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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Møde den 14.01.2019
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Punkt 2.

Orientering om ekstraordinær afskrivning af fordringer fra Gældsstyrelsen
2018-081457
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistraten - orientering om ekstraordinær afskrivning af
fordringer fra Gældsstyrelsen.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse

Magistraten har den 29. oktober 2018 (punkt 2) godkendt Gældsstyrelsens afkøbstilbud af kommunens
privatretslige fordringer med tvivlsom retskraft. Den nominelle værdi af fordringerne udgjorde 5.628.016,66
kr., og afkøbsbeløbet udgjorde 1.222.472,02 kr.
Den 11. december 2018 har Aalborg Kommune modtaget en orientering fra Gældsstyrelsen om Aalborg
Kommunes samlede ekstraordinære afskrivning af fordringer med tvivl om retskraft og om udbetaling af den
samlede kompensation og afkøbsbeløb. Orienteringen omfatter både de afkøb, som var betinget af
kommunens accept (Magistraten den 29. oktober 2018), og fordringer som afskrives automatisk efter
beslutning i Folketinget.
Der er indgået en generel aftale mellem KL og Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne.
Kompensationen er opgjort til kursværdien af de afskrevne fordringer fratrukket 18 pct. for allerede udbetalt
statsrefusion.
Kompensationen og afkøbsbeløbet er udbetalt samlet til kommunen i 2018 og udgør i alt 9.126.340,18 kr.
fordelt med 7.903.868,16 kr. i kompensation og 1.222.472,02 kr. i afkøb. Den nominelle værdi af de
afskrevne fordringer er 31.060.282,13 kr.
Gældsstyrelsen har endnu ikke gennemført alle de varslede afskrivninger systemmæssigt i kommunes
debitorsystem. Kommunen har således endnu ikke et overblik over hvilke fordringer, der rammes af
afskrivninger.
Den 21. december 2018 har Økonomi- og Indenrigsministeriet sendt et brev til kommunerne, hvori de giver
en anbefaling til, hvordan kommunerne regnskabsmæssigt håndterer de mange afskrivninger – herunder
også de fordringer, der er omfattet af Gældsstyrelsens afkøbstilbud.
Af Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler for kommunerne fremgår det, at ”uerholdelige beløb
afgangsføres over balancekonto 9.75.99 eller over den konto, hvor indtægten i sin tid blev konteret”.
Den ekstraordinære afskrivning samt kompensationen/afkøbet herfor dækker over rigtig mange enkeltposter,
og Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt, at disse udlignes
enkeltvis. Vurderingen er, at afskrivningerne kræver en særlig håndtering i budget- og regnskabssystemet.
Anbefalingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er derfor, at posterne udlignes samlet over balancekonto
9.75.99.
Ved at foretage afskrivningerne over balancekontoen betyder det, at servicerammen ikke påvirkes, hvilket vil
være tilfældet, hvis de ekstraordinære afskrivninger foretages helt eller delvist over driften.
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Punkt 3.

Godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - 'Aalborg bygger bro'
2018-085541
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender Erhvervsstrategi 2019-2022.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen pga. forslagets støtte til en 3. Limfjordsforbindelse over
Egholm. Enhedslisten vil i forbindelse med byrådsbehandlingen stille et ændringsforslag vedrørende denne
del.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Erhvervsråd skal i starten af hver byrådsperiode udarbejde et forslag til Erhvervsstrategi for Aalborg
Kommune, der beskriver vision, mål og strategi for kommunens erhvervspolitik. Erhvervsstrategien skal
vedtages af byrådet.
En af Erhvervsrådets vigtigste opgaver i 2018 har derfor været udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi, der
skal fungere som kommunens politik på erhvervsområdet og som prioriteringsværktøj for Erhvervsrådet i
årene 2019-2022.
Status på Erhvervsstrategi 2015-2018
Det overordnede mål for den afsluttede Erhvervsstrategi var, at der skulle skabes 7.500 flere arbejdspladser
inden udgangen af 2018.
Beskæftigelsen i Aalborg Kommune er ved udgangen af 1. halvår 2018 rekordhøj med 107.934
lønmodtagere, og der er skabt 6.666 flere arbejdspladser siden 1. januar 2015, hvor den nuværende
Erhvervsstrategi trådte i kraft.
Målet om 7.500 flere arbejdspladser er således blevet opnået, hvis der i andet halvår af 2018 er blevet skabt
minimum 834 nye arbejdspladser. Disse tal tilgår Aalborg Kommune omkring 1. april 2019.
Jobskabelse er fortsat en vigtig dagsorden
Jobskabelse er og bliver en væsentlig opgave, da Aalborg Kommune fortsat har flere ledige end
landsgennemsnittet og mange unge nyuddannede, der står klar til at bidrage til udviklingen af de nordjyske
virksomheder.
BusinessAalborg og Jobcenter Aalborg arbejder sammen med en lang række eksterne samarbejdspartnere
fokuseret på at skabe jobs gennem Jobvækstpakke, Aalborg Alliance, klynger og branchenetværk,
målrettede events og arrangementer etc.
Jobskabelse er et centralt element og et specifikt mål i forslaget til den nye erhvervsstrategi.
Tilblivelsen af Erhvervsstrategi 2019-2022
Forslaget til den nye Erhvervsstrategi er blevet til i en åben proces i Erhvervsrådet, hvor samarbejdspartnere
og relevante aktører har bidraget. Gennem følgende aktiviteter har Erhvervsrådet og BusinessAalborg
samlet inspiration, input og kommentarer til Erhvervsstrategien:


Møde med Erhvervsrådet og gæster om udfordringer og udviklingsparametre for udviklingen af
erhvervsbyen Aalborg



Dialogmøder med Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn



Strategiseminar for Erhvervsrådet om første forslag til ny Erhvervsstrategi og inspirations- og
erfaringspunkter fra Göteborg



Workshop for ansatte og samarbejdspartnere i Aalborg Kommune om forankring og udmøntning af
Erhvervsstrategien



Konferencen Aalborg Business Summit med 330 deltagere fra erhvervslivet om fremtidens Aalborg og
forslag til den nye Erhvervsstrategi.

Alle input, ideer og kommentarer er blevet vurderet og taget med i det videre arbejde. Enten i det endelige
forslag til Erhvervsstrategien eller i den handlingsplan, der primo 2019 udarbejdes i Erhvervsrådet til at
eksekvere strategien.
Titel, vision og måltal
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Titlen ’Aalborg bygger bro’ markerer, at Erhvervsstrategien er aktiv og handlingsorienteret. Strategien og
visionerne om fremtidens Aalborg kan kun realiseres, hvis aktørerne arbejder sammen og arbejder i
partnerskaber baseret på tillid ved at bygge broer til og imellem hinanden. Titlen symboliserer samarbejde,
partnerskaber, netværk, sammenhold, relationer, kort fra tanke til handling, nedbryde siloer mv.
Visionen i den nye strategi er udtrykt via fem statements, som er uddybet i strategien:






Vi vil skabe en erhvervsby med stærke rødder i Aalborgs styrker
Vi vil skabe en erhvervsvenlig kommune, hvor det er let at drive virksomhed og være iværksætter
Vi vil skabe en bæredygtig og digital erhvervsby
Vi vil skabe en erhvervsby, der tager ansvar og bygger bro
Vi vil skabe en erhvervsby, hvor drømme realiseres.

Det overordnede mål for Erhvervsstrategien er at skabe værdi for virksomheder, kommune og mennesker
gennem udvikling og jobskabelse. Strategien har tre måltal, der skal fungere som pejlemærker for
erhvervsindsatsen. Erhvervsrådet har foreslået et sigte frem mod 2030 for at have et længere tidsperspektiv
at skabe forandring og vedvarende indsats i.




Mål 1: 20.000 flere job i 2030
Mål 2: 12.000 virksomheder i Aalborg Kommune i 2030
Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune.

Udgangspunkt og nulpunktsmåling er indarbejdet i strategien, så der er klarhed over og enighed om,
hvordan de tre måltal opgøres. Erhvervsrådet følger løbende op på, hvordan det går med at leve op til
måltallene.
Indsatsområder i strategien
De konkrete initiativer, projekter og handlinger i strategien prioriteres og igangsættes indenfor følgende fire
indsatsområder:


Verdensklasse spydspidser – Bæredygtighed og Digitalisering er de to områder, Aalborg er
allerstærkest på og mest kendt for internationalt – de skal værnes om og udbygges til nye højder – de
skal gennemsyre hele erhvervsindsatsen og smitte af på uddannelser og arbejdsmarked



Erhvervsservice – Det er de områder, hvor vi gør noget fokuseret 1:1 for iværksættere og
virksomheder – vi skal være nærværende og give individuel sparring og sagsbehandling – her ligger
iværksætterindsats, tilbud til etablerede virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og
investeringsfremme



Rammevilkår – kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er de væsentligste rammebetingelser for, at
virksomheder fortsat udvikler sig – dem skal vi hele tiden arbejde fokuseret med



Særlige udviklingsområder – Turisme og detailhandel er must-haves i en kommune af Aalborgs
størrelse – de er grundlaget for en attraktiv by, der kan tiltrække gæster, medarbejdere, studerende mv.
– de er væsentlige forretningsområder og brancher med mange ansatte.

I figuren nedenfor ses elementerne og sammenhængen i Erhvervsstrategien.
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Hvad er nyt?
Erhvervsstrategi 2019-2022 adskiller sig en del fra den afsluttede strategi 2015-2018. Navnlig på følgende
områder er den nye strategi anderledes og nyskabende:


FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Som noget nyt forholder Erhvervsstrategien sig til de 17
Verdensmål og hvordan erhvervsindsatsen kan bidrage til at omsætte målene til aalborgensisk
virkelighed.



Arbejdsprincipper. I Aalborg har vi en særlig måde at arbejde på, som med den nye Erhvervsstrategi
bliver hyldet og fremmet. De syv arbejdsprincipper fortæller noget om, hvordan vi vil samarbejde, hvad
vi vil stræbe efter og hvilke værdier, vi har. Principperne skal efterleves af alle, der vil være del af
erhvervsbyen Aalborg.



Markant fokus på bæredygtighed og digitalisering. Udvikling gennem bæredygtighed og
digitalisering bliver med den nye strategi omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i Aalborg. De to
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områder er væsentlige for fremtidens samfund, stærke områder i Aalborg – både forsknings- og
erhvervsmæssigt – og de bygger bro og danner grundlag for udvikling i alle andre brancher og områder.
Sammenhæng med andre politikområder
Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder, heriblandt
beskæftigelse, bæredygtighed, byggesagsbehandling, lokalplanlægning, landdistriktsudvikling mv. Både i
udarbejdelsen af Erhvervsstrategien og i den efterfølgende eksekvering samarbejdes der derfor tæt på tværs
af kommunens strategier og afdelinger.
Dertil kommer, at arbejdsprincipperne i Erhvervsstrategien korresponderer med Aalborg Kommunes nye
personalepolitik og er koordineret med processen omkring udarbejdelse af Aalborgs nye vision ’DNA
Aalborg’.
Økonomi og realisering af strategien
Byrådet har i budget 2019 og overslagsårene afsat en årlig pulje til erhvervsfremmeinitiativer på 1,4 mio. kr.
Erhvervsrådet bevilger midler fra Erhvervspuljen til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til realiseringen af
Erhvervsstrategien.
Udover Erhvervspuljen søges initiativer realiseret sammen med og medfinansieret hos samarbejdspartnere,
fonde, statslige midler, EU-programmer, strukturfondsmidler, BRN m.fl. De seneste år er det lykkedes at
geare Erhvervspuljen 21 gange med ekstern finansiering, så Erhvervspuljen genererer projekter for omkring
30 mio. kr. årligt.
Erhvervsrådet og BusinessAalborg arbejder efter en dynamisk handlingsplan til Erhvervsstrategien, så
initiativer, der skal realisere Erhvervsstrategien, løbende vurderes og prioriteres. Erhvervsrådet og
BusinessAalborg følger ligeledes løbende op på initiativerne og målene i Erhvervsstrategien.
Høringssvar fra fagudvalgene
Magistraten godkendte i møde 12. november 2018, at forslag til Erhvervsstrategi blev sendt i høring i
fagudvalgene. Alle udvalgene har i december 2018 derfor haft forslag til Erhvervsstrategi på dagsordenen.
(Bemærkninger og kommentarer fra udvalgene er vedlagt som bilag).
Høringssvarene har givet anledning til mindre rettelser og præciseringer i Erhvervsstrategien. Bl.a. er det
flere steder tydeliggjort, at Erhvervsstrategien gælder for hele kommunens geografi, og at Aalborg Kommune
understøtter iværksætteri både i Aalborg og i oplandsbyerne og understøtter virksomheder i at drive
forretning, vækst og udvikling i hele kommunen.
Af bilag fremgår dels den tilrettede Erhvervsstrategi og dels de enkelte høringssvar og ændringsforslag med
angivelse af, hvordan de er imødekommet.
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Bilag:
Aalborg bygger bro - Erhvervsstrategi 2019-2022 - justeret efter høring i fagudvalgene
Samlede høringssvar og oversigt over ændringer til Erhvervsstrategi 2019-2022 fra fagudvalgene
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Punkt 4.

Godkendelse af honorering af 2. viceborgmesters aktiviteter i 2018
2017-060307
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender honorering af 2. viceborgmesters aktiviteter i
2018.
Sagsbeskrivelse
2. viceborgmester Nuuradiin S. Hussein har udført repræsentative opgaver ved 23 arrangementer af
maksimalt 4 timer i 2018.
Der ydes i 2018 en mødediæt á 420 kr. pr. aktivitet.
Desuden har 2. viceborgmester Nuuradiin S. Hussein deltaget i en dag-konference i Finland.
Der ydes 2 x mødediæt à 420 kr. for denne aktivitet.
Det indstilles, at der udbetales 10.500 kr. til Nuuradiin S. Hussein, jf. § 34, stk. 4 i Lov om kommunernes
styrelse.
§ 34, stk. 4
Kommunalbestyrelsen kan yde vederlag til et medlem, som uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde varetager
opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsens formand eller et magistratsmedlem. Ved vederlagets
fastsættelse skal der navnlig tages hensyn til arbejdsbyrdens omfang og varighed.
Beslutning:
Anbefales.
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butik,
City Syd (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2018-031739
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 3.030 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 3-6-112 endeligt uden ændringer.
Per Clausen var fraværende.
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 maks.-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.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Planerne var forventet forelagt By- og Landskabsudvalget i 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 i forhold til City Syd videreføres.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 22. juni 2018 (punkt 6)
Fordebatten var i perioden 26. juni – 24 juli 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i 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 8. 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
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Oversigtskort

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 maks- 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 f.eks. 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.
Med hensyn til 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:
Kommuneplantillæg 3.030 for udvidelse af aflastningsområdet City Syd
Forslag til Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butikker, City Syd (med miljørapport)
Samlet indsigelser
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Punkt 6.

Godkendelse af udlandsrejse - Borgmester Thomas Kastrup-Larsens besøg i Kina
2019-001724
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at Thomas Kastrup-Larsen deltager i officielt
besøg i Kina.
Sagsbeskrivelse
Thomas Kastrup-Larsen skal i Kina blandt andet besøge Aalborg Kommunes samarbejdspartner NETC.
NETC åbnede officielt deres nordiske afdeling i Aalborg i december 2018.
Thomas Kastrup-Larsen skal endvidere besøge virksomheden Aowei, som åbner deres danske afdeling i
Aalborg i 2019.
Formålet med at besøge disse virksomheder er fastholdelse af det fremadrettede samarbejde i Aalborg.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 7.

Eventuelt
Beslutning:
Der holdes møde i Budgetforligspartierne mandag den 4. februar 2019 kl. 8.30 på Boulevarden
13.
Der holdes møde i Den udvidede Magistrat mandag den 4. februar 2019 kl. 9.00 på Boulevarden
13.
Mai-Britt Iversen orienterede om møde med UCN og fremlagde tal for UCN-ledige fordelt på
a-kasser. Bilag vedlægges referatet.
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Bilag:
Notat med ledighedstal_DOCX
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Punkt 8.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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