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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 1 af 54
1

Magistraten

Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-december 2018 - pr. 8.
februar 2019
2018-026181
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-december 2018 - pr. 8. februar 2019.
Sagsbeskrivelse
Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-december 2018 og indeholder aktuel
information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Data til denne virksomhedsrapport er trukket 6. februar
2019 og giver en foreløbig status på forbruget i regnskabsåret 2018.
Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er
budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler). Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som
3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. 5. januar 2019.
Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til
dato. Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og
Regionernes Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede
ansattes egen sygdom samt arbejdsskader.
Den ukommenterede virksomhedsrapport udsendes til Magistratens medlemmer den 8. februar 2019.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 2
1 af 54
2

Magistraten
Bilag:
Bilag - ukommenteret virksomhedsrapport januar-december 2018 - pr. 8. februar 2019
notat magistrat 1102 om virksomhedsrapport

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 3
2 af 54
2

Magistraten

Punkt 3.

Orientering om opfølgning til Magistraten om kommunens digitale udvikling
2018-062434
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering - opfølgning om kommunens digitale
udvikling.
Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede den 17. september 2018, at der halvårligt skal gennemføres en opfølgning til
Magistraten om kommunens digitale udvikling.
Opfølgningen skal understøtte Magistratens dialog og stillingtagen til retning og den overordnede prioritering i
forhold til udviklingen. Opfølgningerne vil efter behov og aktualitet omfatte en række udvalgte emner.
Her foreligger den første opfølgning. Opfølgningen er behandlet i Direktørgruppen og i Digitaliseringsgruppen.
Denne gang er der tale om følgende emner:
1. Emner med budgetmæssig relevans
Aktuelt er det:
Monopolbruddet

Indsatser om automatisering
2. Øvrige emner
Aktuelt er det:
Overblik over indsatser om udnyttelse af de nyeste teknologier

AULA – ny kommunikationsplatform i folkeskoler og dagtilbud

CURA – ny digital omsorgsløsning til 7.000 medarbejdere
3. Tema
Inddragelse og samskabelse med borgerne om digitalisering.

Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 4
1 af 54
2

Magistraten
Bilag:
Aalborg Kommunes digitale udvikling - opfølgning til Magistraten

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 5
2 af 54
2

Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.011 og Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for
Tofthøjvej, Storvorde (1. forelæggelse)
2016-069730
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 8.011.
forslag til Lokalplan 8-1-103.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 6
1 af 54
5

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne omfatter et areal på ca. 23,5 ha. Der kan etableres ca. 160-220 boliger i form af åben-lav og tætlav bebyggelse. Området er meget kuperet, hvilket ønskes bevaret. Derfor skal ny bebyggelse indpasses i
det eksisterende terræn. Adgang til området skal ske fra Tofthøjvej/Gadekærsvej og Kirkebakken, og den
interne infrastruktur opbygges med stamveje, som forgrener sig til boligveje. Herforuden bindes området
sammen på tværs i et netværk af stier og grønne områder.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 23. maj 2019 og Byrådet den 17. juni 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 8-1-103
Kommuneplantillæg 8.011
Oversigtskort

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 7
2 af 54
5

Magistraten
Formål og baggrund
Formålet med planerne er give mulighed for et nyt boligområde med en særlig beliggenhed, hvor de
landskabelige og rekreative kvaliteter indarbejdes. Planerne ligger i forlængelse af Byudviklingsplanen for
Storvorde/Sejlflod (kommuneplantillæg 8.009), der blev vedtaget i september 2016.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget tilføjer mulighed for vejadgang fra Kirkebakken til kommuneplanramme 8.1.B2.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse med fokus på en disponering, der skal
fremhæve de eksisterende landskabstræk og udnytte områdets udsigtskvaliteter.
Lokalplanområdet har flere særlige landskabstræk, som ønskes bevaret. Især det kuperede terræn og en
gammel istidsskrænt, der gennemskærer området, er udpeget som særlige kvaliteter. Derfor indeholder
planen bestemmelser om terrænregulering og bebyggelsens placering i terrænet.
Bebyggelse kan opføres i 2 etager, maks. 8,50 m højt. Pga. de store terrænspring er det muligt at bygge i
forskudte plan eller at udnytte muligheden for parterreplan. Der stilles krav om, at der bygges i mere end ét
plan på grunde, hvor terrænforskellen er over 4,00 m fra højeste til laveste punkt. Dette er for at undgå for
meget terrassering og høje støttemure.
En del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjer. Disse søges reduceret fra 300 m til 30 m fra
skovbryn hos Miljøstyrelsen. Dette vurderes acceptabelt, da de 30 m sikrer en respektafstand til skovbrynet,
så det bl.a. kan bevares som levested for det vilde dyreliv. Desuden er det praksis fra Miljøstyrelsen i
lignende sager, at skovbyggelinjen kan reduceres ned til 30 m. For at sikre de 30 m fastlægger lokalplanen
en byggelinje til at understøtte dette.
Arkitektonisk stiller lokalplanen krav om, at facader udføres som murværk (blank, pudset eller vandskuret)
eller lign. Alternativt i træ hvis bebyggelsen fremstår med en nutidig arkitektur. Tage kan enten være flade,
med ensidig taghældning eller som sadeltag med en hældning på maks. 45º. For tæt-lav bebyggelse gælder,
at bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver indenfor hvert
delområde.
Lokalplanområdet ligger lige nord for Sejlflod Kirke. For at sikre kirkens synlighed fra omgivelserne friholdes
et areal nærmest kirken for bebyggelse. Arealet udlægges i stedet som fælles opholdsareal, hvor
lokalplanen stiller krav til områdets indhold.
Der er desuden fokus på at skabe et varieret udbud af fælles opholdsarealer, både hvad angår størrelse og
indhold. Lokalplanen stiller krav om, at opholdsarealerne tænkes sammen i et system af grønne forbindelser.
Dette skal også være med til at sikre gode forbindelser på tværs i området for de bløde trafikanter.
I sammenhæng med de grønne områder stiller lokalplanen krav om, at der etableres et sammenhængende
stisystem, der kobles på det eksisterende stinet i Storvorde og Sejlflod. Dette skal bl.a. fungere som sikker
skolevej. Som en særlig rekreativ forbindelse skal der etableres en sti langs toppen af skrænten.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra Tofthøjvej og Kirkebakken. Internt i området opbygges
infrastrukturen med 2 overordnede stamveje, hvorfra trafikken kan fordeles til boligvejene. Lokalplanen
indeholder bestemmelser om vejenes bredde og udtryk.
Grundet det kuperede terræn skal der være fokus på at sikre gode løsninger for regnvandshåndtering.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om udformning og placering af LAR-løsninger.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Tofthøjvej/Gadekærsvej og Kirkebakken. Fra Tofthøjvej/Gadekærsvej
sker adgang via en ny boligvej, som får navnet Kildebækhøj. Fra Kirkebakken sker adgang via en ny
boligvej, som får navnet Sejlflodgårdsvej.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 8
3 af 54
5

Magistraten

Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 40-07-06 For et område i den vestlige del af Sejlflod til
erhverv, detailhandel og boligformål. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan
8-1-103 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en 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
udvidelse af Kirkebakken. 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.
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 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
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejerne forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejerne imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejerne fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 9
4 af 54
5

Magistraten
Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 8.011 Område vest for Tofthøjvej, Storvorde
Udkast til Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for Tofthøjvej, Storvorde
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 10
5 afaf554

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos
Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2016-008444
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.055 endeligt.
Lokalplan 4-3-105 endeligt med nedenstående ændringer.
Udbygningsaftale om cykelsti endeligt.
at der er lavet en miljørapport.
Forslag til ændringer i lokalplan
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler, at indsigelser vedrørende etager imødekommes i område B1. På
baggrund af den offentlige høring, anbefaler forvaltningen, at lokalplanforslaget ændres i forhold til de
bebyggelsesregulerende bestemmelser for område B1, så der ikke længere gives mulighed for maksimum 2
etager i bebyggelsen, der vender mod Kong Minos Vej. Forvaltningen anbefaler, at der i område B1 maksimum
gives mulighed for 1 plus 2 etager i den samme bygning, således at der er mulighed for maksimum 1 etage
mod nord og maksimum 2 etager mod syd i den samme bygning for derved at udnytte det skrånende terræn.
Desuden at der ikke længere gives mulighed for etageboliger.
By- og Landskabsudvalget har udsat sagen i mødet den 7. februar 2019.
Beslutning:
Udsat.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 11
1 afaf554

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Lokalplanområde og ny ramme med rekreativt område i kommuneplanen.
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 70 boliger i en tæt-lav bebyggelse syd for Kong
Minos Vej.
På baggrund af den offentlige høring, anbefaler forvaltningen, at lokalplanforslaget ændres i forhold til de
bebyggelsesregulerende bestemmelser for område B1, så der ikke længere gives mulighed for maksimum 2
etager i bebyggelsen, der vender mod Kong Minos Vej. Forvaltningen anbefaler, at der i område B1
maksimum gives mulighed for 1 plus 2 etager i samme bygning, således at der er mulighed for maksimum 1
etage mod nord og maksimum 2 etager mod syd i samme bygning for derved at udnytte det skrånende
terræn.
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.
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.
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Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 12
2 afaf554
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1. forelæggelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg
Godkendt af By- og Landskabsudvalget 24. maj 2018 (punkt 4) og Byrådets møde 18. juni 2018 (punkt 7).
Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra 22. juni 2018 til 5. september 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-3-105
Kommuneplantillæg 4.055
Tilretninger i lokalplanforslaget på baggrund af offentlig høring
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 i
forhold til det nye byggeri og deres kommende udsigt (indsigerne har ikke bygget deres huse endnu).
Optionshaveren illustrerede den forventede byggehøjde. Indsigerne var dog stadig bekymrede for deres
kommende udsigt, og derfor vil forvaltningen anbefale, at etageantallet reduceres, så der ikke længere bliver
mulighed for 2 etager for bygningerne, der vender mod nord/ Kong Minos Vej. Forvaltningen anbefaler, at
der i lokalplanen for område B1 laves en ændring i lokalplanen, så der kun gives mulighed for at bygge 1
etage mod nord men 2 etager mod syd i samme bygning på baggrund af den offentlige høring. Ligeledes
anbefaler forvaltningen også at ændre lokalplanen, så der ikke længere gives mulighed for at bygge
etageboliger.
Øvrige principper så som bredde på udsigtskiler, principper for tilpasning til terræn mv anbefales det ikke at
ændre, og bør derfor bevares som i det oprindelige lokalplanforslag.
Nord for vendepladsen i området mod syd-vest (B1) kan der være behov for terrænregulering, 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.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for åben-lave boliger (parcelhuse) nord for Kong Minos Vej samt tæt-lave
(rækkehuse) på maks. 1 etage mod nord og 2 etager mod syd (med indvendig trappe) i samme bygning 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 bør
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.
Kommuneplantillæggets indhold
Den offentlig høring giver ikke anledning til at lave ændringer i kommuneplantillæg 4.055 eller i
miljøvurderingen af planforslagene.
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Møde den 11.02.2019
kl. 09.00
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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.
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 en 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.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, underskrives af ejer og optionshaver og
foreligger som bilag inden byrådets behandling.
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 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 grundejer 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:
Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Kommuneplantillæg 4.055 for området ved Kong Minos Vej
Samlet indsigelser
Opsamling på indkomne bemærkninger i høringsperioden 22.06.2018 til 05.09.2018
Udkast til udbygningsaftale om cykelsti
Miljøvurdering af Lokalplan 4-3-105 - Boliger, Kong Minos Vej, Gug og Kommuneplantillæg 4.055 - for område
ved Kong Minos Vej
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Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.048 og lokalplan 1-4-112 Pleje- og
ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
2018-071111
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.048 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 1-4-112 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at tydeliggøre byggeriets støjvilkår i forhold til virksomhedsstøj anbefaler By- og Landskabsforvaltningen,
at indsigelser vedrørende virksomhedsstøj fra Tulip imødekommes ved at uddybe bestemmelser.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 10.2 tilføjes: ”Facade og udendørs opholdsarealer, herunder tagterrasser, hvor der måles
støjpåvirkning udover Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj,
udformes med støjdæmpende facadeløsninger og lyddæmpende foranstaltninger, som sikrer at
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes indendørs for åbne og lukkede vinduer,
samt udendørs.”

I pkt. 10.2 tilføjes: ”Støjniveauet for udendørs opholdsarealer skal kunne overholde et støjkrav på
55 dB/45dB/40dB. Indendørs i sove- og opholdsrum skal overholdes et støjkrav på 43dB/33dB
/28dB” (dag, aften, nat).

I pkt. 10.2 tilføjes en bestemmelseskommentar:
"For at sikre en acceptabel støjpåvirkning af bebyggelsen i henhold til reglerne om nye boliger i støjbelastede
byområder, skal der etableres lyddæmpende foranstaltninger mod virksomhedsstøj i form af f.eks.
forsatsfacader af glas, lyddæmpende ruder, ventilationsvinduer, glasafskærmning af opholdsarealer på
tagterrasser og lignende med henblik på at sikre, at støjkravene overholdes indendørs og på
opholdsarealer.
Der kan sikres et råderum op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ved at etablere specielle
facadeløsninger som f.eks. russervinduer eller vinduer med forsatsruder på de dele af facaderne, hvor der
vil forekomme overskridelser.”
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanområdet er placeret på hjørnet af Bonnesensgade og Fyensgade, og omfatter et areal på ca. 3.780
2
m . Der gives mulighed for op til 75 pleje- og ældreboliger samt servicearealer med et etageareal på op til
2
7.000 m . Dette svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 185.
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan opføres etageboliger, den
maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 60 til 185. Desuden ændres det maksimale etageantal fra 2½ til
5, og den maksimale bygningshøjde fra 12 til 22 meter.
Lokalplanen har en placering tæt på produktions- og risikovirksomheden Tulip Food Company. Lokalplanen
skal derfor sikre, at boligerne og opholdsarealerne etableres således, at virksomhedens miljøkrav ikke
skærpes i forhold til sin eksisterende miljøgodkendelse.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 4. oktober 2018 (punkt 5)
Magistratens møde 8. oktober 2018 (punkt 2)
Byrådets møde 22. oktober 2018 (punkt 2).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 25. oktober til og med 21. december 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-4-112 (med miljørapport)
Kommuneplantillæg 1.048
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Baggrunden for omdannelsen er et ønske om at øge byggemulighederne på grunden til en etagebebyggelse
med op til 75 pleje- og ældreboliger.
Lokalplanens formål er bl.a. at sikre udformningen af den fremtidige bebyggelse, således at den tilpasses
områdets skala under hensyntagen til nabobebyggelser, herunder de eksisterende ældreboliger og
karrébebyggelsen beliggende på modsatte side af Fyensgade. Bebyggelsen skal ses i tilknytning til de
eksisterende plejeboliger på Fyensgade, som Vivabolig administrerer.
Nord for området ligger virksomheden Tulip Food Company. Lokalplanen skal sikre, at boligerne og
opholdsarealerne etableres, således at de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj og lugt
overholdes, men også sikrer virksomhedens fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder.
For realisering af projektet ønskes eksisterende bebyggelse på grunden nedrevet. Lokalplanen giver
mulighed for, at bebyggelsen kan nedrives.
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Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde ”1.4.O1 Fyensgade Centret m.m.”, som er en
ramme til offentlig service, herunder boliger (tæt-lav kun i form af plejeboliger el.lign.), institution mm.
Kommuneplanrammens afgrænsning ændres ikke.
I kommuneplantillægget ændres området for lokalplanen, så byggemuligheder stemmer overens med
lokalplanen, hvor der gives mulighed for etageboliger og at bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 185.
Desuden ændres det maksimale etageantal fra 2½ til 5, og den maksimale bygningshøjde fra 12 til 22 meter.
Derudover tilføjes det, at ny bebyggelse skal udformes i et forhold, der skaber en skalamæssig overgang til
eksisterende bebyggelser i området. Bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse og videreføre
Ø-gadekvarterets karakteristiske karréstruktur.
Lokalplanens indhold
Med lokalplanen fastsættes anvendelsen af området til offentlige formål og institutioner i form af pleje- og
ældreboliger med tilhørende service- og aktivitetsarealer for bebyggelsens beboere. Pleje- og
ældreboligerne skal ses i tilknytning til de eksisterende plejeboliger på Fyensgade. Lokalplanens område
2
udgør ca. 3.780 m .
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af:
 Op til 75 nye pleje- og ældreboliger.
2
 Et maksimalt etageareal på 7.000 m .
 Bebyggelsesprocent på ca. 185.
 Bebyggelsen skal opføres som en tresidet karrébebyggelse, og må opføres som etagebebyggelser i op
til 4-5 etager.
Vejadgang til parkering og varelevering til bygningen foregår ad eksisterende overkørsel mod
Bonnesensgade.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser, som sikrer, at bebyggelsen i materiale, form og skala skaber en
overgang imellem Fyensgade Centrets boliger og den klassiske karrébebyggelse beliggende på modsatte
side af Fyensgade. Disponeringen sikrer samtidig et friholdt ubebygget afskærmet indre gårdrum, som
orienterer sig mod Fyensgade Centret og de tilhørende ældreboliger.
Opholdsarealerne skal sikres et begrønnet udtryk for at styrke sammenhængen til Østre Anlæg. Langs
Fyensgade og Bonnesensgade er bebyggelsen trukket tilbage, så der skabes plads til beplantning omkring
bygningen. I midten af gårdrummet er udpeget et bevaringsværdigt træ, som kan ses fra Fyensgade.
Hele karrébebyggelsen må opføres i 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Indenfor et
afgrænset byggefelt, placeret i den tresidede karrés sydlige del, må bebyggelsen dog kun opføres op til 4
etager og med en maksimal bygningshøjde på 18 meter.
Nabovirksomheden Tulip Food Company er en produktions- og risikovirksomhed. Huludfyldning giver
mulighed for planlægning af ny bebyggelse i eksisterende varigt støjbelastet område, hvis bebyggelsen
sikres mod støj. Derfor skal der foretages lyddæmpende foranstaltninger af virksomheds- og trafikstøj for at
sikre, at miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overholdes indendørs med åbne og lukkede vinduer
samt på udendørs opholdsarealer. Derudover er der udarbejdet en rapport om lugtspredning fra
virksomheden, som viser at grænseværdierne for lugt er overholdt på lokalplanområdet.
I forhold til risikovirksomheden er der foretaget en testberegning af den samfundsmæssige risiko, der viser,
at det er acceptabelt at planlægge for 75 pleje- og ældreboliger.
Med lokalplanen sikres det, at virksomhedens miljøkrav ikke skærpes grundet planlægningen af de nye
pleje- og ældreboliger.
På lokalplanområdet ligger en tom bygning, der tidligere har været anvendt til fritids- og foreningsformål.
Lokalplanen giver mulighed for, at bygningen nedrives.
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Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende lokalplan
for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
 Lokalplan 10-013, Østerbro, Bonnesensgade, Fyensgade, Karolinelundsvej.
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:
Samfundsrisikoforhold ift. nabovirksomheden er beregnet, som en forudsætning for lokalplanens tilblivelse.
Uden en acceptabel sikkerhedsmargin i samfundsrisikoen, hvis der sker et uheld med Tulip Food Companys
kølesystem, kunne der ikke planlægges så tæt på sikkerhedsafstanden.
Forhold vedr. lugt er ikke behandlet yderligere i planlægningen, da disse viste, at der ikke var en konflikt i
forhold til antal LE (Lugtenheder) fra virksomheden.
Støjpåvirkning fra trafik og virksomhed håndteres i planlægningen, som afværgeforanstaltninger, der kan
sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Under de 8 ugers offentlige høring på lokalplan 1-4-112 modtog kommunen 4 høringssvar, hvoraf 1 af
høringssvarene relaterer sig til Miljøvurderingen. Dette høringssvar lød på, at støjkravet til
nabovirksomheden ønskes udtaget. Dette imødekommes ikke, da det ses som en væsentlig information for
Miljøvurderingen.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Planlægningen er valgt frem for 0-alternativet, fordi den giver mulighed for en væsentlig fortætning i
overensstemmelse med Aalborg Kommunes planstrategi, uden at øge samfundsrisikoen i området og kan
overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for trafik- og virksomhedsstøj ved at støjafværge i facade og på
udendørs opholdsarealer.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
De væsentlige miljøpåvirkninger vil fremover blive behandlet i forbindelse med byggesagsbehandlingen,
hvor lokalplanens bestemmelser danner grundlag for at miljøpåvirkningerne afbødes som beskrevet ovenfor.
Derudover skal der ske en ajourføring af sikkerhedsdokumentet fra Tulip Food Company, hvis der sker en
ændring af aktiviteter indenfor konsekvensafstanden af Tulip Food Company. Dette kunne f.eks. være hvis
der ønskes nye bebyggelser i området omkring Tulip Food Company. Denne proces bliver fulgt op af
Aalborg Kommune løbende.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet til boligselskabet.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.

Anna Lise Marie Nielsen, Fyensgade 33F, 1. 9000 Aalborg
Morten Lydolff, Fyensgade 28, 4 tv., 9000 Aalborg
BaneDanmark, Vasbygade 10, 2450 København SC
Tulip Food Company, Østerbro 40, 9000 Aalborg

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra beboer på Fyensgadecenteret vedrørende skyggegener, bemærkning om at nuværende
Markusgården er meget beskidt og positiv overfor bevaringsværdigt træ.
Svar: Taget til efterretning.
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2. Indsigelse fra beboer på Fyensgade, vedrørende planer for eksisterende plejeboliger og begrundelse for
højde mod Fyensgade.
Svar: Ikke imødekommet.
Eksisterende plejeboliger nedrives ikke, som følge af de nye pleje- og ældreboliger. Den nye bebyggelse
opføres med en højde, der forholder sig til etagebebyggelserne langs Fyensgade.
3. Bemærkning fra BaneDanmark omhandler kvittering for modtaget høring uden bemærkninger.
Svar: Taget til efterretning.
4. Indsigelse fra Tulip Food Company vedrørende begrænsninger af lugt og virksomhedsstøj.
Svar: Delvist imødekommet
Tiltag, f.eks. russervinduer, til at reducere dæmpningen af støjpåvirkningen fra virksomhedsstøj tydeliggøres
ved at præcisere lokalplanens bestemmelser.
Der sikres en margin i lokalplanen i forhold til virksomhedsstøj, da der er bestemmelser om krav til
støjisolering og afværgeforanstaltninger på udendørs opholdsarealer og i indendørs sove- og opholdsrum,
så virksomhedens støjniveau ikke begrænses af denne lokalplan.
Det er beregnet at lugt fra virksomheden er under grænseværdien, hvilket betyder at der er en margin op til
grænseværdien, så virksomhedens lugtniveau ikke begrænses af denne lokalplan.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.048 for et område ved Fyensgade
Forslag til Lokalplan 1-4-112 Pleje- og ældreboliger, Bonnesensgade, Ø-gadekvarteret (med miljørapport)
KP 1.048 og LP 1-4-112, Samlede indsigelser
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Punkt 7.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.061 og ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for
et område i Bernstorffsgade, Vejgård (2. forelæggelse)
2018-061969
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.061 endeligt uden ændringer.
Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen og ophævelsen
Spejderhuset på Bernstorffsgade i Vejgård er fraflyttet, og grunden ønskes i fremtiden anvendt til
boligformål. Kommuneplanen for grunden og nabogrunden ændres derfor fra offentlige formål til
boligområde. Byplanvedtægten ophæves for grundene, så de fremover kan anvendes til boliger.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 22. november 2018 (punkt 7)
Magistratens møde 3. december 2018 (punkt 9)
Byrådets møde 10. december 2018 (punkt 2).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 13. december 2018 til og med 17. januar 2019.
Link til digitale planer
Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård
Kommuneplantillæg 4.061
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planen og ophævelsen af Byplanvedtægt nr. 25 for de to grunde er at sikre muligheden for
fremover at anvende grundene til boligformål.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen for et område der omfatter to grunde i Bernstorffsgade fra
offentlige formål til boligområde. Kommuneplanrammerne justeres, så grundene går fra at være omfattet af
ramme 4.1.O4 til at være omfattet af ramme 4.1.B5.
Ophævelsens indhold
Byplanvedtægt nr. 25 fastlægger de to grundes anvendelse til offentlige formål, men grundene ændres med
kommuneplantillægget til boligformål. Byplanvedtægten vil dermed ikke længere være i overensstemmelse
med den ønskede anvendelse af ejendommene. Derfor ophæves byplanvedtægten for de to ejendomme.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget og ophævelsen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.061 for et område i Bernstorffsgade
Forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 26
4 afaf454

Magistraten

Punkt 8.

Godkendelse af Lokalplan 6-2-105 Boliger, Døsebækparken, Godthåb (2. forelæggelse)
2017-045556
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 6-2-105 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
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 Etageareal, delområde B
Det maksimale etageareal i delområde B reduceres fra 6.500 m2 til 6.288 m2.
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, såfremt den eksisterende antennemast fjernes. 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.
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.
Ovenstående ændringer til lokalplanforslaget har været fremsendt i fornyet offentlig høring i 2 uger. Høringen
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er fremsendt til samme kreds som ved den ordinære offentlige høring.
Beslutning:
Anbefales.
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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. 60 tæt-lav og etageboliger. Den vestlige del af området er ubebygget og har været anvendt til
juletræsproduktion. Dette område kan anvendes til 25-30 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 fra den 5. september til og med den 31. oktober 2018.
Godkendelse af planforslag til fornyet offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 10. januar 2019 (punkt 6).
Forslaget har været offentliggjort i perioden fra den 11. januar til og med den 25. januar 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-2-105
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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
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.
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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 bygningshøjder. 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.
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 i den ordinære høringsperiode. Der er ikke modtaget henvendelser i
den fornyede offentlige høring.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Anni Tindahl Østergaard
2. Nordjyllands Historiske Museum
3. Navn- og adressebeskyttet
4. Roundwall Aalborg Skateboardforening, indsendt af Jesper Andreasen, Hanebuen 31, 9520 Skørping
5. Kim Nielsen
6. Kristian Bundgaard, indsendt af LE34 Aalborg, Gasværksvej 30R, 9000 Aalborg
7. Bent Strandfelt, Tostrup 68, Godthåb, 9230 Svenstrup.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
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
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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
liv.
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 det planlagte bassin i forbindelse med
projektering viste sig ikke at være 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 inden for 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, og har ikke betydning for den overordnede disponering af
området.
Byggefelterne mod nordøst i delområde B ønskes ændret fra to parallelle bygninger i op til 2,5 etager til en
vinkelbygning i 2,5 etage, som en konsekvens af den nye placering af regnvandsbassinet.
Det vurderes, at være et hensigtsmæssigt forslag, set i forhold til den ændrede placering af
regnvandsbassinet.
I forhold til bebyggelsens udseende ønskes det fastlagt, at vinduessprosser kan være en del af den yderste
rude.
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Forslaget imødekommes, da 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 i lokalplanen bør fastholdes på 9 m, så der helt sikkert er plads nok. Den
præcise udformning og bredde fastlægges i forbindelse med godkendelsen af vejprojektet.
Det foreslås at angivelsen af parkeringspladser fjernes 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 f.eks. 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
LP 6-2-105 - Samlet pdf af indsigelser, Døsebækken, Godthåb
Kortbilag Disponering af lokalplanområdet
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Punkt 9.

Godkendelse af Skema A for almene ungdoms- og familieboliger - KOA - Kollegievej Sundby Hvorup Boligselskab
2017-033921
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med 32 ungdomsboliger og 38
familieboliger, med en støtteberettiget anskaffelsessum på i alt 101.000.000 kr. for de 70 boliger,
at der til Landsbyggefonden ydes grundkapitalindskud på 8.727.000 kr. svarende til 10% for
ungdomsboligerne og 8% for familieboligerne,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projekterne bevilges, og
at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 185 kr. pr. m2 pr. år,
hvoraf kommunen godtgør staten 20%.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby Hvorup Boligselskab
Projektet er med på boligprogram 2015-2018

Med udbuddet af grunden på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden ønskede Aalborg
Kommune at skabe grundlag for dannelsen af et stærkt urbant knudepunkt, hvor der blev lagt vægt på, at
bebyggelsen er med til at definere en ny dagsorden for stedet, visuelt såvel som funktionelt. Udbuddet af
grunden skulle være startskuddet til en generel nytænkning og opgradering af hele bydelen. Udbuddet blev
gennemført i første halvdel af 2017, og det vindende konsortium kom til at bestå af tre bygherrer: Vivabolig,
Sundby-Hvorup Boligselskab og Kimbo Holding A/S.
2

Der blev reserveret en støttekvote til 10.000 m almene boliger til unge. Boligerne inkluderer både
almenboliglovens ungdomsboliger samt familieboliger, hvor der ved sidstnævnte gives fortrinsret til
studerende - STAY- boliger.
Byggeriet
Bebyggelsen opføres med en base i 2 etager med butik, erhverv og parkering. Herpå er placeret en
boligkarré i 4-6 etager, der i det nordvestlige hjørne vokser til 15 etager.
Bebyggelsen ligger lidt tilbagetrukket fra Kollegievej, med et ankomst- og p-areal foran indgang til
henholdsvis dagligvarebutik og parkering i bygningens nederste etage (niveau 0).
Grundet terrænet stiger mod Universitetsboulevarden udgør bebyggelsens niveau 1 stueetagen mod
Universitetsboulevarden, der også er indrettet til publikumsorienterede funktioner. På hjørnet af
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej etableres et nyt let hævet bytorv i form af en
landskabstrappe.
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Facadeudtryk: Gedigne materialer og markant beplantning
Bebyggelsen vil fremstå som et teglbyggeri. Facader mod det indre gårdrum vil fremstå i lys beton.
Boligtårnet indrettes med brede solterrasser med henholdsvis 2 og 3 niveauers mellemrum, for at åbne for
sol og dagslys. Sammen med facadebeplantning vil terrasserne danne et vertikalt grønt gårdrum, med
mulighed for udeophold, også i højden.
2

Sundby-Hvorup Boligselskab står for opførelse af 5.000 m fordelt på 32 ungdomsboliger og 38
familieboliger.
Byggeriets art

Afdeling

Antal boliger

Etagebyggeri

Ungdomsboliger

32 2-rums á ca.50 m

Etagebyggeri

Familie/
STAY-boliger

5 stk. 2-rums á ca. 89 m

Husleje pr. måned
Ekskl. forbrug
3.878 kr. *

2

2

33 stk. 3-rums á ca. 89 m

6.981 kr.
2

*huslejen er fratrukket ungdomsboligbidraget.
Det fremsendte materiale er vurderet at kunne holdes inden for rammerne af den eksisterende Lokalplan
4-5-112. Byggeriet skal overholde energiklasse 2018 efter bygningsreglement 2018.
Økonomi
Anskaffelsessum

101.000.000

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

90.254.000

- - - Kr. - - 8.727.000

2.020.000

Ikke beregnet

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
2

For ungdomsboligerne betales en løbende ydelse, der i 2019 udgør 185 kr.m pr år. Heraf betaler
kommunen 20% og staten 80%. Ungdomsboligbidraget er beregnet til knap 60.000 kr. pr. år for Aalborg
Kommune.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 18%, omkostninger 8,5% og håndværkerudgifter 73,5%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 20.200 kr. svarende til de gældende rammebeløb for
familieboliger i 2019 inklusive energitillæg på 1.190 kr.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje 990 kr. pr. m Heraf udgør kapitaludgifterne 617
2
2
kr. pr. m og driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 373 kr. pr. m . Anskaffelsessummen svarer til
rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
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Bilag:
Tegningsmateriale KOA
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Punkt 10.

Godkendelse af Skema A for almene ungdoms- og familieboliger - KOA - Kollegievej Vivabolig
2017-033921
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med 32 ungdomsboliger og 38
familieboliger, med en støtteberettiget anskaffelsessum på i alt 101.000.000 kr. for de 70 boliger,
at der til Landsbyggefonden ydes grundkapitalindskud på 8.727.000 kr. svarende til 10% for
ungdomsboligerne og 8% for familieboligerne,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projekterne bevilges, og
at der på statens vegne gives tilsagn om driftstilskud i form af et ungdomsboligbidrag på 185 kr. pr. m2 pr. år,
hvoraf kommunen godtgør staten 20%.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig
Projektet er med på boligprogram 2015-2018

Med udbuddet af grunden på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden ønskede Aalborg
Kommune, at skabe grundlag for dannelsen af et stærkt urbant knudepunkt, hvor der blev lagt vægt på, at
bebyggelsen er med til at definere en ny dagsorden for stedet, visuelt såvel som funktionelt. Udbuddet af
grunden skulle være startskuddet til en generel nytænkning og opgradering af hele bydelen. Udbuddet blev
gennemført i første halvdel af 2017, og det vindende konsortium kom til at bestå af tre bygherrer: Vivabolig,
Sundby-Hvorup Boligselskab og Kimbo Holding A/S.
2

Der blev reserveret en støttekvote til 10.000 m almene boliger til unge. Boligerne inkluderer både
almenboliglovens ungdomsboliger samt familieboliger, hvor der ved sidstnævnte gives fortrinsret til
studerende - STAY- boliger.
Byggeriet
Bebyggelsen opføres med en base i 2 etager med butik, erhverv og parkering. Herpå er placeret en
boligkarré i 4-6 etager, der i det nordvestlige hjørne vokser til 15 etager.
Bebyggelsen ligger lidt tilbagetrukket fra Kollegievej, med et ankomst- og p-areal foran indgang til hhv.
dagligvarebutik og parkering i bygningens nederste etage (niveau 0).
Grundet terrænet stiger mod Universitetsboulevarden udgør bebyggelsens niveau 1 stueetagen mod
Universitetsboulevarden, der også er indrettet til publikumsorienterede funktioner. På hjørnet af
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej etableres et nyt let hævet bytorv i form af en
landskabstrappe.
Facadeudtryk: gedigne materialer og markant beplantning
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Bebyggelsen vil fremstå som et teglbyggeri. Facader mod det indre gårdrum vil fremstå i lys beton.
Boligtårnet indrettes med brede solterrasser med henholdsvis 2 og 3 niveauers mellemrum, for at åbne for
sol og dagslys. Sammen med facadebeplantning vil terrasserne danne et vertikalt grønt gårdrum, med
mulighed for udeophold, også i højden.
Vivabolig står for opførsel af 5000 m2 fordelt på 32 ungdomsboliger og 38 familieboliger.
Byggeriets art

Afdeling

Antal boliger

Etagebyggeri

Ungdomsboliger

32 2-rums á ca.50 m

Etagebyggeri

Familie/
stayboliger

5 stk. 2-rums á ca. 89 m

Husleje pr. måned
Ekskl. forbrug
3.878 Kr. *

2

2

33 stk. 3-rums á ca. 89 m

6.981 kr.
2

*huslejen er fratrukket ungdomsboligbidraget.
Det fremsendte materiale er vurderet at kunne holdes inden for rammerne af den eksisterende Lokalplan
4-5-112. Byggeriet skal overholde energiklasse 2018 efter bygningsreglement 2018.
Økonomi
Anskaffelsessum

101.000.000

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

90.254.000

- - - Kr. - - 8.727.000

2.020.000

Ikke
beregnet

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
2

For ungdomsboligerne betales en løbende ydelse, der i 2019 udgør 185 kr.m pr år. Heraf betaler
kommunen 20 % og staten 80%. Ungdomsboligbidraget er beregnet til knap 60.000 kr. pr. år for Aalborg
Kommune.
Udgiftsfordeling: grundudgifter 18%, omkostninger 8,5 % og håndværkerudgifter 73,5%
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 20.200 kr. svarende til de gældende rammebeløb for
familieboliger i 2019 inklusive energitillæg på 1.190 kr.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje 990 kr.pr. m Heraf udgør kapitaludgifterne 617
2
2
kr. pr. m og driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 373 kr. pr. m . Anskaffelsessummen svarer til
rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
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Bilag:
Tegningsmateriale KOA
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Punkt 11.

Godkendelse af skema A for 73 almene ældreboliger på Bonnesensgade 16 - Vivabolig
afd. 31 "Markusgården"
2017-056695
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 131.050.030 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 13.105.003 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen,
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og
at der på statens vegne gives tilsagn om et tilskud på 2.920.000 kr. til opførelse af servicearealer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre:
Boligdel: Vivabolig afd. 31
Servicedel: Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger. Projektet er planlagt opført i 2019/2022.
Plejehjemmet Markusgården og lokalplanområdet for projektet er beliggende centralt i Ø-gadekvarteret.
Plejehjemmet opføres som en erstatning for det nuværende Lollandshus.
Et karakteristisk træk ved planområdets næromgivelser er de meget forskelligartede nabobebyggelser. Syd
for planområdet, langs Fyensgade ligger karrébebyggelser i 5 etager. Karrébebyggelserne varierer en
smule, men fremstår alle i røde sten og med saddeltag. Det er den arkitektoniske vision for Markusgården at
placere sig tættest muligt op ad arkitekturen på disse karrébebyggelser. Det vil bl.a. komme til udtryk i
eksempelvis facadevalg og udtryk og indgangsparti, således at bygningen fremstår genkendelig for både
beboere og udefrakommende.
Grundens beskaffenhed gør, at der ikke er store udearealer, når der måles på kvantitet. Det er derfor
projektets ambition at skabe meget kvalitative udearealer, særligt i gårdrummet, men også på projektets
tagterrasser ud for hver boenhed og på den fælles tagterrasse på 4. sal. Desuden er tanken om at etablere
et orangeri til fælles benyttelse.
Projekt
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2

Der etableres 73 boliger, som varierer fra 68-78 m , hvor hovedvægten er de mindre boliger. Boligerne
placeres i 8 boenheder, med 8-10 boliger i hver. Alle boliger og boenheder gøres demensegnede, således at
Markusgården fremtidssikres i forhold til målgruppe, der lige nu rummer såvel demente som almindeligt
plejekrævende borgere.
Byggeriets art

Type A
Type B

Antal boliger

51 stk. 1 rum a 68 m²
22 stk. 1 rum a 78 m²

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug og
inventarlån
7.196 kr.
8.282 kr.

Plangrundlag

Lokalplan 1-4-112
Lokalplan 1-4-112

Projektet ligger indenfor de rammer, der er fastlagt i lokalplan 1-4-112, der behandles i byrådets møde den.
25. februar 2019. Byggeriet projekteres, så det overholder Bygningsreglementet 2018 og energiklasse
BK2020.
Økonomi
Projektet er oprindeligt med på budgettet 2018 med et afsat beløb på 10.000.000 kr. til kommunalt
grundkapitaltilskud. Rest af grundkapitalen finansieres af provenu vedr. salg af Lollandshus.
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

131.050.030 kr.

115.324.026 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
13.105.003 kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

2.621.001 kr.

Ikke beregnet

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 9%, håndværkerudgifter 77% og omkostninger 14%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 24.130 kr. svarende til rammebeløb i 2019 inklusive energitillæg
på 1.190 kr., da der er tale om etage bebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 1.230 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 741 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 489 kr. pr. m pr. år.
Den samlede anskaffelsessum for de kommunale servicearealer er budgetteret til 17.920.000 kr., hvilket
2
svarer til en m pris på 25.347 kr. Statens tilskud til servicearealerne udgør 40.000 kr. pr bolig, dog maks.
60% af servicearealets anskaffelsessum, og kan bevilges af kommunalbestyrelsen på statens vegne.
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Bilag:
Bilag - Tegningsmappe Markusgården
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Punkt 12.

Godkendelse af endelig anskaffelsessum Skema C - Alabu Bolig afd. 23 - Skallerupvej
1-35
2013-22375
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender en kommunal garanti på maks. 44.000.000 kr. på
realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre
Alabu Bolig, afd. 23 (tidligere Boligforeningen Fjordblink afd. 15) – Skallerupvej 1-35, 9220 Aalborg Ø.
Projekt
Før renoveringen fremstod afdelingen som en tidstypisk boligbebyggelse fra starten af 70’erne. Bygningerne
var opført i fire lange blokke i to etager og med facader af gule teglsten. Bebyggelsen bestod af 2-, 3- og 4værelses lejligheder; 72 stk. i alt.
I forbindelse med renoveringen er dele af bygningerne nedrevet, således at bebyggelsen nu består af syv
blokke med 46 stk. 2-, 3-, og 4-værelses lejligheder. I dag fremstår bebyggelsen med pudsede facader med
mindre felter af lette materialer samt valmede tage med tagpap og listedækning. Til alle lejligheder hører en
udestue samt terrasse eller altan.
Skema A og B blev godkendt samlet på byrådsmøde den 14. februar 2011.
Ændringer i forhold til skema B
Projektet er i princippet uændret i forhold til skema B.
Økonomi
Den samlede stigning i renoveringsudgiften i forhold til skema B er på 5.670.058 kr. Renoveringsudgiften må
ikke overskrides ved skema C, dog kan der godkendes en overskridelse af budgettet pga. indeksering som
følge af, at byggeperioden har været længere end den gældende 1-årige fastprisperiode. Denne indeksering
kan medtages i renoveringsudgiften udover maksimumbeløbet.
Af overskridelsen på de 5.670.058 kr. fra skema B til C udgør indeksering 1.859.546 kr. Bygherre har
redegjort for de resterende udgifter, som i korte træk udgøres af utætheder med vandindtrængning på
fritlagte sokler, udskiftning af lysninger på grund af stor vandpåvirkning samt opsætning af snefang på 14
gavle grundet risiko for nedstyrtning af sne på gangarealer.
Sagen forelægges for byrådet, idet den kommunale garanti er steget i forhold til den oprindeligt godkendte
ved skema B.
Finansiering:
Støttede
Realkreditlån 1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen
finansiering 2)

Kapitaltilførsel

Kommunal
garanti 3)

Skema B
Ændring

38.273.000
+ 5.670.058

17.998.814
+0

3.500.000
+0

0
0

Maks. 39.000.000
+5.000.000

Skema C

43.943.058

17.998.814

3.500.000

0

Maks.44.000.000

1)
2)
3)

Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
Beløbet består af egenfinansiering i form af tilskud på 2,0 mio. kr. fra egen trækningsret og forbrug af
henlæggelser på 1,5 mio. kr.
Kommunen skal for de støttede lån garantere for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af ejendommens
værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiforpligtelsen vil blive
endeligt beregnet af realkreditinstituttet, når Landsbyggefonden har udarbejdet en endelig finanseringsplan.

Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
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Punkt 13.

Godkendelse af fredningsforslag for Østre Anlæg og Skanseparken
2019-008688
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender fredningsforslag for Østre Anlæg og
Skanseparken.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen, da forslaget til fredning af Kildeparken fra november 2018 burde
have været indeholdt i fredningsforslaget.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen, da forslaget til fredning af Kildeparken fra november 2018
burde have været indeholdt i fredningsforslaget.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget besluttede den 9. november 2017 (punkt 19), at der skal rejses fredningssag for
de fire byparker Skanseparken, Østre Anlæg, Kildeparken samt Sohngårdsholmparken (inkl. Den Gamle
Golfbane).
Den 4. oktober 2018 forelå et samlet fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken til
politisk godkendelse. Punktet udgik af dagsordenen.
Den 8. november 2018 blev By- og Landskabsudvalget orienteret om et revideret fredningsforslag for
Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken.
Den 22. november 2018 forelå et revideret fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken
til politisk godkendelse. Punktet udgik af dagsordenen.
Et revideret fredningsforslag for Østre Anlæg og Skanseparken foreligger nu til politisk godkendelse.
Baggrund, formål og indhold
Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling med en befolkningstilgang på ca. 2.500 borgere om året.
Befolkningstilgangen øger både parkernes almindelige benyttelse, og efterspørgslen af parkerne til
afholdelse af store arrangementer. Det har derfor stor betydning, at kommunen kan fastholde og udvikle
byens parker.
Med fredningen af Østre Anlæg og Skanseparken sikrer By- og Landskabsforvaltningen adgang til to frodige
og attraktive byparker for et meget stort antal borgere hele året rundt. Fredningen fastsætter et sæt
overordnede rammer for parkens brug, mens parkens mere detaljerede udvikling og forvaltning vil følge en
udviklings-/plejeplan, som kommunen skal udarbejde efter fredningens gennemførelse – plejeplanen
revideres løbende.
Fredningen skal fungere som en langsigtet planlægning og en investering i fremtiden, der rækker ud over
skiftende tiders vekslende kortsigtede interesser. Fredning er et stærkt instrument til at bevare parkerne som
byens åndehuller. Med fredningen tilkendegiver kommunen, at Østre Anlæg og Skanseparken tillægges stor
værdi, og at kommunen ønsker at tilbyde borgerne attraktive grønne områder.
Fredningen er ikke til hinder for, at parkerne kan benyttes som hidtil. Det samlede fredningsforslag inkl.
fredningskort og arealliste er vedlagt som bilag.
Økonomi
Da parkerne hovedsagelig ejes af Aalborg Kommune, har fredningen kun ringe direkte budgetmæssige
2
konsekvenser. Dog medtager fredningen 331 m i Skanseparken, som er ejet af Nørresundby
Håndværkerforening. Arealet indgår som en mindre del af skydebanen, der anvendes af Nørresundby
Håndværkerforening til fugleskydning en gang om året. Aalborg Kommune har igennem mange år plejet
arealet sammen med resten af parken.
Nørresundby Håndværkerforening drøfter kommunens ønske om medfredning af foreningens areal på
foreningens generalforsamling den 28. marts 2019, herunder tager de stilling til, om foreningen er indforstået
med en medfredning af deres areal uden erstatning.
På baggrund af et uforpligtende forhåndstilsagn fra formanden, forventer kommunen ikke, at Nørresundby
Håndværkerforening gør krav på fredningserstatning.
I alle tilfælde vurderes udgiften til en eventuel fredningserstatning at være meget begrænset, dels pga.
arealets ringe størrelse og anvendelsesmuligheder, dels fordi udgiften til eventuel fredningserstatning deles
imellem stat og kommune.
Indsigelser og bemærkninger
Det oprindelige fredningsforslag for Kildeparken, Østre Anlæg og Skanseparken har været sendt i intern
høring i kommunen.
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De fleste høringssvar handlede om Kildeparken, som efterfølgende et taget ud af fredningsforslaget.
Høringssvar om Østre Anlæg og Skanseparken handler om:
 Tilgang til ledningsnettet i parkerne
 Fredningernes afgrænsning i forhold til fortovs- og vejarealet
 Den interne rollefordeling i forhold til kommunens myndighedsrolle efter fredningsforslaget.
Høringssvarene har afstedkommet en række ændringer og præciseringer i fredningsforslaget.
Tidsplan
Efter en politisk godkendelse fremsender Aalborg Kommune fredningsforslag og budgetoverslag til
Miljøministeriet. Efterfølgende fremsendes fredningsforslag sammen en miljøscreening og Miljøministeriets
bemærkninger til Fredningsnævnet. Herefter er Fredningsnævnet ansvarlig for den videre fredningsproces:


Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget og sender det til ejere og brugere, statslige og
kommunale myndigheder samt til organisationer, der antages at have væsentlig interesse i forslaget



Fredningsnævnet afholder mindst ét offentligt møde, hvor kommunen fremlægger fredningsforslaget



Fredningsnævnet tager stilling til fredningsforslaget og fastlægger den geografiske udstrækning og de
nærmere fredningsbestemmelser



Fredningsnævnet offentliggør fredningen og tinglyser fredningen inden for en frist på 2 år

Når Fredningsnævnet har vedtaget fredningen, vil den blive fremlagt for By- og Landskabsudvalget til
orientering.
Efter fredningens gennemførelse skal kommunen (plejemyndigheden) udarbejde en mere detaljeret
udviklingsplan (plejeplan) for parkerne – planen revideres løbende, typisk i perioder af 5-15 års varighed.
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Bilag:
Fredningsforslag for Østre Anlæg, og Skanseparken
Oversigtskort
Fredningskort for Skanseparken
Fredningskort med administrative bindinger i Skanseparken
Fredningskort for Østre Anlæg
Areal- og lodsejerliste
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Punkt 14.

Eventuelt
Beslutning:
Det årlige møde mellem Magistraten og UCN's ledelse holdes mandag den 20. maj 2019 kl.
9.00-11.00 på Boulevarden 13.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 11.02.2019
kl. 09.00

Side 54
1 afaf154

