth Christensen vedrørende bekymringer om trafikbelastning
og infrastruktur samt områdets afgrænsning.
Svar: Taget til efterretning.
En ændring i anvendelsen af det udvidede aflastningsområde fra butikker med pladskrævende varegrupper
til funktioner som fx større udvalgsvarebutikker vurderes kun at medføre en beskeden mertrafik til og fra City
Syd. Ændringerne har derfor kun ringe betydning for vejnettet uden for City Syd området.
Planerne for realiseringen af den 3. Limfjordsforbindelse ligger i øvrigt uden for denne planændring.
Mht. behovet for opgradering af tilkørslen fra Kærvedgaardsvej er Aalborg Kommune opmærksomme på, at
der om morgenen i visse tidsrum kan være problemer med bilkø og længere ventetider for
sidevejstrafikanterne.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butikker, City Syd (med miljørapport)
Samlet indsigelser
Kommuneplantillæg 3.030 for udvidelse af aflastningsområdet City Syd
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Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1.
forelæggelse)
2017-058987
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 9-4-105.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 4,5 ha. Der kan etableres ca. 60 boliger fordelt på tæt-lav og åben-lav
bebyggelse. Adgang til området skal ske fra Vejdybet, og princippet for de interne veje er et loop i den
sydlige del af området med åben-lav bebyggelse og stikveje op til tæt-lav området mod nord. Det nye
boligområde bindes desuden sammen med Hals by via stiforbindelser, der kobler sig på eksisterende
infrastruktur, bl.a. Golfstien. Derforuden arbejder planen med at sikre og bruge de eksisterende grønne
strukturer og kvaliteter, heriblandt et bevaringsværdigt dige.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 20. marts 2019 og Byrådet den 8. april 2019

Link til digitale planer
Lokalplan 9-4-105
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at omdanne arealet, hvor Hals Camping har ligget, til et nyt boligområde.
Lokalplanen er en opfølgning på byudviklingsplanen for Hals (kommuneplantillæg 9.015) og skal understøtte
byudviklingen i Hals. Derforuden skal planen sikre, at det nye boligområde kobles sammen med den
eksisterende by og gør brug af de landskabelige og rekreative kvaliteter, der findes i området.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for boliger i form af tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Anvendelsen fastlægges til
helårsbeboelse for at understøtte nye bosætningsmuligheder i Hals.
Bebyggelse kan opføres i max. 2 etager, max. 8,50 m højt. Dog må bebyggelse nærmest Strandvejen max.
opføres i 1 etage, max. 6,00 m højt pga. støj. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om placering
af bebyggelse. Langs Vejdybet er der fastlagt en byggelinje 7,00 m fra vejskel. Dette er for at kunne sikre
den eksisterende skovbyggelinje ca. 15 m fra skovbryn mod øst og ca. 30 m fra skovbryn mod nord. Dette
understøttes desuden ved at have grønne arealer ud mod vejen, der er fri for bebyggelse. Derforuden er der
fastlagt en byggelinje 10,00 m fra skel mod golfbanen. Dette er for at sikre en grøn og rekreativ overgang fra
boligområdet til golfbanen.
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Arkitektonisk stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse opføres med facader i teglsten eller skifer,
alternativt træ hvis bebyggelsen fremstår med en nutidig arkitektur. Enkelte elementer kan dog udføres i
andre materialer. Herforuden skal tage udføres som sadeltage eller fladt tag. For den tæt-lave bebyggelse
gælder, at der skal sikres et sammenhængende udtryk gennem valg af bebyggelsesform, taghældning og
tagudformning. Der kan laves mindre variationer med materialer og farver.
I den sydlige del af lokalplanområdet er der et dige, som skal bevares. Diget er med til at skabe et grønt
bånd øst-vest gennem området. Beplantningen i diget er bevaringsværdigt. Herforuden er der udpeget
enkeltstående større træer fra den gamle campingplads, som også skal bevares. Langs Strandvejen og
Vejdybet skal beplantning bevares for at fastholde den grønne ankomst til området. Der skal etableres
yderligere beplantning langs Vejdybet, og hvor der er huller langs Strandvejen, for at fastholde vejenes
grønne karakter.
Der skal udlægges fælles opholdsarealer for områdets beboere. Lokalplanen indeholder bestemmelser om
opholdsarealernes udformning og indretning.
Et vigtigt element for planen er at lade Golfstien gå ind gennem området. Denne sti forbinder området med
de rekreative omgivelser såsom skov og kyst. Golfstien skal føres langs med diget som en særlig rekreativ
oplevelse. Stien skal desuden være offentligt tilgængelig, ligesom det er tilfældet med stierne på
golfområdet.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra Vejdybet, og at der skabes forbindelser til Hals by ved at koble
sig på eksisterende infrastruktur.
Lokalplanområdet ligger lige syd for Strandvejen, som er en af de overordnede veje i Hals, der skaber
forbindelse til omverdenen. Vejen er derfor temmelig trafikeret, og trafikstøjen herfra er over Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der etableres støjafskærmning ud mod
Strandvejen. Støjafskærmningen må max. være 2,50 m høj grundet den visuelle påvirkning af området og
skal placeres bag eksisterende beplantning.
Spildevand kan tilsluttes spildevandsledningen i Strandvejen. Da spildevandssystemet ligger relativt højt,
skal der etableres en spildevandspumpestation for at forsyne området. Der reserveres areal til
pumpestationen i den nordvestlige del af lokalplanområdet.
Grundet en høj grundvandsstand i området skal regnvand med stor sandsynlighed håndteres på overfladen.
Der skal derfor etableres LAR-løsninger inden for lokalplanens område. Dette kan være i form af regnbede
og regnvandsgrøfter eller et regnvandsbassin.

Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 5.19, Offentligt, rekreativt område - Golfbanen, der udlægger
området til henholdsvis golfbane og campingplads. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet
af lokalplan 9-4-105 i forbindelse med den endelige godkendelse.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.

Økonomi
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Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb (fornyet offentlig
høring)
2017-045556
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
at forslag til ændringer af Lokalplanforslag 6-2-105 fremsendes i offentlig høring i 2 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på godt 5 ha. Den østlige del af området er præget af tidligere
industribebyggelse, der rummer kulturhistoriske værdier. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte dette
område til ca. 61 tæt-lav og etageboliger. Den vestlige del af området er ubebygget og har været anvendt til
juletræsproduktion. Dette område kan anvendes til ca. 27 åben-lav boliger.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 16. august 2018 (punkt 10).
Magistratens møde den 20. august 2018 (punkt 6).
Byrådets møde den 27. august 2018 (punkt 4).
Forslaget har været offentliggjort i perioden den 5. september til og med den 31. oktober 2018.
Fremsendelse i fornyet høring
I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet indsigelser og ændringsforslag. Bemærkningerne
har medført flere mindre justeringer i planen. Justeringerne omhandler primært ændret placering af
regnvandsbassin samt muligheden for at udskifte den eksisterende antennemast i området.
Lokalplanforslaget fremsendes derfor i fornyet høring i 2 uger. Høringen sendes til samme kreds som ved
den offentlige høring.
Forslag til ændringer i Lokalplanforslag 6-2-105
Kortbilag til sagsfremstillingen angiver, hvordan disponeringen af lokalplanområdet er ændret.
Bestemmelse 2.3 Opdeling i delområder
Delområde C udvides med ændret placering af regnvandsbassin. Delområde A og B reduceres tilsvarende.
Bestemmelse 3.2 Anvendelse, delområde B
Bestemmelsen udvides, således at der også kan opføres en ny antennemast for mobiltelefoni mv. inden for
delområde B.
Bestemmelse 5.6
2
2
Det maksimale etageareal i delområde B reduceres fra 6.500 m til 6.288 m .
6.9 Bebyggelse, der skal bevares, vinduer, delområde B
Bestemmelsen suppleres med, at sprosser kan være en del af den yderste rude.
7.8 Terrænregulering, delområde A
Bestemmelsen udgår. Der er ikke behov for opfyldning til etablering af byggegrunde, da arealet i stedet
anvendes til regnvandsbassin.
Bestemmelse 9.3 Regnvand
Bestemmelse om, at regnvandsbassiner skal udformes med svag hældning, suppleres således: Hældningen
kan dog være op til 1:3, hvor der er mulighed for at udnytte eksisterende terræn, der er stejlere end 1:5. Hvor
hældningen er over 1:5 skal der opsættes afskærmende hegn. Regnvandsbassinet skal være mindst 8 m fra
Døsebækken.
Bestemmelse 9.8 Antennemast
Ny bestemmelse: Indenfor delområde B kan der opstilles antennemast inden for arealet som vist i princippet
på kortbilag 2. Antennen må opstilles med en maksimal højde på 45 meter målt fra terræn.
Redegørelse, Anden lovgivning, Arkæologi
Redegørelsens tekst om arkæologi suppleres med Nordjyllands Historiske Museums bemærkninger om
væsentlige arkæologiske interesser i området.
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Herudover medfører de ovenfor nævnte justeringer diverse konsekvensrettelser i lokalplanens
redegørelsesdel.
Kortbilag 2
Delområdegrænserne ændres. Delområde C udvides, så det rummer det nye regnvandsbassin. Delområde
A og B reduceres tilsvarende. Placering af antennemasten vises på kortbilaget. Der foretages mindre
justeringer af veje og byggefelter.
Kortbilag 3
Ny illustrationsplan.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-2-105
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for omdannelse af Andersens Stålvarefabrik og et ubebygget areal
vest herfor til et attraktivt og varieret boligområde, der passer naturligt ind i Godthåb By.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et boligområde med forskellige boligtyper.
Den østlige del af området omdannes fra den tidligere industribebyggelse Andersens Stålvarefabrik til et
boligområde med tæt-lav boliger og etageboliger. Andersens Stålvarefabrik blev grundlagt i 1920 og er et
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autentisk (tidligere) fabriksområde. Området er kendetegnet ved forskellige typer af bygninger, udformet
efter deres funktion og en karakteristisk bebyggelsesstruktur dannet af beliggenheden mellem jernbanen og
Døsebækken. Der er gennemført en screening af kulturmiljøets bevaringsværdier og udviklingspotentiale
efter SAK-metoden (Screening Af Kulturmiljøer). Det nye boligområde indrettes med respekt for fabrikkens
kulturhistoriske værdier. Dette sikres blandt andet ved bestemmelser i lokalplanen om, at enkelte bygninger
og bygningsdele skal bevares, gadeforløb, skala og spring i højde mv. skal videreføres, der skal anvendes
robuste materialer og bebyggelse skal gives et enkelt arkitektonisk udtryk.
Den vestlige del af området kan udvikles til et nyt boligområde med åben-lav boliger. Arealet er disponeret
med et vejforløb indpasset i landskabet og med parcelhusgrunde med forskellige størrelser, der sikrer en
bedre udnyttelse af det kuperede terræn. Ny bebyggelse indpasses i landskabet.
Området rummer landskabelige og rekreative kvaliteter, herunder Døsebækken, der løber gennem området.
Vandløbet er ved planens udarbejdelse kun delvist fritlagt i den vestlige del af området og fremstår som en
smal grøft. Vandløbet åbnes op og fritlægges igennem hele lokalplanområdet, hvilket bidrager til områdets
rekreative værdi.
Den vestlige del af lokalplanområdet fremstår meget kuperet - især mod nord. For at undgå for store
terrænreguleringer samt sikre, at ny bebyggelse indpasses i landskabet, fastsætter lokalplanen for den
enkelte grund etageantal samt maksimale bygningshøjde. På de mest skrånende grunde skal ny bebyggelse
opføres i forskudte planer, så bebyggelsen indpasses i terrænet og uhensigtsmæssige terrænreguleringer
undgås.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Tostrupvej i områdets østlige del.
Der sikres stiforbindelser fra området til den omkringliggende by, til det åbne land og til Bjergbanestien, der
løber umiddelbart syd for lokalplanområdet og har forbindelse til Svenstrup og Nibe.
Eksisterende beplantning mod syd, op mod Bjergbanestien, skal bevares.
Forhold til kommuneplanen
Lokalplanen udarbejdes parallelt med Byudviklingsplanen for Godthåb. I forbindelse med byudviklingsplanen
ændres rammebestemmelserne for lokalplanområdet fra erhvervsområde til boligområde.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planen godkendte By- og Landskabsudvalget Døsebækparken som nyt
vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelse af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anni Tindahl Østergaard
Nordjyllands Historiske Museum
Navn- og adressebeskyttet
Roundwall Aalborg Skateboardforening, indsendt af Jesper Andreasen, Hanebuen 31, 9520 Skørping
Kim Nielsen
Kristian Bundgaard, indsendt af LE34 Aalborg, Gasværksvej 30R, 9000 Aalborg
Bent Strandfelt, Tostrup 68, Godthåb, 9230 Svenstrup

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
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1. Kommentar fra Anni Tindahl Østergaard:
Muligheden for at etablere en butik i området omkring busvendepladsen. Her vil der være mulighed for
parkering hvilket ikke er muligt i centerområdet langs Ridemandsmøllevej.
Svar: Ikke imødekommet.
I byudviklingsplanen for Godthåb fastlægges det, at butikker skal etableres i centerområdet langs
Ridemandsmøllevej. Denne placering er hensigtsmæssig både i forhold til trafikstrukturen i byen og i forhold
til hvor hovedvægten af byens boliger er beliggende. Såfremt der ønskes etableret en butik langs
Ridemandsmøllevej, skal det fornødne areal til parkering findes eventuelt ved nedrivning af eksisterende
bebyggelse eller ændret anvendelse af øvrige arealer.
2. Bemærkning fra Nordjyllands Historiske Museum, vedrørende arkæologiske interesser inden for
lokalplanområdet.
Svar: Imødekommet.
Lokalplanens redegørelse suppleres med museets bemærkninger.
3. Kommentar fra navne- og adressebeskyttet, vedrørende Roundwall Aalborg Skateboardforening.
Personen ønsker, at foreningen kan fortsætte inden for lokalplanområdet, da det har stort betydning for hans
sociale liv og helbred.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar under punkt 7.
4. Indsigelse fra Roundwall Aalborg Skateboardforening, der ønsker at bevare deres skateboardbowl.
Bowlen er etableret i en eksisterende hal i den østlige del af lokalplanområdet, hvor lokalplanen muliggør
etablering af vej og parkeringspladser. Frivillige har med støtte fra Aalborg Kommune, fondsmidler og egen
økonomi renoveret bygningen og skabt skateboardbowlen.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar under punkt 7.
5. Kommentar fra Kim Nielsen, der ønsker skateboardbanen bevaret. Der findes kun ganske få af denne
type i Danmark og ingen magen til i Nordjylland.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar under punkt 7.
6. Bemærkninger fra Kristian Bundgaard, der er ejer af lokalplanområdet, vedrørende håndtering af
overfladevand, ny antennemast, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende,
terrænregulering samt veje og parkering.
Svar: Delvist imødekommet.
Placeringen og udformning af regnvandsbassin ønskes ændret, da bassinet i lokalplanforslaget ikke var stort
nok. Der ønskes mulighed for at udnytte eksisterende skråninger, således at bassinet visse steder får
hældninger der er stejlere end 1:5. Som konsekvens heraf udgår to grunde til parcelhuse i delområde A og
2
det antal m der kan bygges i delområde B reduceres.
Det vurderes, at den foreslåede placering og udformning af bassinet er hensigtsmæssig.
Der ønskes mulighed for at udskifte den eksisterende antennemast med en ny.
Det vurderes, at forslaget om, at lokalplanen muliggør etablering af en ny antennemast, er i
overensstemmelse med kommunens mål om sikring af god mobildækning.
Boligvejen c-c indenfor delområde B ønskes flyttet 1,5 m mod øst for at skabe lidt mere luft foran
bebyggelsen og bedre oversigtsforhold ved udkørsel fra området.
Det vurderes, at være et hensigtsmæssigt forslag.
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Byggefelterne mod nordøst i delområde B ønskes ændret fra to parallelle bygninger i op til 2,5 etager til en
vinkel bygning i 2,5 etage, som en konsekvens af den nye placering af regnvandsbassinet.
Det vurderes, at være et hensigtsmæssigt forslag.
I forhold til bebyggelsens udseende ønskes det fastlagt, at vinduessprosser kan være en del af den yderste
rude.
Det vurderes, at det ønskede industriagtige udtryk også kan opnås på denne måde.
Der ønskes mulighed for terrænregulering op til 1,1 meter i den nordlige del af delområde B.
Dette er muligt på baggrund af det eksisterende lokalplanforslag under forudsætning af, at der laves
ordentlige og naturlige overgange til det omgivende terræn. Der vurderes ikke at være grundlag for at ændre
bestemmelsen.
Vejudlægget ønskes reduceret fra 9 m til 8,5.
Det vurderes, at vejudlægget bør fastholdes på 9 m. Den præcise udformning fastlægges i forbindelse med
godkendelsen af vejprojektet.
Det foreslås at angivelsen af parkeringspladser fjernet fra kortbilag 2.
Det vurderes, at være et hensigtsmæssigt forslag, da det giver mere fleksibilitet. Parkeringsnormen
fastholdes.
7. Indsigelse fra Bent Strandfelt vedrørende skateboardbanen. Banen er indrettet i et tidligere pakhus af træ
langs den gamle jernbane. Huset bør bevares, da det er en del af det gamle fabriksmiljø. Skateboardbanen
giver Godthåb en idrætsfacilitet for unge mennesker.
Svar: Ikke imødekommet.
En del af pakhusbygningen, hvor skateboardbowlen er indrettet, ligger hvor, der skal være vej og
parkeringsareal. Nedrivning af pakhuset kan forhindres gennem bestemmelser i lokalplanen. Lokalplanen
kan derimod ikke styre, at bygningen rent faktisk anvendes til skateboarding, da dette er et privatretligt
spørgsmål mellem ejer og lejer (skateboardforeningen). Ejer har opsagt lejeaftalen og foreningen flytter ud
senest den 1. maj 2019.
Pakhusbygningen hører med til Godthåbs historie som industrilandsby. Bevaring af denne bygning vurderes
ikke selvstændigt at have betydning i forhold til sikring af kulturarven i området. Det væsentlige er, at de
overordnede strukturer bevares. Det gælder fx synligheden og adgangen til Døsebækken samt intimiteten
ved indkørselsvejen af de tætliggende bygninger med de lave bygninger mod syd, og den varierende skala
mod nord.
Aalborg Kommune har støttet skateboardforeningen økonomisk. I forbindelse med lejemålets opsigelse er
kommunen behjælpelig med at finde en anden placering.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 6-2-105
Kortbilag: Disponering af lokalplanområdet
LP 6-2-105 - Døsebækken, Godthåb - Samlede indsigelser
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Punkt 7.

Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2.
forelæggelse)
2016-002821
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 3-6-108 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplan 05-086, "Boliger og erhverv, Hobrovej/Gartnervej, Skalborg".
Lokalplanen har til formål at ændre anvendelsen af et delområde fra let erhverv til boliger, hvilket er i
overensstemmelse med gældende kommuneplan for området.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 4. oktober 2018 (punkt 8)
Magistratens møde 8. oktober 2018 (punkt 6)
Byrådets møde 22.oktober 2018 (punkt 6).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 25. oktober til og med 22. november 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-6-108
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanens bestemmelser er en udmøntning af kommuneplantillægget 3.022 Byudviklingsplan for
Skalborg, godkendt januar 2017. Byudviklingsplanen peger på omdannelse og fortætning af
uudnyttede/udtjente erhvervsområder til boligformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med
Kommuneplanen, dog henledes i miljørapporten tilhørende kommuneplanen, opmærksomhed på
udfordringer mellem bolig- og erhvervsrammen.
Som følge af byudviklingsplanen for Skalborg, godkendt i januar 2017, blev kommuneplanrammen for
delområdet ændret fra lettere erhverv til boligformål, ligesom det også var tilfældet med Coops centrallager
længere mod nord. Den ændrede kommuneplan samt den forudgående proces med udarbejdelse af
byudviklingsplanen har gjort det ud for fordebat og startredegørelse.
Udover den ændrede delområdedisponering er hovedparten af de gældende bestemmelser videreført,
herunder bevaring af karakteristisk beplantning. Desuden er lokalplanen opdateret i forhold til blandt andet at
forskønne Hobrovej som grøn indfaldsvej.
Grundet miljøproblematikker mellem bolig- og erhvervsformål har planen været længe undervejs. Det har
været væsentligt at sikre, at der kunne planlægges for boliger tæt ved eksisterende erhverv, uden at
boligerne blev miljøpåvirkede og uden at erhvervenes råderum blev indskrænket væsentligt i forhold til de
faktiske forhold. Der er derfor gennemført en række uddybende undersøgelser, der har resulteret i en række
opmærksomhedspunkter i planen for sikring imod eventuel miljøkonflikt.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, lettere erhverv ud imod Hobrovej samt grønt
område mod jernbanen.
Den nye boligbebyggelse vil visuelt lægge sig tæt op af eksisterende med facader i tegl kombineret med
andre materialer. Boligbebyggelsen kan opføres i op til 2 etager. Lokalplanen stiller krav til bevaring af dele
af den karakteristiske beplantning fra det tidligere gartneri. Langs Hobrovej er der stillet specifikke krav til
grønne forarealer og facadelinje i overensstemmelse med byudviklingsplanen for Skalborg.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra eksisterende tilslutning til Hobrovej. Udlæggelse af
stiforbindelser skal fremtidssikre grønne forbindelser og en sammenbinding med den øvrige bydel.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 05-068, der ophæves i sin helhed, bortset fra planens §11
vedrørende 'Grundejerforening', i forbindelse med den endelige godkendelse af nærværende plan.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med lokalplanen. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)”:
Integrering af miljøhensyn i planen:
Integrering af miljøhensyn har været et designparameter fra planprocessens start, idet det allerede i
bydelsplanen for Skalborg blev påpeget, at visionen om at binde boligområder sammen øst for Hobrovej
kunne skabe miljøkonflikter med det eksisterende erhverv.
I planprocessen er der blevet udarbejdet både støj- og luftberegninger, der belyser forholdet mellem det
eksisterende erhverv i forhold til realisering af boliger inden for lokalplanens område. Resultaterne beskrives
i planens miljørapport, der påpeger, at afbødende foranstaltninger er nødvendige for, at der ikke planlægges
for en miljøkonflikt.
Fire foranstaltninger, der ville kunne løse miljøudfordringen er:
 Udformning af byggeri, så erhvervsstøjen fra TL Byg ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier på udendørs opholdsarealer og i sove- og opholdsrum for åbne vinduer.
 Privatretslig aftale mellem bygherre og Malernes Aktieselskab a/s om at støjdæmpe virksomhedens
udendørs udsugningsanlæg.
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Privatretslig aftale mellem bygherre og Malernes Aktieselskab a/s om at ændre virksomhedens
afkast og udledning af stoffet butylacetat så stoffets grænseværdi (B-værdi) ikke overskrides.
Etablering af støjskærm mod Hobrovej, så trafikstøjen ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier på udendørs opholdsarealer og i sove- og opholdsrum for åbne vinduer.

Disse eller tilsvarende foranstaltninger er en forudsætning for planens realisering.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
I offentlighedsfasen blev der stillet spørgsmål ved forudsætningen om at dæmpe støj fra erhverv i boligernes
facade og derved udelukkende stille krav til overholdelse af støjniveau på udendørs opholdsarealer og
indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer. Dette er tilladt jf. tillæg til Miljøstyrelsens vejledning om
erhvervsstøj af 2007, og Aalborg Kommune har derfor fundet forudsætningen rimelig.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Planen er et produkt af en løbende vurdering af proces-alternativer. Med det menes der, at byggeriet er
blevet justeret, så der opstår mindst mulig gene.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Miljø- og Energiforvaltningen inddrages i vurderingen af de endelige afbødende foranstaltninger ifm.
byggesagen og sikrer på den måde, at der ikke planlægges for en miljøkonflikt. Skulle der opstå konflikt på
et
senere tidspunkt, vil denne blive håndteret efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Grundejerforeningen Zenia park ved Rasmus Jensen, Gartnervej 120, 9200 Aalborg SV
2. Banedanmark, Vejlevej 5, 7000 Fredericia
3. Møller & Grønborg A/S v/Niels Kjølhede, Europaplads, Mindegade 13.3, 8000 Aarhus C, på vegne af TLByg og Malernes Aktieselskab
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Grundejerforeningen Zenia park, vedrørende ophævelse af eksisterende
grundejerforening og oprettelse af ny.
Svar: Ikke imødekommet.
Kommunen har ikke gennem lokalplanlægning mulighed for at sammenlægge og/eller ændre eksisterende
grundejerforeninger, ej heller kræve det et sted der allerede er udbygget.
Bestyrelserne må henvises til gennem en demokratisk beslutningsproces i de respektive foreninger at bære
ønsket om opløsningen af de eksisterende foreninger og stiftelsen af en ny for begge områder videre til
eventuel godkendelse af Aalborg Kommune.

2. Bemærkning fra Banedanmark, vedr. særlige hensyn ved byggeri tæt på jernbane. Bemærkningen
vedrører en række opmærksomhedspunkter til senere byggesagsbehandling.
Svar: Taget til efterretning.

3. Indsigelse fra Møller & Grønborg A/S v/Niels Kjølhede, Europaplads, Mindegade 13.3, 8000 Aarhus C,
på vegne af TL-Byg og Malernes Aktieselskab vedrørende dispensation for støjoverskridelse i henhold til
”huludfyldning”
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Svar: Ikke imødekommet.
I forhold til skrivelsen fra TL-Byg og Malernes Aktieselskab, er det ikke er korrekt, at begrebet ’huludfyldning’
kun kan gøres gældende ift. trafikstøj. I henhold til tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra
virksomheder, kan denne mulighed også tages i anvendelse i forhold til virksomhedsstøj. Derfor vurderer
Aalborg Kommune at der ikke er behov for yderligere præcisering eller ændring af planerne.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 3-6-108 Boliger og erhverv, Hobrovej_Gartnervej, Skalborg (med miljørapport)
Samlet indsigelser
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Punkt 8.

Godkendelse af Startredegørelse. Boliger m.m., Thistedvej / Banevej, Nørresundby
Midtby
2018-072434
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at lokalplanen
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i startredegørelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde. Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det
konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet
en lokalplan. I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan
fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop denne
plan.
Link til digitale planer
Startredegørelse. Boliger m.m., Thistedvej / Banevej, Nørresundby Midtby
Oversigtskort

Formål
Nærværende startredegørelse er lavet på baggrund af en henvendelse fra en bygherre med et projektforslag
til fortætning, i form af ny boligbebyggelse, på et areal langs og i nærhed til Thistedvej og Banevej i
Nørresundby Midtby.
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Bygherre ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse indenfor projektområdet, der i dag primært
benyttes til boliger, og skabe et nyt sammenhængende by- og boligområde. Formålet er at opføre ny
etagebebyggelse til 120-140 boliger, afhængigt af størrelsesfordeling. Projektet foreslår bebyggelse i 2–3
etager langs Thistedvej og 6-8 etager på det bagvedliggende areal tilbagetrukket fra Thistedvej, langs
baneterrænet. Yderligere indeholder projektet en disposition for etablering af parkering i en delvist
nedgravet kælder og på terræn, samt grønne opholdsarealer i relation til bebyggelsen.
På baggrund af det indsendte projekt har By- og Landskabsforvaltningen vurderet området i et
helhedsorienteret perspektiv for at fastlægge en lokalplangrænse. Her er set på muligheden for:



At inddrage et kommunalt ejet parkeringsareal og områdets trafikbetjening i den overordnede
disponering af området.
At inddrage Thistedvej 73 og Thistedvej 81A-F i lokalplanområdet for at sikre sammenhængen
mellem eksisterende bebyggelse og nye byggemuligheder.

Lokalplanen skal bidrage til at sikre de planmæssige rammer for udviklingen af området som et
sammenhængende by- og boligområde. Den foreslåede lokalplangrænse giver forvaltningen mulighed for at
arbejde med en helhedsorienteret løsning for området med udgangspunkt i en bearbejdning af
projektforslagets dispositioner. De muligheder dette giver i disponeringen af området er beskrevet på et
principielt niveau i startredegørelsen. Herunder er der bl.a. rettet fokus på:






Bebyggelsens indpasning i området
Arkitektur og byrumsdannelse – både orienteret mod Thistedvej og tilbagetrukket fra vejen.
Udendørs opholdsrum/’gårdrum’ tilbagetrukket fra Thistedvej.
Ankomst til området og intern trafikstruktur – både for biler, cykel og fodgængere.
Miljømæssige påvirkning fra Thistedvej, Viaduktvej og baneterrænet.

Startredegørelsen anbefaler en nedskalering af bebyggelsen tilbagetrukket fra Thistedvej, der er foreslået i
6-8 etager, og at lokalplanprocessen bruges til at videreudvikle en bebyggelsesplan med fokus
på arkitektonisk kvalitet i byrum og bebyggelse, som grundlag for lokalplanen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 10.01.2019
kl. 08.30

Side 39
3 afaf469

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Startredegørelse Boliger m.m., Thistedvej/Banevej, Nørresundby Midtby
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Punkt 9.

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vadum
2018-027791
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 8. november 2018 pkt. nr. 5. Sagen genoptages
med ændringer i bilagene i forhold til, hvordan der arbejdes videre med muligheder for byudvikling i Vadum.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Vadum. Derfor er der udarbejdet et
debatoplæg bestående af en flyer og et debathæfte som optakt til en debat om, hvordan byen skal udvikles
de kommende 12 år. Byudviklingsplanen for Vadum skal sikre, at byrådets mål og strategier fra Fysisk Vision
2025 omsættes til konkret planlægning i Vadum. Byudviklingsplanen skal skabe rammerne for synergi og
helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til
byforskønnelse og byudvikling.
Der er nedsat en projektgruppe på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen,
som har bidraget til debatoplægget. Der har været afholdt møder med Vadum Samråd og interessenter der
har bidraget til debatoplæggets indhold.
Vadum har ca. 2.300 indbyggere og er beliggende tæt på Aalborg, Nørresundby og den overordnede
infrastruktur. Derudover er Vadum kendetegnet ved et bredt og stærkt foreningsliv. Ifølge den seneste
befolkningsprognose forventes en stigning i antallet af borgere i Vadum på ca. 7% over de næste 12 år,
svarende til ca. 150 personer, svarende til mellem ca. 75 og 115 boliger. Borgerne er karakteriseret ved at
husstandsindkomsten er højere i Vadum end gennemsnittet for Aalborg Kommune. Borgerne er også
karakteriseret ved at der er procentvis flere med en erhvervsfaglig og mellemlang uddannelse i Vadum end i
gennemsnittet for Aalborg Kommune. Parcelhuse udgør ca. 65 %, række-/kæde- og dobbelthuse udgør ca.
20 % og etageboliger ca. 15 %. I Vadum er der også ca. 150 almene boliger.
Processen med udarbejdelse af en byudviklingsplan for byen skal dels bestå i en opdatering af
kommuneplanen, men også medføre konkrete bud på projekter til en forbedring af byen og understøtte den
retning som byen udvikles i.
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Debatoplægget indeholder en række debatspørgsmål. Et af formålene med debatperioden er også at få
eventuelle andre spændende indfaldsvinkler til byens udvikling frem i lyset, herunder konkrete tiltag/projekter
i byen.
Som et led i debatfasen vil ”Debat byudviklingsplan Vadum” sammen med flyeren ”Deltag i debatten om
Vadum”, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra den 15. januar til
12. februar 2019. I forbindelse med offentliggørelsen af debatoplægget afholdes der borgermøde i Vadum
den 24. januar 2019.
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Bilag:
Flyer - Deltag i debatten om Vadum
Debat - Byudviklingsplan Vadum
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Punkt 10.

Drøftelse af Retningslinjerevision 2019 - Udvikling på landet
2017-000789
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse udkast til indhold i
afsnittet ”Udvikling på landet” i Kommuneplanrevision 2019 – Retningslinjer.
Beslutning:
Drøftedes.
Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 10.01.2019
kl. 08.30

Side 45
1 afaf369

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Den 4. oktober 2018 godkendte By- og Landskabsudvalget proces- og tidsplan for revision af Kommuneplan
2019 – Retningslinjer (punkt 12). Dette indebærer, at der på møderne i By- og Landskabsudvalget over
vinteren 2018/2019 vil blive præsenteret en række temaoplæg til drøftelse.
Fjerde temadrøftelse omhandler de kommuneplanretningslinjer, der vedrører temaet ”Udvikling på landet”.
Opgaven
Som et element i Planstrategi 2016 besluttede det tidligere byråd at igangsætte en tematisk
kommuneplanrevision, der omfatter en samlet revision af kommuneplanens retningslinjer.
Generelt skal retningslinjer indeholde regulerende bestemmelser for arealanvendelsen i kommunen for både
by og land. Retningslinjerne skal afspejle de overordnede politiske mål for udviklingen i Aalborg Kommune,
der fremgår af gældende planstrategi og hovedstruktur (Fysisk Vision 2025).
En samlet revision af kommuneplanens retningslinjer betyder, at alle eksisterende 147 retningslinjer vil blive
grundigt bearbejdet og målrettet i en helt ny sammenhæng. Planloven indeholder et katalog over temaer,
som kommunerne har pligt til at lave kommuneplanretningslinjer for. Kommunerne har dog frihed til at
formulere øvrige retningslinjer efter behov.
På nuværende tidspunkt arbejdes der med retningslinjer inden for følgende afsnit: Aalborg – Norddanmarks
Vækstdynamo, Byudvikling og hverdagsliv, Udvikling på landet, Natur og udeliv, Mobilitet samt Klima
(forebyggelse af oversvømmelse og erosion). Titlerne er arbejdstitler, og der kan forekomme justeringer.
Udvikling på landet
Dette afsnit handler kort fortalt om den udvikling, der foregår udenfor byerne. Det omfatter mange af de ting,
som byerne er afhængige af, bl.a. produktion af fødevarer, energiproduktion og råstoffer. Det er også uden
for byerne, at mange af byens borgere dyrker fritidsinteresser fx i form af golf eller sejlads.
Der er brug for planlægning af udviklingen på landet. Tendensen er, at byerne bliver større, vejene bliver
bredere, skovene vokser, landbruget udvides, vindmøller skyder op og solfangeranlæggene breder sig.
Teknologirådet har regnet sig frem til, at der er planer for 140 procent af Danmarks areal. Dertil kommer
klimaændringer, hvor havstigninger og kraftigere skybrud æder af kommunens arealer.
Der er således behov for en planlægning, der både er klar i prioriteringen af benyttelse og beskyttelse, men
som også tænker i synergier i forhold til at få "det store arealpuslespil" til at gå op.
Det foreløbige bud på formulering af politiske mål og konkrete retningslinjer for afsnittet ”Udvikling på landet”
er vedhæftet som bilag. Der arbejdes fortsat med de konkrete kortlag og redegørelser, der relaterer sig til
retningslinjerne. De vil derfor først ligge klar på et senere tidspunkt.
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Bilag:
Retningslinjerevision 2019 - Udvikling på landet
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Punkt 11.

Godkendelse af navngivning af en ny vej i Svenstrup
2018-093614
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at en ny kommende vej
navngives Valhal.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den nye vej bliver adgangsvej for et større boligområde på ca. 50 boliger. Området er omfattet af lokalplan
6-1-111, Boliger, Tingstedet, Svenstrup, vedtaget november 2017.
Halvdelen af arealet er ejet af Aalborg Kommune, mens den resterende halvdel lige er solgt til en
boligforening. Det foreslåede vejnavn er godkendt af boligforeningen.
Valhal er i nordisk mytologi bolig for Odin i Asgård. Asgård er den verden, hvor guderne bor. Mange andre
vejnavne i Svenstrup og Godthåb har også hentet inspiration fra den nordiske mytologi.
Den kommende vej vil blive en privat fællesvej.
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Bilag:
Oversigtskort - Valhal
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Punkt 12.

Godkendelse af priser for salg af erhvervsgrunde
2017-048785
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående områder, og
at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om salg af erhvervsgrunde til de anførte
priser, og på de beskrevne vilkår.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Erhvervsgrundene afhændes normalt på følgende vilkår:
Erhvervsgrundene overtages af køberen, som de er og forefindes, uden ansvar for Aalborg Kommune for
synlige og skjulte fejl og mangler, herunder grundenes beskaffenhed, jordbundsforhold og bæreevne.
Køberen kan ikke fremsætte krav af nogen art overfor sælger, herunder krav om afslag i købesummen, eller
gøre noget ansvar gældende, i anledning af jordbundsforholdene på arealet – ej heller såfremt det viser sig,
at jordbundsforholdene nødvendiggør ekstra fundering eller pilotering.
Sælger fralægger sig ethvert ansvar for, at der på ejendommene kan være lettere forurenet jord, jf.
jordforureningslovens § 2, stk. 2 og bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Køber kan således
ikke fremsætte krav i anledning af forekomster af lettere forurenet jord på ejendommene.
Køber kan endvidere ikke fremsætte krav som følge af udgifter forbundet med anmeldelse og dokumentation
i forbindelse med jordflytning fra ejendommene, jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord (bkg. Nr. 1479 af 12.12.2007).
Såfremt ejendommene mod forventning i øvrigt viser sig at være forurenet med andet end lettere forurenet
jord, bør køber straks rette henvendelse herom til Aalborg Kommune som sælger. Såfremt der konstateres
væsentlig forurening på ejendommene, betaler sælger efter forudgående skriftlig aftale herom forøgede
opgravnings-, bortkørsels- og tilfyldningsudgifter og/eller eventuelle andre afværgeforanstaltninger, som er
nødvendiggjort som følge heraf under hensyn til den forudsatte anvendelse.
Sælger fralægger sig dog ethvert ansvar for alle indirekte tab som følge af enhver forurening på
ejendommene, herunder tab som følge af eventuel forsinkelse af byggeri på grund af iværksættelse af
eventuel oprensning eller andre afværgeforanstaltninger før eller under byggeriets gennemførelse. En sådan
mulig risiko bør imødegås i forbindelse med udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale for det forberedte
byggeri.
Erhvervsgrundene overdrages til bebyggelse og benyttelse i overensstemmelse med foreliggende lokalplan.
Købesummen omfatter ikke nogen former for intern byggemodning af grunden, herunder etablering af
interne veje/belægninger, overkørsler, kloakering, tilslutninger, ledningsetablering og stik mv. Alle udgifter til
byggemodning af grunden skal således betales af køber udenfor købesummen.
Enkelte erhvervsgrunde indeholder tilslutningsbidrag til kloaksystemet. Dog skal køberen betale for de
faktiske udgifter forbundet med kloaktilslutningen efter aftale med Aalborg Kloak A/S.
Salgsprisen nedsættes (normalt til halvdelen) for arealer, der er pålagt deklaration om ledningsanlæg,
beplantning (når beplantningsbæltet er min. 10 meter bredt) og lignende.
Offentligt udbud
Salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud. Grundene vil blive udbudt
og annonceret til salg, gældende for 1 år fra ny annoncering.
Alle oplyste priser skal tillægges moms.
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Erhvervsområder:
AALBORG:
Krebsen, City Syd
2
Samlet areal ca. 49.300 m
Plangrundlag: Lokalplan 3-6-107
Anvendelse: klinikker, kontorer, service, fritidsanlæg, tekniske anlæg, engroshandel m.v.
Salgspris: mindstepris 350 kr. pr. m

2

Vandmanden, City Syd
2
2
Samlet areal ca. 2.400 m , heraf vej ca. 930 m
Plangrundlag: Lokalplan 3-6-107
Anvendelse: Butikker, hotel- og restaurant, klinikker, kontorer, service, engroshandel m.v.
Salgspris: mindstepris 500 kr. pr. m

2

SYD FOR FJORDEN:
Klarup
Nørremarksvej, Klarup.
2
Samlet areal ca. 34.250 m
Plangrundlag: Lokalplan 04-009.
Anvendelse område: Engroshandel, lettere industri, håndværksvirksomhed. Specialbutikker for
pladskrævende varegrupper.
2

Salgspris: facadegrunde: 100 kr. pr. m og øvrige områder 80 kr. pr. m
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.

2

Kongerslev
Bizonvej, Kongerslev.
2
Samlet areal ca. 5.080 m
Plangrundlag: Lokalplan 20.07.79.
Anvendelse: Industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.
Salgspris: 35 kr. pr. m

2

Mou
Ellebæksmindevej, Mou
2
Samlet areal ca. 19.450 m
Plangrundlag: Lokalplan 30.24.06.
Anvendelse: Lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomhed. Området kan
endvidere anvendes til detail-handelsvirksomhed, som har tilknytning til det pågældende erhverv.
2

2

Salgspris: 50 kr. pr. m (nedsat fra 60 kr. pr. m )
Storvorde
Industrivej, Storvorde.
2
Samlet areal ca. 7.542 m
Plangrundlag: Lokalplan 50.10.88.
Anvendelse: Lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed.
Salgspris: 100 kr. pr. m

2
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Landholmvej, Storvorde Øst
2
Samlet areal ca. 23.650 m
Plangrundlag: Lokalplan 50.09.87.
Anvendelse: Større industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed,
transportvirksomhed og engroshandel.
Salgspris: 40 kr. pr. m

2

Svenstrup
Område A
2
Samlet areal ca. 114.900 m
Plangrundlag: Lokalplan 6-1-103.
Dyreklinikker, kontorer, service, trykkerier samt engroshandel.
Salgspris: 200 kr. pr. m

2

Flødalen, Svenstrup Syd
Område B
2
Samlet areal ca. 67.280 m
Plangrundlag: Lokalplan 6-1-103.
Dyreklinikker, kontorer, service, trykkerier, engroshandel, transport samt værksteder.
Salgspris: 175 kr. pr. m

2

NORD FOR FJORDEN:
Gandrup
Teglvænget, Gandrup
2
Samlet areal ca. 1.700 m
Plangrundlag: Lokalplan 3.13.
Anvendelse: Lettere industri og mindre lager- og værkstedsvirksomhed.
2

2

Salgspris: 50 kr. pr. m (nedsat fra 60 kr. pr. m )

Hou
Hou Mole
2
Samlet areal ca. 685 m
Plangrundlag: Lokalplan 9-5-102.
Anvendelse: Boliger, butikker, restauranter, hotel o.l.
Salgspris: ikke fastsat mindstepris

Vadum
Vadum Erhvervscenter (Rullebanen)
2
Samlet areal ca. 76.773 m
Plangrundlag: Lokalplan 13-006.
Anvendelse: Kontorer, engroshandel, lettere industri-, værksteds- og håndværksvirksomhed.
Salgspris: 70 kr. pr. m

2
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Vestbjerg
Vestbjerg Erhvervscenter (Vang Mark)
2
Samlet areal ca. 5.400 m
Plangrundlag: Lokalplan 14-011.
Anvendelse: Engroshandel, lettere industri-, værksteds- og håndværksvirksomhed.
2

Salgspris: 80 kr. pr. m
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.
Vester Hassing
Aslundvej, Vester Hassing
2
Samlet areal ca. 39.300 m
Plangrundlag: Lokalplan 2.17.
Anvendelse: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.
2

2

Salgspris: 65 kr. pr. m (nedsat fra 80 kr. pr. m )

Hækken, Vester Hassing
2
Samlet areal 5.553 m
Plangrundlag: Lokalplan 2.05.
Anvendelse: Boliger og erhverv.
2

2

Salgspris: 160 kr. pr. m (nedsat fra 200 kr. pr. m )

Industrivej, Vester Hassing
2
Samlet areal ca. 12.598 m
Plangrundlag: Lokalplan 2.06.
Anvendelse: Boliger og erhverv.
2

2

Salgspris: 80 kr. pr. m (nedsat fra 100 kr. pr. m )

ØVRIGE EJENDOMME:
Nøvlingvej 103, Gistrup
2
Samlet areal ca. 8.000 m
Plangrundlag: Kommuneplanramme 7.9N1 Sydøst-skoven
Anvendelse: kulturelle formål, undervisning, institutioner, landbrug, råstofgravning m.v.
Salgspris: Ikke fastsat mindstepris.
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Punkt 13.

Godkendelse af priser for salg af parcelhus- og boliggrunde
2017-048785
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at By- og Landskabsforvaltningen udbyder parcelhus- og boliggrunde til salg i nedennævnte områder, og
at By og Landskabsforvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om salg af parcelhus- og boliggrunde til de
anførte priser, og på de beskrevne vilkår.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Parcelhusgrundene afhændes normalt på følgende vilkår:
For hvert parcelhusområde som Aalborg Kommune udbyder til salg, er der udarbejdet en udførlig
salgsbeskrivelse. Heri er de vilkår, der gælder for grundene i de pågældende områder, udførligt beskrevet.
Parcelhusgrundene skal bebygges og benyttes efter gældende lokalplan for området.
I de fleste udstykningsområder har Aalborg Kommune foretaget en orienterende jordbundsundersøgelse
inden grundene udbydes til salg. Oplysning herom findes i de salgsvilkår, der udarbejdes for de enkelte
udstykningsområder. Hvis det viser sig, at jordbundsforholdene er væsentlig dårligere, end man måtte
forvente, vil Aalborg Kommune yde et afslag i prisen efter de regler, der gælder efter dansk retspraksis.
Aalborg Historiske Museum foretager vurdering af de arkæologiske interesser i de fleste
udstykningsområder.
Som hovedregel er Aalborg Kommunes parcelhusgrunde fuldt byggemodnede. Det vil sige, at der er ført vej
frem til grunden. Diverse forsyningsledninger så som vand, varme, el, kloak og fællesantenne er ført ind på
grunden eller frem til grunden. Udgiften til denne byggemodning er indeholdt i grundprisen.
Af de enkelte salgsbeskrivelser fremgår det hvilke tilslutningsbidrag, der er indeholdt i grundprisen.
Tilslutningsbidrag, som varierer for de forskellige områder, er som regel ikke inkluderet i grundprisen.
Købesummen og tilslutningsafgifter skal betales kontant ved skødets underskrift. Ved forsinket betaling
tillægges der renter efter den gældende rentelov.
Salg af kommunens faste ejendomme sker i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov og de
i medfør heraf fastsatte regler.
Boliggrundene afhændes normalt på følgende vilkår:
Ejendommen overtages af køber i enhver henseende, således som den er og forefindes og som beset af
køber, og uden ansvar for Aalborg Kommune for såvel synlige som eventuelle skjulte fejl og mangler samt
grundens beskaffenhed.
Sælger fralægger sig ethvert ansvar for, at der på ejendommen kan være lettere forurenet jord, jf.
Jordforureningslovens § 2, stk. 2 og bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Køber kan
således ikke fremsætte krav i anledning af forekomster af lettere forurenet jord på ejendommen.
Såfremt ejendommen mod forventning i øvrigt viser sig at være forurenet med andet end lettere forurenet
jord, bør køber straks rette henvendelse herom til Aalborg Kommune som sælger. Såfremt der konstateres
væsentlig forurening på ejendommen, betaler sælger efter forudgående skriftlig aftale herom forøgede
opgravnings-, bortkørsels- og tilfyldningsudgifter og/eller eventuelle andre afværgeforanstaltninger, som er
nødvendiggjort som følge heraf under hensyn til den forudsatte anvendelse.
Boliggrunden skal bebygges og benyttes efter gældende lokalplan for området.
Købesummen indeholder grundens andel af byggemodningen af området, herunder vejbidrag, samt
mulighed for tilslutning til kloaksystemet.
Købesummen omfatter i øvrigt ikke intern byggemodning af grunden, herunder tilslutningsafgifter og udgifter
forbundet med tilslutning, ledningsetablering og stik, idet samtlige udgifter af denne art skal betales af
køberen uden for købesummen.
Øvrige boliger afhændes efter separate salgsvilkår.
Offentligt udbud
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Salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud. Grundene vil blive udbudt
og annonceret til salg gældende for 1 år fra ny annoncering.
Alle oplyste priser er inkl. moms (med mindre andet er anført).

SYD FOR FJORDEN:
Parcelhusgrunde:
Elektravej, Gug Sydøst (sokkelgrunde)
Mindstepris: 850.000 kr. pr. grund (ny)
Gartnervænget, Kongerslev
Mindstepris: 200.000 kr. pr. grund (tidligere 250.000 kr. pr. grund)
Klarupvej, Klarup
Mindstepris: 850.000 kr. og 950.000 kr. pr. grund (ny)
Marsvej 6, Kongerslev
Mindstepris: 135.000 kr. (uændret)
Remisevej 27, Dokkedal
Mindstepris: 150.000 kr. (uændret)
I prisen er inkluderet tilslutningsbidrag for ca. 95.000 kr.
Skovbrynet, Nibe
Mindstepris 795.000 kr. og 845.000 kr. pr. grund (ny)
Sportvænget, Godthåb
Mindstepriser: 795.000 kr. og 845.000 kr. (ny)

Boliggrunde:
Fenris Alle, Godthåb
Byggefelt A1 – Mindstepris: 5.456.000 kr. + moms (uændret)
Byggefelt B1 – Mindstepris: 3.819.200 kr. + moms (uændret)
Byggefelt C2 – Mindstepris: 5.183.200 kr. + moms (uændret)
Vaarst Engvej, Vaarst
2
Et areal på ca. 15.580 m til videre udstykning i 4 jordbrugsparceller - Mindstepris: 775.000 kr. (uændret)

NORD FOR FJORDEN:
Parcelhusgrunde:
Bjerget 13, Langholt
Mindstepris: 227.700 kr. ekskl. moms (ny)
Ellebæk 1A, Nørresundby
Mindstepris: 995.000 kr. (ny)
Lucernehaven, Ulsted
Mindstepris: 200.000 kr. pr. grund (tidligere 250.000 kr. pr. grund)
Nåleøjet, Vester Hassing
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Mindstepris: 395.000 kr. pr. sokkelgrund (uændret)
Søhesten, Hals
Mindstepriser: 350.000 kr., 375.000 kr., 400.000 kr. og 425.000 kr. (ny)

Boliggrunde
Grøftekanten 2-12, Hou
2
Storparcel på 2.121 m til tæt-lav bebyggelse - mindstepris: 600.000 kr. (uændret)
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Punkt 14.

Godkendelse af salgspris for salg af jord på Skuen i Mou
2015-068820
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at et areal til boligformål,
beliggende ved Skuen i Mou, sælges som råjord for en mindstepris på 2.000.000 kr., ekskl. moms.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
2

2

Ejendommen på ca. 20.410 m , heraf vej og sti ca. 3663 m , udbydes til salg primo 2019 med en mindstepris
2
på 2.000.000 kr., svarende til ca. 90 kr./m .
Ejendommen er omfattet af lokalplan 30.25.06 ”Område i Mou til boligformål. Åben-lav bebyggelse” og
bebyggelsesprocenten er max. 25.
Grunden sælges som ”råjord”. Købesummen omfatter således ikke nogen former for byggemodning af
arealerne, herunder etablering af interne veje/belægninger, overkørsler, kloakering, tilslutninger,
ledningsetablering og stik mv. Alle udgifter til byggemodning af arealerne skal således betales af køber
udenfor købesummen.
Økonomi
Salgsindtægten bogføres under AaK Arealer, konto 2b0038102.
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Bilag:
Salgsrids - Skuen, Mou
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Punkt 15.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Tornhøjcentret.
Nordens arealer.
Byomdannelsesplan Hjulmagerkvarteret.
Tilslutningspligt til fjernvarme.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 16.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Trafiksikkerhed.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 17.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 18.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Hasseris-lokalplaner.
Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 19.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Haraldslund, forplads.
Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde i 2018.
Per Clausen, Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 10.01.2019
kl. 08.30

Side 67
1 afaf169

By- og Landskabsudvalget

Punkt 20.

Eventuelt
Beslutning:
Møderne den 20. marts og 25. april 2019 ændres til start kl. 11.00.
Per Clausen, Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
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Punkt 21.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen, Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
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