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By- og Landskabsudvalget

Punkt 1.

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

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 1 af 92
1

By- og Landskabsudvalget

Punkt 2.

Orientering om foreløbigt regnskab 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
2019-016041
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering foreløbigt regnskab
for 2018.
Beslutning:
Til orientering.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 2
1 af 92
3

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen omhandler det foreløbige regnskab for 2018. Magistraten orienteres om det foreløbige regnskab den
11. marts 2019.
Det endelig regnskab og indstilling om overførsler mellem årene kommer til By- og Landskabsudvalgets
orientering den 4. april 2019.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 3
2 af 92
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
1. Foreløbig regnskab 2018 BLF - oversigt
2. Foreløbig regnskab 2018 - Bemærkninger

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 4
3 af 92
3

By- og Landskabsudvalget

Punkt 3.

1. drøftelse af budget 2020-23 Driftsbudget
2018-088582
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse sag vedrørende
driftsbudgettet for 2020-23.
Beslutning:
Drøftedes.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 5
1 af 92
3

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Som aftalt i forbindelse med tidsplanen for budgetprocessen i By- og Landskabsudvalget, drøftes forslag til
budget 2020-23 henover foråret i flere omgange som en del af de ordinære møder.
Første drøftelse handler om driftsbudgettet for 2020-23.
I forbindelse med forslag til driftsbudget er der tre centrale temaer:
1. Omfang og indhold af Moderniserings- og effektiviseringskatalog
2. Behov for intern omprioritering i By- og Landskabsudvalget
3. Emner til budgetønsker drift til drøftelse ifm. Byrådets budgetdrøftelser
På mødet gennemgås driftsbudgettet jf. vedlagte bilag og der lægges op til en første drøftelse af
Moderniserings- og effektiviseringskatalog i By- og Landskabsforvaltningen – herunder By- og
Landskabsudvalgets eventuelle prioritering ift. Politikområder.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 6
2 af 92
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Driftsbudget 2020-23 - Plancher til BLU 070319

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 7
3 af 92
3

By- og Landskabsudvalget

Punkt 4.

Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde det første år
2017-064244
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møder den 24. januar 2019, pkt. 2 og den 7. februar 2019,
pkt. 3. Sagen genoptages.
Beslutning:
Udsat.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 8
1 af 92
1

By- og Landskabsudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik,
Hadsundvej 128, Vejgård (1. forelæggelse)
2015-013212
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.047.
forslag til Lokalplan 4-1-111.
miljørapporten for Lokalplan 4-1-111 og Kommuneplantillæg 4.047.
udkast til udbygningsaftale.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 9
1 af 92
5

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et eksisterende garageanlæg på Hadsundvej 128 og to parcelejendomme
(Hadsundvej 130A og Gormsvej 4). Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 4.500 m², som skal omdannes til
dagligvarebutik og tilhørende parkering.
Parkeringsarealet placeres ud mod Hadsundvej og Gormsvej, og er afgrænset af vejtræer og lav
beplantning.
Opsætning af et nyt støjhegn mod nærmeste bolig skal sikre, at de vejledende støjgrænseværdier fra
vareindleveringen overholdes.
I kommuneplanen udlægges et nyt lokalcenter langs Hadsundvej, mellem Tagensvej og Gormsvej, der
samler detailhandlen i området. Dette har været udsendt i fordebat i efteråret 2016.
Senest har By- og Landskabsforvaltningen igangsat udarbejdelsen af fordebatmateriale til en
byudviklingsplan for hele Vejgård. Materialet vil blive forelagt By- og Landskabsudvalget i foråret 2019,
hvorefter det forventes udsendt til offentlig debat. Fordebatten forventes derfor at blive udsendt imens den
offentlige høring af Lokalplan 4-1-111 og Kommuneplantillæg 4.047 er igangværende.
Tidsplan
Fordebat for kommuneplantillæg 4.047 omhandlende nyt lokalcenter.
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde den 21. september 2016 (punkt 4).
Fordebatten var i perioden 22. september - 12. oktober 2016.
Opsamling på fordebat behandlet af By- og Landskabsudvalget på møde den 8. februar 2018 (punkt 16).
Forventet endelig godkendelse
Planerne forventes godkendt medio 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-111
Kommuneplantillæg 4.047
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 10
2 afaf592

By- og Landskabsudvalget

Formål og baggrund
Planernes formål er at samle detailhandlen i det sydlige Vejgård ved at udlægge et nyt lokalcenter i
kommuneplanen. Planerne muliggør også etableringen af en ny dagligvarebutik på Hadsundvej 128. En
detailhandelsredegørelse viser et behov for yderligere dagligvarehandel i området på grund af et stort
boligopland og et stigende antal indbyggere.
Kommuneplantillæggets indhold
Der udlægges et nyt lokalcenter, samt en ny kommuneplanramme 4.1.C2, som har samme afgrænsning som
lokalcenteret.
Kommuneplanramme 4.1.C2 indeholder bestemmelser om fremtidig bebyggelsesfremtoning mod
Hadsundvej, beplantning og bebyggelsens placering ud mod vejen for at understrege vejens tætte forløb.
Desuden er det væsentligt, at der er fokus på facader, udendørs torveaktiviteter og byliv langs Hadsundvej,
der bidrager til oplevelsen af et levende gaderum og centerområde.
Inden for rammen gives der mulighed for en bred vifte af funktioner, der skal understøtte handlen i
lokalcenteret bl.a. dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, kontorer og service.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 11
3 afaf592

By- og Landskabsudvalget
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på maks. 1200
m².
Eksisterende bygninger skal nedrives, og den nye dagligvarebutik skal placeres længst mod vest inden for
lokalplanområdet. Parkeringsarealet skal etableres ud mod Hadsundvej. Området skal vejbetjenes fra
Hadsundvej.
Eksisterende beplantning afskærmer dagligvarebutikken mod Golfparkens boliger mod vest. Mod Gormsvej
6 skal opsættes begrønnet støjhegn, der skal afskærme naboens bolig mod støj fra vareindlevering. Der er i
lokalplanen og medfølgende miljørapport redegjort for støj.
Terrænforskelle inden for lokalplanområdet medfører, at parkeringsarealet vil ligge lavere end Hadsundvej
og Gormsvej. Selve butikken vil ligge lavere end nabobygningerne. Bygningen må opføres i maks. 1 etage
med en maksimal højde på 5,5 m, og skyggepåvirkningen på etageejendommen (Golfparken 7-53) mod nord
vurderes at være minimal.
Butikkens facader skal opføres i tegl og bearbejdes i form af recesser, fremspring eller lignende. Taget skal
begrønnes, da etageejendommen (Golfparken 7-53) har udsyn til tagfladen.
Der etableres et forareal foran butikken, der i belægningen skal skille sig ud fra parkeringsarealet.
Beplantning mod Gormsvej og Hadsundvej skal skabe en grøn kant mod vejarealet og skal bestå af
mellemstore træer, samt en bunddækkende beplantning, i form af fx høje græsser mod Hadsundvej og
bøgehæk mod Gormsvej. Bøgehækken skal skabe en karakter af parcelhusvej.
Lokalplanen følges af en udbygningsaftale, der skal sikre etableringen af en venstresvingsbane på
Hadsundvej med krydsningshelle.
Boligforeningen Himmerland har afstået en del af deres ejendom fra boligforeningens afdeling 14,
Golfparken, til dagligvarebutikken. Salget er godkendt på afdelingens beboermøde.
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. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi og udbygningsaftale
Som følge af den øgede trafikmængde til lokalplanområdet skal der etableres en venstresvingsbane på
Hadsundvej med krydsningshelle. I forbindelse med etableringen sikres desuden udvidelse af cykelstien
langs den vestlige side af Hadsundvej.
Der er indgået en aftale med grundejeren om finansiering af venstresvingsbane på Hadsundvej inkl.
krydsningshelle i en udbygningsaftale. Udvidelsen af cykelstien sker ved lokalplanområdet, da vejanlægget
skal ændres med venstresvingsbanen. Aalborg Kommune bidrager til udvidelsen med i alt 50.000 kr. ekskl.
moms.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 12
4 afaf592

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.047 for lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken
Udkast til Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport)
Udkast til udbygningsaftale om venstresvingsbane

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 13
5 afaf592

By- og Landskabsudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (1.
forelæggelse)
2018-082406
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 8-1-105,
at der ikke skal laves en miljørapport samt
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 14
1 afaf592

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter den eksisterende bymidte i Storvorde. Lokalplanområdet består af et areal på ca. 2 ha
centralt beliggende i Storvorde nord for Rødhøjvej og vest for Tofthøjvej.
Tidsplan
Indledende debat
I 2016 udarbejdede Aalborg Kommune en byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod. Som et element i arbejdet
med byudviklingsplanen gennemførte Aalborg Kommune en borgerinddragelsesproces, der havde til formål
at pege på en række indsatsområder, som kan være med til at styrke Storvorde/Sejlflod som et attraktivt
område for bosætning samt styrke det gode hverdagsliv for byens nuværende og fremtidige borgere.
Inddragelsesprocessen mundede ud i et samlet katalog over byudviklingsprojekter, og her blev der bl.a.
peget på Storvorde Bymidte som et udviklingsområde. Ønsket var at skabe et nyt og indbydende bymiljø,
som skal være med til at styrke den lokale handel i byen og danne rammerne omkring et attraktivt og
levende mødested for byens borgere.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 20. juni 2019 og Byrådet den 12. august 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 8-1-105 http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4405

Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 15
2 afaf592

By- og Landskabsudvalget

Formål og baggrund
Lokalplanen er igangsat på baggrund af et ønske om dels at sikre nye byggemuligheder i bymidten, hvor de
ledige arealer er kommunalt ejede, og dels at skabe et nyt attraktivt bytorv, som skal være med til at styrke
bymiljøet og styrke sammenhængen mellem områdets funktioner. Endelig er der et konkret ønske om at
etablere en ny dagligvarebutik samt nye boliger i området.
Lokalplanen indeholder en helhedsplan for den fremtidige indretning og anvendelse af Storvorde bymidte,
der tilgodeser disse ønsker og samtidig danner rammen for realisering af et konkret byudviklingsprojekt i
bymidten for midler fra byrådets pulje til oplandsbyerne.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger rammerne for en udbygning og revitalisering af den eksisterende bymidte i
Storvorde. Lokalplanen udlægger to delområder, hvor der gives mulighed for at opføre ny bebyggelse til
bolig- og centerformål, som eksempelvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker, erhverv, service samt boliger.
Delområde A er byens primære bymidte, og her må der ikke opføres boliger i stueetagen. I delområde B, der
ligger mellem den primære bymidte og det tidligere Rådhus, kan der etableres blandede byfunktioner men
også ren boligbebyggelse.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 16
3 afaf592

By- og Landskabsudvalget
I indretningen af den østlige del af området er der lagt vægt på, at bebyggelsen er med til at definere et
centralt attraktivt byrum og dermed danne rammerne omkring byens centrale mødested. Samtidig er
bebyggelsen disponeret på en måde, så der friholdes en sigtelinje - et bybånd - gennem området i østvestgående retning, som er med til at styrke sammenhængen mellem de to centerdannelser i området på
tværs af Sejlflod Banesti.
Eksisterende og fremtidige byfunktioner koncentrerer sig omkring det øst-vestgående bybånd, og der skabes
nye byggemuligheder flere steder i bymidten.
Lokalplanen giver mulighed for en ændring af trafikstrukturen i området, hvor der kan skabes nye
byggemuligheder i bymidten ved at lukke Stationsvej for gennemkørende trafik og etablere en ny direkte
adgangsvej fra Tofthøjvej ind i bymidten. Lokalplanen definerer en række vilkår, der skal være til stede, før
trafikstrukturen kan ændres.
Økonomi
I den primære bymidte (delområde A) er grundene til de eksisterende funktioner solgt som sokkelgrunde.
Alle øvrige arealer (ledige byggefelter, torv, grønne områder, vej, sti og parkering) ejes af Aalborg Kommune.
Kommunen kan få en indtægt ved salg af sokkelgrunde i de ledige byggefelter.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 17
4 afaf592

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Udkast til Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 18
5 afaf592

By- og Landskabsudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af startredegørelse Rolighedsvej m.m., Skansekvarteret, Nørresundby
2019-010815
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at lokalplanen for det indrammede område, Rolighedsvej m.m., er den første lokalplan i området.

at lokalplanen udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i formålet herunder.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 19
1 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Området er værdifuldt pga. sin særlige struktur, det markante terræn og bygningernes placering. Det er
samtidig under pres på grund af opkøb og nedrivning af attraktivt beliggende ældre huse til fordel for
opførelse af nye større villaer, der ikke alene skiller sig ud arkitektonisk men også mangler respekt og
forståelse for det eksisterende samspil mellem bebyggelsesstruktur og terræn. Presset i forhold til nedrivning
skyldes dels de økonomiske konjunkturer dels skærpede isoleringskrav, som medfører, at det kan være
fordelagtigt at rive ned og bygge nyt i stedet for at bevare et hus, som ikke lever op til nutidens krav til
komfort og udseende.
By- og Landskabsudvalget blev den 19. september 2018 orienteret om en konkret ansøgning om nedrivning
samt opførelse af et nyt hus på Rolighedsvej. I forbindelse med parthøringen modtog By- og
Landsskabsforvaltningen en del indsigelser. Parterne følte sig meget berørt af det kommende byggeri i
forhold til terrænreguleringen, indbliksgener, sol-/skyggegener og udsigten.
Indsigelserne var ligeledes af principiel karakter med et ønsker om at få påbegyndt en planlægning for at
sikre konkrete principper for fremtidigt byggeri og dermed fastholde områdets særlige karakter og kvaliteter.
Rolighedsvej m.m. er en af flere interessante, karakteristiske bebyggelsesstrukturer i Skansekvarteret og er
en del af Nørresundbys særpræg (se bilag). Flere af disse strukturer er beskrevet i Kommuneatlas Nord fra
1994.
Oversigtskort

Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe rammer for bevaring af områdets karakteristika og de
bebyggelsesmæssige værdier, der findes i området.
Der skal ikke ske en fastfrysning af området men formulering af bestemmelser for en fremtidig udvikling, der
tilgodeser de eksisterende værdier, således at områdets karakteristika ikke går tabt.
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Opmærksomhedspunkter i en lokalplan for området kan være:
 Bebyggelsens omfang og tæthed
 Bebyggelsens beliggenhed
 Bebyggelsens byggestil / arkitektonisk stilart
 Bebyggelsens materialeholdning
 Det grønne omkring bebyggelsen
Det vurderes, at der er mange huse i området, som kan betegnes ’Bygninger uden klassificering af stilart’
(BUK), og med baggrund heri anbefales det, at byggestil og arkitektonisk stilart ikke reguleres. Desuden bør
eventuelt nybyggeri være et udtryk for sin egen tid. Hvis man gerne vil fastholde områdets karakteristika så
som struktur og stemning er der dog en væsentlig opgave med hensyn til regulering af ny bebyggelses
placering på grundene, bebyggelsesprocent, tagformer og materialer. Det samme gælder en fastholdelse af
de grønne forhaver, således at området ikke forandrer sig med mure, høje hegn og faste belægninger.
Det foreslås, at man starter med en lokalplan for det indrammede område, da dette område vurderes at
være under særligt pres. Senere vurderes, om der bliver behov for yderligere lokalplaner (inden for de
stiplede linjer)
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Bilag:
Bilag - Screening af kulturmiljø
2019-010815-1 Interessante bebyggelsesstrukturer i Skansekvarteret 20194641_1_1
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Punkt 8.

Godkendelse af fordebat om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og
Sohngårdsholmsvej
2019-018096
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
nedenstående fordebat på 6 uger.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Fordebat
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et område i det nordvestlige Vejgaard. Det
betyder, at der skal udarbejdes nye planer, og i den forbindelse vil kommunen gerne høre, hvilke ønsker og
idéer borgerne har til udviklingen.
Nu indbydes der til en debat, hvor alle i perioden fra d. 15. marts til d. 26. april 2019, har
mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.
Der vil ligeledes blive afholdt et borgermøde tirsdag d. 9. april kl. 19-21 i foredragssalen på Vejgaard
Bibliotek. Her vil der være mulighed for at høre mere om de tre projekter, ligesom det vil være mulighed for
at drøfte idéer og ønsker til den kommende planlægning.
Byudvikling
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Aalborg kommune har modtaget ønske om planlægning for tre boligprojekter i det nordvestligste Vejgaard –
på kanten af ’Eternitten’ og ’Øgadekvarteret’, der ikke kan realiseres inden for de gældende
kommuneplanrammer 4.1.B5 og 4.1.O44.
Alle tre projektområder indeholder i dag bebyggelser, der i overvejende grad trænger til forskønnelse eller
fornyelse. Projekterne ligger ’side om side’ og vil ændre karakteren af området og udtrykket mod de
omgivende veje. For at se udviklingen i et helhedsperspektiv ønskes det, at der gennemfører en fælles
fordebat for de tre projekter, hvor disse kan debatteres.
Projektområderne ligger i krydsfeltet mellem dels den kommende BRT og Østre Alle, men også mellem
villabyen på ’Gug-Trandersbakken’ og etageboligerne i Øgadekvarteret. Projekterne skal dermed formidle
denne bymæssige overgang samtidigt med, at der skal arbejdes med en bæredygtig byudvikling, der
understøtter BRT og de byudviklingsmuligheder nærheden hertil giver.
Sammenhæng med anden planlægning
Vejgaard byudviklingsplan
Fordebatten og den efterfølgende planlægning skal ses i sammenhæng med den kommende
byudviklingsplan for Vejgaard. Der pågår koordinering mellem de to sager.
Debatemner
Hvordan kan den forestående byfortætning blive en gevinst for bydelen?
Projekterne skal gennem deres arkitektur og struktur formidle en bygningsmæssig overgang mellem
etageboligerne i Øgadekvarteret og villaerne i Vejgaard.
Hvad tænker du, at ’bygningsmæssig overgang’ betyder netop her?
De tre projekter repræsenterer alle en byfortætning. Rammerne for denne skabes bl.a. af nærheden til BRTstationen i Bornholmsgade.
Hvad betyder ’byfortætning’ - i relation til BRT for dig?
Der er ønske om et højhus i 16 etager, som en visuel markering af hjørneejendommen Østre
Alle/Sohngårdsholmsvej. I dette materiale vises visualiseringer af et tårn i hhv. 11 og 14 etager.
På netop denne placering, og med øje for Byrådets vedtagne strategi om byfortætning ved BRT, er der så
særlige hensyn der skal tages når der bygges højt?
Området fremtræder med en tydelig grøn profil i dag.
Er der særlige elementer i den nuværende grønne struktur, du særligt ønsker bevaret, når byudviklingen går
i gang?
Er der i øvrigt særlige forhold, der skal lægges til grund for den konkrete planlægning for gennemførslen af
de tre projekter?
Som inspiration til debatten, har kommunen udarbejdet en debatfolder (Bilag 1, Fordebat om byudvikling ved
Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej), der sætter ord og billeder på nogle af de emner
der kan have betydning for den kommende planlægning. I materialet præsenteres også de tre projekter
nærmere.
Debatfolderen vil, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra d. 15.
marts til d. 26. april 2019 som led i debatfasen.
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Bilag:
Debatfolder "Fordebat om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej"
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Punkt 9.

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg og lokalplan for virksomheden
Limfjords Danske Rodfrugter, Sejlflod
2018-069289
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte en planlægning for virksomheden
Limfjords Danske Rodfrugter, der ligger i landzone umiddelbart syd-øst for landsbyen Sejlflod. Virksomheden
ønsker at opføre ny kontorbygning samt overdække flere eksisterende funktioner. Der er ikke tale om en
egentlig udvidelse af produktionen.
Ønskerne er af et omfang, der vil udløse, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med
kommuneplanramme samt en lokalplan for virksomheden.
Limfjords Danske Rodfrugter er et familieforetagende, der producerer danske rodfrugter lige fra
hovedkulturen gulerødder over pastinak, persillerod, runde og lange rødbeder, gule rødbeder og majroer.
Limfjords Danske Rodfrugter er i dag et moderne landbrug med en betydelig omsætning til detailkæder og
cateringmarkedet herhjemme samt kæder og grossister i udlandet. Halvdelen af produktionen er
konventionel og den anden halvdel økologisk. For at imødegå gener for naboer er der senest etableret
støjvolde og støjskærme for at undgå støjgener ligesom tilkørselsforholdene til gården er ændret for at
undgå gener fra holdende lastbiler i forbindelse med læsning.
Virksomheden ønsker at overdække flere eksisterende funktioner for at bidrage til, at der sker en yderligere
støjreduktion til omgivelserne, samt for at vaskning, sortering og pakning af rodfrugter vil ske mere
hensigtsmæssigt for at begrænse den interne kørsel med trucks og dumper.
Virksomheden ønsker at etablere:
 en ny lagerhal, så virksomhedens lageraktiviteter kommer under tag,
 en hal til emballage og evt. overdækket varegård til afhentning af varerne (i dag står emballagen ude
og skal hentes med trucks),
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en maskinhal på det areal, hvor der er parkering af traktorer og andre maskiner, for at overdække
maskinparken samt
 en fornyelse af kontorlokaler.
Ønskerne vil blive realiseret løbende over en længere årrække.
Realisering af virksomhedens ønsker vil udløse, at der udarbejdes nyt plangrundlag for Limfjords Danske
Rodfrugter i form af et kommuneplantillæg, der udlægger virksomhedens areal til erhvervsformål i en
kommuneplanramme, samt en lokalplan for virksomheden. Det er samtidig oplagt at vurdere den helhed,
som virksomheden indgår i.
Emner til debat:
 Hvordan afgrænses virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter? Kunne det være arealerne inden
for eksisterende støjskærme og støjvolde? (område A på kortet neden for)


Vil det give mening, at udlægge arealet mellem den østlige del af Sejlflod og virksomheden som et
grønt areal i en ny kommuneplanramme? (område B på kortet neden for)
Dermed sikres det, at disse arealer ikke kan bebygges eller inddrages som en del af virksomheden.



Kan ejendommen Gadekærsvej 29 indarbejdes i kommuneplanrammen for landsbyen Sejlflod?
(Område C på kortet neden for)
Det vil betyde, at ejendommen kan anvendes på samme vilkår, som resten af Sejlflod, og dermed fx
også på sigt udnyttes/omdannes til flere boliger.

Brevet ”Deltag i debatten” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra
8. marts 2019 til 5. april 2019 som led i debatfasen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 29
3 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Deltag i debatten - Ny planlægning for Limfjords Danske Rodfrugter
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Punkt 10.

Godkendelse af skema A for 4 nye almene familieboliger på Viktoriagade 17-19 for
Sundby Hvorup Boligselskab afd. 7 (tidl. afd. 23)
2018-041818
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 7.754.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 775.400 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Udsat.

Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby Hvorup Boligselskab afd. 7.
Projektet er med på boligprogram 2018.

Projektet bliver en integreret del af helhedsplanen for den tidligere afdeling 23 som nu er en del af afdeling 7
med i alt 606 familieboliger og rummer en blanding af tæt/lavt og etagebyggeri.
Boligerne etableres som et fortætningsprojekt i det eksisterende bebyggede område jf. gældende regler efter
lov om almene boliger §16, stk. 2.
De 4 nye boliger etableres som to dobbelthuse, som er en meget efterspurgt type bolig i området. For
nuværende er kun 21 af 606 boliger i afdelingen rækkehuse.
De nye boliger vil komme til at bidrage positivt til afdelingens udvikling i form af en bedre udnyttelse af den
eksisterende grund samt optimering og opdatering af udearealerne. Afdelingen vil også komme til at opleve
en økonomisk tilvækst på ca. 0,7 % i forhold til den nuværende antal boliger.
Boligerne opføres således der skabes et nyt fællesskab på grunden omkring de centrale fællesopholdsarealer, der kommer både de nye og eksisterende huse til gode.
Der etableres desuden et nyt parkeringsareal til alle boligerne.
Arkitektonisk og materialemæssigt, vil der arbejdes med at skabe en sammenhængende bebyggelse med de
eksisterende huse, såvel som en moderne indpasning i området generelt.
Projekt
Der etableres i alt 4 familieboliger som samles på to dobbelthuse i ét plan bag ved de eksisterende
etagehuse på Viktoriagade 17 og 19. De to nye dobbelthuse er udformet med en moderne og enkel
grundplan.
2
Hver familiebolig består af 4 værelser og en størrelse på ca. 98,25 m brutto.
Byggeriets art

1 plans bolig

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

4 stk. 4 rums a 98,25 m²

7.164 kr.

KPR 1.2.B2 Engvej-kvarteret

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 32
2 afaf492

By- og Landskabsudvalget
(tæt/lav)
Projektet holdes inden for den eksisterende kommuneplanramme. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

7.754.000 kr.

6.823.520 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
775.400

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

155.080

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 12%, håndværkerudgifter 74% og omkostninger 14%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.730 kr. svarende til rammebeløb i 2018 inklusive energitillæg
på 1.010 kr., da der er tale om en tæt/lav bebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 875 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 606 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 270 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Bilag - Tegningsmappe Viktoriagade afd. 7
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Punkt 11.

Godkendelse af Skema A for 4 almene familieboliger samt renovering for
Boligforeningen af 1944 afdeling 4 - Skansevej 46-76 og Toftevej 54-62 + 39,
Nørresundby
2017-038978
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget
anskaffelsessum på 7.000.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 700.000 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 114.760.105 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti på 76.878.398 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.

Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen af 1944, afdeling 4
Indstillingen til Byrådet indeholder både et nybyggeri af fire tagboliger samt et renoverings- og
ombygningsprojekt.
Tagboligerne er med på boligprogram 2013-2015.

Boligforeningen af 1944’s afdeling 4 er opført i midten af 1950’erne og består i dag af 174 boliger. Afdelingen
er beliggende højt i Nørresundby.
2

Der er tale om etageboliger fordelt på fire blokke med 1-, 2-, 3-, 4- og 5-værelses lejligheder på 37 - 115 m .
Tre af blokkene i bebyggelsen består af mindre sammenbyggede blokke: blok A-F, blok H-J, blok K-M mens
den fjerde blok G er en fritliggende bygning.
Efter renovering og om- nybygning vil afdelingen bestå af 166 lejligheder.
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Projektet blev indledt i 2012 med en ansøgning om renovering fremsendt til Landsbyggefonden. Baggrunden
var, at der blev konstateret bygningsmæssige problemer på grund af dårlig varmeisolering af ydervægge,
mange kuldebroer og dårlig/ingen ventilation, som gav anledning til forekomst af fugt- og skimmeldannelse i
lejlighederne.
Samtidigt begyndte boligselskabet at opleve en stigende udskiftning af beboere, fordi der blev søgt videre til
større, lysere og mere moderne lejligheder. Tendensen for afdeling 4 var, at der gennem de seneste år
havde været en akkumulerende stigning i fraflytninger.
Inden da havde boligforeningen og Aalborg Kommune længe været i dialog om, hvordan der kunne skabes
tilgængelighedsboliger i afdelingen, da ingen af lejlighederne var betjent af elevator eller med adgang direkte
fra terræn, hvilket begyndte at være et problem for de ældre beboere, som havde boet i afdelingen i mange
år og som fortsat gerne ville blive boende.
I blok G, som består af små 1-værelses lejligheder, var/er der vedvarende beboerrelaterede udfordringer
med udlejningsproblemer og store udgifter til vedligehold til følge. Allerede i 2009 anbefalede kommunen
derfor boligforeningen, at de arbejdede videre med projektet således at der kunne indsendes ansøgning til
Landsbyggefonden.
Visionen for Boligforeningen af 1944’s afdeling 4 er at fremtidssikre afdelingens image og derigennem det
fremtidige beboergrundlag. Dette vil blandt andet ske ved, at omdanne en del af afdelingens små 1-værelses
lejligheder til 3-værelses tilgængelighedsboliger.
Af afdelingens 177 nuværende boliger udgør 1-værelses lejligheder de 60. Efter afslutning af byggeriet vil
det fortsat være 36 1-værelses lejligheder i afdelingen, der så vil kunne tilbyde både små og billige
lejligheder samt nyrenoverede/nyopførte 3-værelses tilgængelighedslejligheder.
På denne måde skabes der endnu større variation i de lejlighedstyper, som afdelingen kan tilbyde samtidig
med at der er stor fokus på tilgængelighed.
Afdelingens beboere har på et ekstraordinært afdelingsmøde d. 10. januar 2019 godkendt helhedsplanen
indeholdende renovering/ombygning samt nybyggeri af fire tagboliger. Helhedsplanen blev vedtaget med 89
stemmer for og 5 i mod.
Projekt
Efter en dialog mellem Landsbyggefonden, boligforeningen og Aalborg Kommune er der fundet frem til
følgende helhedsplan:
I blokkene A-F, H-J, K-M energirenoveres facaderne ved opsætning af isolering på eksisterende murværk og
opmuring af nye facader i røde tegl. Den eksisterende tagkonstruktion bibeholdes, men forlænges og
tilpasses de nye facader.
Alle vinduer og indgangsdøre til lejligheder udskiftes. En stor del af lejlighederne har indeliggende altaner,
hvor af nogle er inddækket mens resten af lejlighederne har franske altaner. Alle altaner bliver inddækket og
franske altaner udskiftes. Alle indgangspartier udskiftes.
I alle lejligheder etableres der mekanisk ventilation.
I den fritliggende blok G, som i dag består af tre etager med otte 1-værelses lejligheder på hver etage samt
to trappeopgange, nedlægges alle lejligheder.
Renoverings- og ombygningsdelen består i, at facaderne rykkes 1,5 m ud i hver side, således at der kan
etableres fire 3-værelses tilgængelighedslejligheder på hver etage.
På gavlene opsættes der ny isolering og der opmures med røde tegl samt isættes vinduer.
Trappeopgangene ændres således at der frem over vil være en trappeopgang samt elevator. Der opsættes
altaner til alle lejligheder.
Nybyggeriet består i, at der påbygges en ekstra etage på blok G og hvor der etableres fire 3-værelses
tilgængelighedslejligheder med altan og med elevatoradgang. Den nye tagkonstruktion bliver som den
eksisterende.
Endelig udformning af facader på alle blokke er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Det er derfor en
betingelse at dette afklares inden godkendelse af skema B.

Byggeriets art

Antal boliger
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Type 1 renoveres
Type 2 renoveres
Type 3 renoveres
Type 4 renoveres
Type 5 renoveres
Type 6 ombygning
Type 7 nybyg

36 stk. 1 rums a 35 - 56 m²
12 stk. 2 rums a 44 - 67 m²
75 stk. 3 rums a 74 – 91 m²
21 stk. 4 rums a 95 – 115
m²
6 stk. 5 rums a 109 – 112
m²
12 stk. 3 rums a 93 m²
4 stk. 3 rums a 93 m²

1.659 – 2.389 kr.
2.068 - 2.980 kr.
3.159 – 4.021 kr.
4.183 – 5.034 kr.

Ingen lokalplan
Ingen lokalplan
Ingen lokalplan
Ingen lokalplan

4.801 – 4.930 kr.

Ingen lokalplan

7.208 kr.
7.363 kr.

Ingen lokalplan
Ingen lokalplan

Der er ingen gældende lokalplan for området og det er vurderet, at projektet heller ikke kræver udarbejdelse
af en lokalplan. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement og energiklasse.

Økonomi nybyg
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

7.000.000 kr.

6.160.000 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
700.000 kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

140.000 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 1.867 kr. svarende til rammebeløb i 2013 inklusive energitillæg
på 1.110 kr., da der er tale om etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 950 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 576 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 374 kr. pr. m pr. år.

Økonomi renovering
2

Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 114.760.105 kr. svarende til 9.421 kr. pr. m .
Husleje
2
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige med 79 - 88 kr. pr. m pr. år. Det
2
giver et huslejeniveau på mellem 507 – 575 kr. kr. m pr. år. Den eksisterende husleje er på mellem 428 2
487 kr. m pr. år pr. jan. 2019.
2
For de ombyggede lejligheder i blok G vil huslejen være 930 kr. pr. m pr. år.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra egen dispositionsfond 20%
I alt 100%

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
1.000.000 kr.

Side 38
4 afaf692

By- og Landskabsudvalget
Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

114.760.105

76.878.398

20.000.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 17.881.707

1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 39
5 afaf692

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Bilag - Skansevej - Toftevej
Bilag - tilsagnsskrivelse

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 40
6 afaf692

By- og Landskabsudvalget

Punkt 12.

Godkendelse af skema A for 16 nye familieboliger på Idræts Alle i Hals, Sundby
Hvorup Boligselskab afdeling 71
2018-030889
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 25.771.000 kr.
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 2.062.000 kr., svarende til 8 % af
anskaffelsessummen.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 41
1 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse

Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 71
Projektet er med på boligprogram 2018 og placeres på Idræts Alle i Hals.
Der etableres i alt 16 almene familieboliger fordelt på 3 og 4 rums. Byggeriet bliver opført som rækkehuse i
et plan. Boligerne får alle adgang til egen mindre have samt fælles opholdsarealer. Bebyggelsen vil få en
grøn karakter og placere sig som en naturlig del af det omkringliggende grønne område.

Byggeriets art

Antal boliger

Tæt lav
Tæt lav

8 stk. 3 rums á ca 70 m
2
8 stk.4 rums á ca. 90 m

2

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

5.250-5.452 kr.
6.725-6.927 kr.

Lokalplan 5.40
Lokalplan 5.40

Projektet skal holdes inden for den eksisterende lokalplan. Bebyggelsen placeres dog i et område der er
udlagt til Åben-Lav bebyggelse, hvorfor boligselskabet den 22.03.2018 har modtaget en forhåndstilgivelse på
dispensation fra denne bestemmelse. Byggeriet skal overholde gældende bygningsreglement 2018.
Økonomi.
Anskaffelsessum og finansiering.
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(90%)

Kommunal
grundkapital
(8%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

515.420

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 25.771.000

23.194.000

By- og Landskabsudvalget

2.062.000

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 42
2 afaf492

By- og Landskabsudvalget
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 16%, omkostninger 13% og håndværkerudgifter 71%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.730 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2018
inklusive energitillæg på 1.010 kr. da der er tale om tæt lav bebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 899 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 606 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 292 kr. pr. m pr. år.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 43
3 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegninger, Skema A

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 44
4 afaf492

By- og Landskabsudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af Skema B for nye familieboliger i Kærby Hvilehjem, Ny Kjærvej
2018-073510
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum er uændret fra Skema A til B og ligger på 15.835.000 kr.
at det kommunale grundkapitalindskud er uændret fra Skema A til B og udgør 1.583.500 kr., svarende til 10 % af
anskaffelsessummen.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 45
1 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 21

Kærby Hvilehjem har tidligere fået godkendt en renovering af de eksisterende boliger i samarbejde med
Landsbyggefonden. De 28 små plejeboliger ændres dermed til 18 familieboliger. I den forbindelse har
Aalborg Kommune godkendt at den nederste etage også udnyttes til boligformål. Etagen har tidligere
indeholdt dagcenter og samlingssal m.v.
Den fremtidige stueplan vil således fremover komme til at indeholde 10 nye 2-3 rums familieboliger med en
2
2
gennemsnitsstørrelse på 80 m ., i alt 799 m .

Projektet.
Byggeriets art

Etage

Antal boliger og størrelse

6 stk. 2 vær. á gnst.70 m

2

4 stk. 3 vær. á gnst.95 m

Husleje pr. md.
ekskl. forbrug.
Skema A

Husleje pr. md
ekskl. forbrug
Skema B

4.988-6.286 kr.

Uændret
Uændret

2

6.855-7.409 kr.

Det fremsendte projekt skal holdes inden for rammerne af Lokalplan nr. 3-1-104
Byggeriet skal overholde bygningsreglement 2018.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 46
2 afaf492

By- og Landskabsudvalget

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring
Skema B.

15.835.000

13.934.800

+0

15.835.000

1.583.500
0

13.934.800

316.700
0

1.583.500

Ikke beregnet
0

316.700

-

Max 13.934.800.

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 19%, omkostninger 13% og håndværkerudgifter 67%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.819 kr. ca. svarende til de gældende rammebeløb i 2018
inklusiv energitillæg på 1.170 kr. da der er tale om etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 911 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 607 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 304 kr. pr. m pr. år.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 47
3 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegninger Kærby Hvilehjem. Om- og nybyggeri.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 48
4 afaf492

By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

Godkendelse af ombygning af Kærby Hvilehjem til almene familieboliger. Vivabolig
afd. 21. Helhedsplan - Skema B
2017-042584
By- og Landsskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at renoveringsprojekt
igangsættes med en uændret økonomi i forhold til Skema A.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 49
1 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig, afd. 21. Kærby Hvilehjem
Kærby Hvilehjem består af 28 mindre ét rums plejeboliger med et tilhørende kommunalt serviceareal.
Plejehjemmet blev ledigt i forbindelse med Aalborg Kommunes ændrede plejehjemsstruktur. Ejendommen
har i en kortere periode været anvendt til boliger for flygtninge, men har nu stået tom længe.
Projekt
Fra start var det hensigten at renovere bygningen, men da Viva Bolig afholdte licitationen på en renovering
af den eksisterende bygning, var de modtagne tilbud alt for høje i forhold til gældende anlægsbudget.
Vivabolig gik derfor i forhandling med lavestbydende om at finde besparelser i byggesagen. Men det var ikke
muligt at finde de nødvendige besparelser. Derfor blev Landsbyggefonden spurgt om der kan gives accept
til, at byggesagen gennemføres som nybygning ovenpå eksisterende fundamenter. LBF har godkendte nyt
renoveringskoncept for Kærby Hvilehjem.
Det skønnes, at der kan opnås stor gevinst i byggeprocessen ved at nedbryde eksisterende bygning og
opføre en ny. I tillæg hertil vil følgende fordele opnås:
- Mindre udgifter til drift og vedligeholdelse af gamle bygningsdele som ydervægge og opfugtet kælder m.v.
- Besparelse i energiforbrug.
- Bedre indretning af nye boliger, idet der ikke skal tages hensyn til eksisterende adgangsforhold, bærende
konstruktioner samt spring i bygningen.
Ejendommen ombygges til 18 almene familieboliger med støtte fra Landsbyggefonden og Aalborg
Kommune. Otte af de nye boliger bliver indrettet med speciel fokus på tilgængelighed.
I sammenhæng med renoveringen af de eksisterende boliger, etableres der 10 nye familieboliger i
stueetagen (særskilt indstilling).
Byggeriets art
Etagebyggeri

Antal boliger – før renovering
28 stk. 1 rums

Antal boliger – efter renovering
2
2 stk. 2 rums på gns. Ca. 78 m
2
16 stk. 3 rums på gns. Ca. 94 m

Økonomi
Den samlede anlægsramme for gennemførsel af renoveringssagen er fastlagt til 30.749.000 kr. inkl. moms.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-ordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Viva Bolig
I alt

Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%
100%

500.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.
500.000 kr.
2.500.000 kr.

Aalborg Kommune har givet tilsagn til at deltage i ordningen med de 500.000 kr. samt sælge servicearealer
til 1. kr.
2

Det nuværende huslejeniveau er på 1.585 kr./m /år (i 2015 priser), hvorimod det fremtidige niveau forventes
2
at blive på 804 kr./m /år (i 2015 priser).

Finansiering

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 50
2 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Renoveringsudgift

30.749.316

18.799.000

1.800.000

Renoveringsudgift

30.749.316

18.799.000

1.800.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilførs
el

Kommunal
garanti
3)

- - - Kr. - - 7.700.000

2.500.000

Maks. 100%

7.700.000

2.500.000

Maks. 100%

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af trækningsret, tilskud fra dispositionsfond mv.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for
støttetilsagnet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 51
3 afaf492

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegninger Kærby Hvilehjem. Om- og nybyggeri.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 52
4 afaf492

By- og Landskabsudvalget

Punkt 15.

Godkendelse af proces for afvikling og omdannelse til familieboliger
2019-004920
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at By- og
landskabsforvaltningen kan arbejde videre med, at Plejehjemmet Hellashøj omdannes til almene
familieboliger.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 53
1 afaf392

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgetdrøftelserne og vedtagelsen af Aalborg Kommunes budget 2019 blev det besluttet,
”at opførelsen af det planlagte plejehjem i Klarup afventer afklaring af, om det nuværende Hellashøj
kan omdannes til familieboliger.”
På den baggrund har Alabu Bolig, der er bygherre for det nuværende Plejehjem Hellashøj, rettet
henvendelse til Landsbyggefonden med henblik på at få en tilkendegivelse af, hvorvidt det nuværende
byggeri kan omdannes til familieboliger.
Alabu Bolig har meddelt Aalborg Kommune, at Landsbyggefonden har givet en principiel tilladelse til en
sådan omdannelse. Det betyder, at der kan opnås renoverings-/ombygningsstøtte til den skitserede
ombygning fra ældre-/plejeboliger til familieboliger.
Der har været afholdt møde den 7. december 2018 med deltagelse af Alabu Bolig, AaK Bygninger, Ældreog Handicapforvaltningen og Støttet Byggeri. På mødet blev det aftalt, at fremsende orientering til
Budgetforligspartierne om Landbyggefondens tilbagemelding og med baggrund heri, at få truffet
principbeslutning om at Plejehjemmet Hellashøj afvikles og omdannes til almene familieboliger.
På deres møde d. 4. februar 2019 har Budgetforligspartierne tiltrådt den af By- og Landskabsforvaltningen,
fremsendte indstilling:
”at Ældre- og Handicapforvaltningen kan forsætte projektet omkring opførelse af et nyt plejehjem, som
erstatning for Hellashøj”
”at By- og Landskabsforvaltningen i dialog med Alabu Bolig kan medvirke til omdannelse af nuværende
plejehjem til almene boliger og
”at der udarbejdes en tidsplan for processens punkt 4-7 jf. sagsbeskrivelsen”
Aak Bygninger har tidligere udarbejdet følgende punkter til den videre proces:
1. Kommunen skal officielt meddele boligorganisationen, at der ikke længere er brug for plejeboligerne.
 Alabu Bolig har i sin henvendelse til Landsbyggefonden meddelt dette, idet det fra kommunens side
er meddelt, at Plejehjemmet Hellashøj skal afvikles.
2. Kommunen skal melde ud til boligorganisationen, at man vil støtte en ombygning til familieboliger.
 Da forligspartierne har indstillet til politisk godkendelse, at der skal ske afvikling og omdannelse,
meddeles det til boligorganisationen, at Aalborg Kommune vil støtte ombygningen til familieboliger.
Boligselskabet har meddelt, at de ønsker at bygge yderligere et antal familieboliger.
 Opførelse af nye familieboliger kræver udbetaling af kommunal grundkapital. På nuværende
tidspunkt er der ikke afsat midler til ekstra grundkapital.
3. Kommunen skal melde ud, at man vil støtte projektet med den nødvendige andel af en kapitaltilførsel.
 Aalborg Kommunes udgift hertil sker i form af en kapitaltilførsel, som finansieres ved bidrag fra
boligorganisationen, Landsbyggefonden, realkreditinstituttet og kommunen. Bidraget fordeles
således:
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
Realkreditinstituttet
Kommunen


2/5
1/5
1/5
1/5

Størrelsen på kommunens andel af kapitaltilførslen kendes først senere i forløbet. Fra tidligere
projekter er andelen i størrelsesordenen 200.000 – 500.000 kr. Der er årligt afsat et beløb her til på
kommunens budget.

Det videre arbejde kræver en fortsat dialog mellem Alabu Bolig, Landsbyggefonden og Aalborg Kommune,
men som udgangspunkt vil den videre proces forløbe således:




Et foreløbigt overslag over ombygningsudgiften udarbejdes af Alabu Bolig.
Alabu Bolig søger Landsbyggefonden om støtte til ombygningen.
Landsbyggefonden vurderer projektet og meddeler Alabu Bolig, om Landsbyggefonden vil støtte
projektet. Samtidig gives der en tilkendegivelse af, hvornår Landsbyggefonden har midler til projektet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 54
2 afaf392

By- og Landskabsudvalget



Landsbyggefonden udarbejder en finansieringsplan.
Kommunen kan godkende skema A.

Når skema A er godkendt, er der officielt givet tilsagn til ombygningen og kommunens forpligtelse til at
garantere for huslejen til Plejehjemmet Hellashøj bortfalder.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 55
3 afaf392

By- og Landskabsudvalget

Punkt 16.

Godkendelse af igangsætning af planlægning for solcelleprojekter
2018-063857
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport (MV og VVM) på baggrund af et tilpasset projekt for
følgende konkrete solcelleprojekter:
Sønderholm – område 19.
Simested – område 30.
Milbakken – område 6.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 56
1 afaf592

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse

Tidsplan
Fordebat – planlægning for arealer til energianlæg
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 6. september 2018 (punkt 5).
Fordebatten var i høring i perioden 10. september til 8. oktober 2018.
Den samlede opsamling på alle de indkomne bemærkninger i fordebatten forelægges til politisk behandling i
By- og Landskabsudvalget i foråret 2019.
Herefter indarbejdes konkrete områder og principper i den igangværende kommuneplanrevision, der skal
være endelig godkendt inden udgangen af 2019.
Oversigtskort

Ansøgte områder til solceller og vindmøller.
Baggrund
I september-oktober 2018 var der fordebat på arbejdet med ”Planlægning for arealer til energiproduktion”.
Fordebatten har resulteret i en lang række konkrete ansøgninger og forslag til opstilling af særligt vindmøller
og solceller – eller en kombination heraf. Den samlede opsamling på fordebatten for ”Planlægning for arealer
til energiproduktion” vil komme til politisk drøftelse i By- og Landskabsudvalget i foråret 2019. Her vil det blive
drøftet, hvilke projekter der kan arbejdes videre med som en del af en samlet kommuneplanlægning. Dels ud
fra nogle konkrete arealer og dels ud fra nogle overordnede principper om hvad de enkelte projekter skal
leve op til for at kunne realiseres gennem en konkret planlægning.
Men inden denne samlede opsamling, er der behov for at tage stilling til igangsætning af en konkret
planlægning for tre konkrete projekter om opstilling af solceller.
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Baggrunden for at igangsætte konkrete projekter nu – inden der er en samlet kommuneplanlægning – er, at
der fra statslig side afholdes såkaldte teknologineutrale udbud, hvor konkrete projekter har mulighed for at
søge om andel i den udbudte pulje. Forudsætningen, for at projektudvikler kan ansøge, er, at der foreligger
et endeligt vedtaget plangrundlag. Næste udbud er forventet i november 2019, hvorfor planlægningen skal
være godkendt inden.
Der er et pres fra landmænd/projektudviklere på at få igangsat en planlægning, så det udmeldte udbud kan
nås. Og fra kommunens side har der været et ønske om at imødekomme dette ved at igangsætte
planlægningen for enkelte projekter.
Derfor foreslås det at igangsætte planlægningen for konkrete solcelleprojekter, selv om der endnu ikke er
fastsat overordnede retningslinjer i kommuneplanen. Det vil derfor også være projektudviklernes egen risiko,
hvis der skulle opstå et problem, der gør at et givent projekt ikke kan lade sig gøre. Planlægningen for
vindmølleprojekter og energilandskaber kræver nøjere planlægning, og afventer derfor den samlede
planlægning.
Alle indkomne ansøgninger om solceller er gennemgået og vurderet ud fra de faglige interesser, der skal
varetages i en planlægning. Det handler blandt andet om konkrete bindinger, landskab og omgivelser. På
den baggrund er peget på tre projekter (Sønderholm område 19, Simested område 30 og Milbakken område
6), der umiddelbart er til at gå til, og ikke anses for at give væsentlige konflikter. Se nærmere i bilag.
Proces for de konkrete projekter
For hvert af de tre projekter skal der igangsættes en konkret planlægning. Der skal udarbejdes
kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport (MV og VVM). Planlægningen igangsættes snarest og
forventes endelig godkendt i oktober/november 2019.
Proces for den samlede planlægning i kommuneplanen
Sideløbende med planarbejdet for de konkrete projekter arbejdes videre med kommuneplanlægningen i
forhold til arealer til energiproduktion, hvor vindmøller og solceller er omdrejningspunktet. Herunder skal der
tages stilling til de eksisterende vindmølleområder i kommuneplanen. Der er forskellige parametre, der vil
have betydning for planlægningen:
Konkrete arealer og principper
Der arbejdes med både konkrete arealudlæg og principper for hvor de forskellige typer anlæg kan opstilles.
Planlægning for vindmøller kræver konkrete arealudlæg, da vindmøllerne har så stor en konsekvenszone, at
det i forhold til omgivelserne er nødvendigt at forholde sig til en konkret arealudpegning.
Overordnet set arbejdes der med at fokusere på større områder. Det vil sige, at anlæggene samles i større
enheder, i stedet for at der etableres mange små anlæg. I den forbindelse arbejdes der med at udpege
energilandskaber. Det vil sige landskaber, der kan bære anlæg i en større skala, og som måske allerede i
dag er præget af at være tekniske landskaber. I sådanne energilandskaber vil det være oplagt at kombinere
teknologierne, så der er mulighed for at etablere både vindmøller og solceller. Herved vil man også kunne
udnytte infrastrukturen til transport af strøm mere optimalt, da der kan etableres fælles anlæg.
Landskabskaraktermetode
En væsentlig parameter er anlæggenes påvirkning på og indpasning i landskabet. Der er et arbejde i gang
med en landskabskaraktermetode, der for hele kommunen kommer til at definere forskellige landskabstyper.
De forskellige landskabstyper vil kunne bære forskellige typer og størrelser af anlæg. Denne karakteristik vil
medvirke til, at der kan fastsættes principper for placeringen af både solceller og vindmøller – også i forhold
til at pege på de landskabstyper, der skal friholdes for anlæg.
Energistrategi
Der er et arbejde i gang med en ny Energistrategi for Aalborg Kommune – et arbejde der skal være færdig i
2019. Energistrategien skal danne baggrund for de langsigtede beslutninger, der er nødvendige i forhold til
at sikre den grønne omstilling. Her er det væsentligt at se frem mod lukningen af Nordjyllandsværket, i
forhold til hvilke energikilder, der skal erstatte produktionen herfra. Energistrategien forventes at komme med
konkrete målsætninger om hvor stor en andel af energiforbruget, der skal dækkes af henholdsvis vindmøller
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og solceller. Disse målsætninger skal omsættes i kommuneplanen, så det sikres at målsætningerne kan
opfyldes. Der sker en tæt koordinering i arbejdet med energistrategien og planlægningen for arealer til
energiproduktion, hvilket er væsentligt, da de kører parallelt.
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Bilag:
Bilag - Igangsætning af planlægning for solcelleprojekter
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Punkt 17.

Godkendelse af Retningslinjerevision 2019 - Natur, Udeliv og Landskab
2017-000789
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse udkast til indhold i
afsnittet ”Natur, Udeliv og Landskab” i Kommuneplanrevision 2019 – Retningslinjer.
Beslutning:
Drøftedes.

Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den 4. oktober 2018 godkendte By- og Landskabsudvalget proces- og tidsplan for revision af Kommuneplan
2019 – Retningslinjer (punkt 12). Dette indebærer, at der på møderne i By- og Landskabsudvalget over
vinteren 2018/2019 vil blive præsenteret en række temaoplæg til drøftelse.
Sjette og sidste temadrøftelse omhandler de kommuneplanretningslinjer, der vedrører temaet ”Natur, Udeliv
og Landskab”.
Opgaven
Som et element i Planstrategi 2016 besluttede det tidligere byråd at igangsætte en tematisk
kommuneplanrevision, der omfatter en samlet revision af kommuneplanens retningslinjer.
Generelt skal retningslinjer indeholde regulerende bestemmelser for arealanvendelsen i kommunen for både
by og land. Retningslinjerne skal afspejle de overordnede politiske mål for udviklingen i Aalborg Kommune,
der fremgår af gældende planstrategi og hovedstruktur (Fysisk Vision 2025).
En samlet revision af kommuneplanens retningslinjer betyder, at alle eksisterende 147 retningslinjer vil blive
grundigt bearbejdet og målrettet i en helt ny sammenhæng. Planloven indeholder et katalog over temaer,
som kommunerne har pligt til at lave kommuneplanretningslinjer for. Kommunerne har dog frihed til at
formulere øvrige retningslinjer efter behov.
På nuværende tidspunkt arbejdes der med retningslinjer inden for følgende afsnit: Aalborg – Norddanmarks
Vækstdynamo, Byudvikling og hverdagsliv, Udvikling på landet, Natur, udeliv og landskab, Mobilitet samt
Klima (forebyggelse af oversvømmelse og erosion). Titlerne er arbejdstitler, og der kan forekomme
justeringer.
Natur, Udeliv og Landskab
Vi vil sikre kvalitet og mangfoldighed i landskabet, naturen, parkerne og de grønne arealer - for naturens,
menneskets og vores fælles fremtids skyld.
En rig og sammenhængende natur med plads til det vilde dyre- og planteliv er vigtig for naturen selv og til
glæde for de mange mennesker, der gerne vil opleve og færdes i landskabet og naturen. Grønne omgivelser
styrker i særlig grad menneskers følelse af trivsel og velvære. Landskab og natur har betydning for vores
identitet som menneske - den er uadskilleligt koblet sammen med vores rødder og vores fremtid. Formidling
om natur og landskab giver en større forståelse for deres kvaliteter, kompleksitet og sårbarhed, så det bliver
lettere at værne om dem.
Naturindsatser er værdiskabende for langt mere end blot naturen. Boliger stiger i værdi, hvis de ligger tæt på
naturen, og grønne elementer i byen er med til at styrke oplevelsen af bykvalitet for såvel beboerne som
besøgende. Landskab og natur har stort potentiale til at møde de forventede klimaforandringer. Den
biologiske mangfoldighed definerer værdien af vores økosystemer, som skal være både dynamiske og
robuste for at imødekomme de fremtidige udfordringer.
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Bilag:
Retningslinjerevision 2019 - Natur, Udeliv og Landskab

By- og Landskabsudvalget

Møde den 07.03.2019
kl. 08.30

Side 63
3 afaf392

By- og Landskabsudvalget

Punkt 18.

Godkendelse af Aalborg Kommunes bemærkninger til Landsplandirektiv for
udviklingsområder i kystnærhedszonen
2017-028176
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender udkast til Aalborg
Kommunes bemærkninger til forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med afsæt i ”Tillæg til Planstrategi 2016 - Udpegning af udviklingsområder og omlægning af
sommerhusområder inden for kystnærhedszonen” (godkendt af byrådet den 9. oktober 2017) fremsendte
Aalborg Kommune en ansøgning til Erhvervsministeren om udlæg af udviklingsområder inden for
kystnærhedszonen i Aalborg Kommune.
Udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen vil give byrådet mulighed for at udvikle byer,
landsbyer og områder i det åbne land uden at tage særlige hensyn til nærhed til kysten. I udlagte
udviklingsområder ”ophæves” kravet om særlige funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for
kystnærhed for planer og projekter.
Tillæg til Planstrategi 2016 omfattede en udpegning af 48 udviklingsområder inden for kystnærhedszonen
fordelt på:
 Udviklingsområder omkring Aalborg og de større oplandsbyer (13 områder)
 Udviklingsområder omkring øvrige oplandsbyer og landsbyer (19 områder)
 Udviklingsområder med nye rettigheder for borgere og virksomheder i landzonen (16 områder), reelt samme særlige rettigheder som borgere og virksomheder uden for kystnærhedszonen.
39 af de ansøgte udviklingsområder er medtaget i forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i
kystnærhedszonen, der er i høring indtil den 18. marts 2019. 11 udviklingsområder er medtaget i beskåret
form, og 9 områder er ikke medtaget i forslaget til landsplandirektiv.
Alle de 9 områder, der ikke er medtaget, er større områder fra kategorien ” Udviklingsområder med nye
rettigheder for borgere og virksomheder”. Det drejer sig om følgende områder: Område øst for Halkær
Bredning, Område mellem oplandsbyerne Storvorde og Mou, Område nordøst for Nibe, Område nordvest for
Hals, Område sydvest for sommerhusområdet Porsheden/Klitgård, Område syd for sommerhusområdet
Nørkær Enge, Område vest for Aalborg, Område mellem Gandrup og Hals samt Egholm, - der alle kan ses
på det vedhæftede kortbilag.
Aalborg Kommunes bemærkninger til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
Aalborg Kommune er generelt tilfreds med, at udviklingsområderne ved Aalborg samt ved oplandsbyer og
landsbyer alle er medtaget i forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen.
Kommunen er dog uforstående overfor den reduktion, der er foretaget i flere af områderne. Det drejer sig om
små arealer, hvor vejarealer er taget ud, hvor et mindre hjørne er klippet ud, eller hvor andre små og
ubetydelige arealer er taget ud. Reduktionerne er ikke forklaret og ikke begrundet.
Begrundelsen for at udtage 9 ansøgte udviklingsområder fremgår heller ikke af forslaget til
Landsplandirektiv. Forvaltningen har efter anmodning modtaget et notat udarbejdet af Miljøstyrelsen vedr.
”Landskabsvurdering af udviklingsområder i Aabenraa, Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner”.
Notatet indeholder en anbefaling fra styrelsen om, at de 9 områder bør udgå pga. særlige
landskabsinteresser. For hvert af de 9 udtagne områder indeholder notatet en konkret landskabsbeskrivelse
men ingen vurdering af, hvorfor områderne skal udtages.
Det oprindelige udgangspunkt for udpegning af udviklingsområderne var, at udviklingsområder skal placeres
uden for områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Alle de ansøgte områder fra Aalborg
Kommune ligger udenfor disse interesser. Det kan derfor undre, at Miljøstyrelsen finder ”særlige
landskabsinteresser” i områderne.
Aalborg kommune vil derfor anbefale overfor Erhvervsministeren, at de 9 udtagne områder indarbejdes i
Landsplandirektivet for udviklingsområder i kystnærhedszonen.
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Bilag:
Kort over udviklingsområder der er medtaget i forslag til Landsplandirektiv
Udkast til Aalborg Kommunes bemærkninger til forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i
kystnærhedszonen
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Punkt 19.

Orientering om Plejeplan for Mellemområdet og Paraplymosen i Lille Vildmose
2017-039270
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering Plejeplan for
Mellemområdet og Paraplymosen i Lille Vildmose, 2019-2023.
Beslutning:
Til orientering.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Som led i udmøntningen af Lille Vildmose-fredningen fra 2007 er der udarbejdet en plejeplan for
Mellemområdet og Paraplymosen, som skal gælde i perioden 2019-2023. I forbindelse med
høringsprocessen er der indkommet bemærkninger og indsigelser, som alle er blevet imødekommet.
Plejeplanen forventes offentliggjort i april 2019.
Lille Vildmose blev fredet i december 2007. I fredningens § 7 fastslås, at Aalborg Kommune som
plejemyndighed skal gennemføre plejen til opfyldelse af fredningens formål. I den forbindelse skal der
udarbejdes en plejeplan i henhold til den procedure, der er beskrevet i ’Plejebekendtgørelsen’. Ifølge
bekendtgørelsen foretages plejen uden udgift for ejer, og hvis der ikke opnås enighed mellem lodsejerne og
plejemyndigheden om plejeplanens indhold, træffer Fredningsnævnet afgørelse i sagen.
Der er tidligere blevet udarbejdet plejeplaner for Høstemark Skov og Tofte Skov og med denne plejeplan for
Mellemområdet og Paraplymosen mangler således kun plejeplaner for de to højmoser Høstemark Mose og
Tofte Mose inden for fredningen. Aalborg Kommune har desuden tidligere udarbejdet en forvaltningsplan for
krondyr og elg i det hegnede område i Mellemområdet. Den fremtidige proces bliver, at der i 5-årige cykler
udarbejdes overvågningsrapporter, som man benytter som beslutningsgrundlag for at udarbejde henholdsvis
forvaltningsplan og plejeplan.
Den vedlagte plejeplan (bilag 1) indeholder for hvert af de 30 delområder en beskrivelse af, hvilke plejetiltag
der forventes at blive gennemført i den femårsperiode plejeplanen er gældende for (2019-2023). I afsnit 8 er
især rydningstiltag beskrevet, mens hydrologiske tiltag er beskrevet i afsnit 9. Den afgræsning, der foretages
af kreaturer, og plejen der foretages af de udsatte krondyr og elge er ikke omfattet af denne plejeplan.
Overordnet set gennemføres følgende tiltag:
Paraplymosen (delområde 1): Der vil kun blive foretaget meget begrænsede plejetiltag i Paraplymosen
frem til 2023. Det drejer sig om rydning af nåletræer og vedligeholdelse af dæmninger og andre tekniske
anlæg i forbindelse med de tidligere gennemførte hydrologiske tiltag.
De tidligere dyrkede arealer langs Paraplymosens nordkant (delområde 2): Der vil efter aftale med
berørte lodsejere kunne etableres græsning eller slæt med fjernelse af det afslåede materiale, eller
arealerne vil henligge som urørte naturarealer.
Mellemområdet: Plejen vil fortrinsvis bestå af rydning af især birkeopvækst i områdets nordlige og centrale
dele, samt vedligeholdelse af tekniske anlæg i forbindelse med de hydrologiske tiltag, der er gennemført de
senere år. I områdets sydlige dele i Smidie og Purker Fenner vil der ikke blive foretaget plejetiltag udover
vedligeholdelse af de tekniske anlæg, der tidligere er etableret eller etableres i forbindelse med det
igangværende EU-LIFE naturgenopretningsprojekt. Der vil langs alle større veje blive foretaget årlige
sikkerhedsrydninger af trævækst af hensyn til trafiksikkerheden.
I forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen har den været i høring hos berørte lodsejere i perioden 10.
december 2018 til 30. januar 2019, og der har været afholdt møde for alle lodsejere på Mou Skole. I
høringsfasen er der indkommet høringssvar fra 4 lodsejere. Som det fremgår af vedlagte oversigt over
behandling af høringssvarene (bilag 2) imødekommes alle indsigelser og bemærkninger helt eller delvist. Det
vurderes på den baggrund, at der ikke er baggrund for, at plejeplanen behandles af Fredningsnævnet.
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Bilag:
Bilag 1 - Plejeplan for Mellemområdet og Paraplymosen 2019-2023
Plejeområder i Lille Vildmose - Bilag 1 til Plejeplanen
Plejeområder i Lille Vildmose - Bilag 1a til Plejeplanen
Plejeområder i Lille Vildmose - Bilag 1b til Plejeplanen
Projekttiltag 2018 - Bilag 2 til Plejeplanen
Vandspejlsforhold 2018 - Bilag 3 til Plejeplanen
Kortbilag til Naturklagenævnets afgørelse om fredning af Lille Vildmose - Bilag 4 til Plejeplanen
Bilag 2 - Behandling af høringssvar Plejeplan for Mellemområdet og Paraplymosen 2019-2023
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Punkt 20.

Godkendelse af vejplan i Mølleparken
2019-015901
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at
Søndre Skovvej gennem skoven lukkes for motorkørsel mellem Faunavej og Naurvej samt
indsnævres til rekreativ grussti.

vejadgang til institutionshytten mod vest kun er åben for brugere af skovhytten.

Skovvejen mellem Faunavej og Mølleparkvej lukkes og indsnævres til rekreativ grussti.

Faunavej ensrettes mod øst.
Beslutning:
Godkendt, således at de nødvendige procedurer iværksættes.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Stisystemet og parkfunktionerne i Mølleparken er udfordret på flere områder. Stier og veje er belastede af
især biltrafik, hvilket er forstyrrende for parkens brugere og dermed parkens rekreative formål, ligesom
sikkerheden for parkens brugere er udfordret. By- og Landskabsforvaltningen har gennem flere år fået
henvendelser om trafikproblematikker, bl.a. med følgende:
-

Der er megen trafik til og fra Stolpedalsskolen på Faunavej, samt den syd-vestlige del af Søndre
Skovvej, der også benyttes som smutvej i morgentrafikken.
De mest trafikbelastede områder af Mølleparken er uanvendelige til rekreativt ophold
Brugerne af Mølleparken udtrykker utilfredshed med kaotisk trafiksituation i parken, som giver dårlig
sikkerhed for brugerne.

Forvaltningen har flere gange foretaget trafikmålinger i Mølleparken. Målingerne viste, at det især er trafik i
forbindelse med sygehusets vagtskifte, kørsel til og fra Stolpedalsskolen i morgen- og eftermiddagstimerne
samt gæster til Aalborg Zoo, der belaster parken.
By- og Landskabsforvaltningen har derfor arbejdet på en klar og entydig opdeling af, hvordan
bevægemønsteret skal være i Mølleparken. Formålet med den klare opdeling er:
-

at forstærke den rekreative oplevelsesværdi af Mølleparken,
at understøtte svage trafikanters rekreative brug af veje og stier,
at understøtte skolebørns mulighed for at cykle og gå til skole ad sikre skoleveje.

Som et led i denne klare opdeling, foreslår forvaltningen, at:
-

Søndre Skovvej gennem skoven lukkes for motorkørsel mellem Faunavej og Naurvej, samt
indsnævres til rekreativ grussti.
vejadgang til institutionshytten mod vest er kun åben for brugere af skovhytten.
Skovvejen mellem Faunavej og Mølleparkvej lukkes og indsnævres til rekreativ grussti.
Faunavej er fortsat åben for trafik og parkering, men ensrettes mod øst.

Forslaget til vejlukninger har været i høring hos Aalborg Zoo, Skråen, Sundheds- og Kulturforvaltningen samt
Vandforsyningen, som ikke har haft indvendinger mod forslaget.
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Bilag:
Bilag - Kort over veje i Mølleparken, der ønskes indstillet til lukning eller ensretning
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Punkt 21.

Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for 23 parcelhusgrunde på Lokeshøj i
Svenstrup
2016-014471
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 23 mindre
parcelhusgrunde på Lokeshøj i Svenstrup sælges for mindstepriser på henholdsvis 700.000 kr. og 750.000
kr. pr. grund inkl. moms, jf. salgsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde 23 mindre parcelhusgrunde på Lokeshøj i Svenstrup til salg.
Grundene udbydes til salg snarest efter By- og Landskabsudvalgets stillingtagen til salgspriserne. Udbuddet
af grundene forventes iværksat i april 2019.
De 23 parcelhusgrunde er omfattet af lokalplan 02-054 ”Boliger, institutioner mv. ved Runesvinget /
Langdyssen i Svenstrup”. Bebyggelsesprocenten er i henhold til lokalplanen 30%, og byggeri må maksimalt
opføres i 2 etager.
2

2

Grundene varierer i størrelser fra 519 m – 584 m .
Det indstilles, at grundene sættes til salg med følgende mindstepriser:
Lokeshøj 36, 54, 56 og 66-74 (lige numre) til 700.000 kr. inkl. moms.
Lokeshøj 38-52, 58-64 og 65-69 (ulige numre) til 750.000 kr. inkl. moms.
Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af jordens bærevne på de enkelte grunde. Nærmere
oplysninger herom vil indgå som en del af udbudsmaterialet. Med de trufne bundforhold kan der
gennemføres dels en direkte fundering, dels en sandpudefundering, hvor lagene over OSBL-niveau (niveau
for oversiden af bæredygtigt lag) udskiftes med sandfyld i kvalitet og omfang, så der efterfølgende kan
funderes i normal frostsikker dybde herpå. Terrænet på grundene hælder mod sydvest, og regulering af
terrænet kan medføre behov for ekstra opfyldning. Det anbefales generelt køberne at få foretaget yderligere
jordbundsundersøgelser på de enkelte grunde, inden byggeri planlægges og iværksættes.
De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
ca. 116.000 kr. inkl. moms.
De 23 parcelhusgrunde på Lokeshøj udstykkes og byggemodnes af Aalborg Kommune med henblik på, at
de kan overtages af køberne efter den 1. april 2019.
Økonomi
De samlede omkostninger til byggemodning af de 23 grunde beløber sig til ca. 4.730.000 kr. Udgifterne
afholdes over projekt 2b0043 - Lokeshøj.
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Bilag:
Salgsrids - Lokeshøj, Svenstrup
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Punkt 22.

Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for 4 parcelhusgrunde på Kornelparken i
Grindsted
2016-058136
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 4 parcelhusgrunde
på Kornelparken i Grindsted sælges for mindstepriser på henholdsvis 375.000 kr., 400.000 kr., 425.000 kr. og
475.000 kr. pr. grund inkl. moms, jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde 4 parcelhusgrunde på Kornelparken i Grindsted til salg.
Grundene udbydes til salg snarest muligt efter By- og Landskabsudvalgets stillingtagen til salgspriserne.
Udbuddet af grundene forventes iværksat i marts 2019.
De 4 parcelhusgrunde er omfattet af lokalplan 15-016 ”Vodskov området, Grindsted, Boligområde m.m. øst
for Kornelparken” samt kommuneplanramme 5.5.B4 ”Kornelparken”.
Det indstilles, at grundene sættes til salg med følgende mindstepriser:
Kornelparken 192 til 375.000 kr. inkl. moms.
Kornelparken 194 til 400.000 kr. inkl. moms.
Kornelparken 196 til 425.000 kr. inkl. moms.
Kornelparken 198 til 475.000 kr. inkl. moms.
Byggemodningen af grundene udføres i foråret 2019, således at grundene kan overtages af køberne efter
den 1. maj 2019.
Der er foretaget geotekniske undersøgelser af jordens bæreevne på de enkelte grunde. Nærmere
oplysninger herom vil indgå som en del af udbudsmaterialet. Der vil blive tale om ekstrafundering på i form af
bundudskiftning til 1,0-4,1 m under terræn. Stedvist kan det vise sig mest hensigtsmæssigt at pælefundere
bygningerne. Der er taget højde for de beskrevne forhold ved prisfastsættelse. Det anbefales desuden over
for grundkøberne at foretage yderligere jordbundsundersøgelser, inden grundene bebygges.
De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
cirka 116.000 kr. inkl. moms.
Økonomi
Udgiften til byggemodning af de 4 grunde beløber sig til ca. 626.860 kr. inkl. moms. Byggemodningen
afholdes over projekt 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter.
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Bilag:
Salgsrids - Kornelparken
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Punkt 23.

Godkendelse af 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune”
Version 2 for perioden 2018 – 2021
2019-004475
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og
Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at
Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og
Landskabsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler, at Magistraten godkender
At følgende udgør 1. status af strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2
Beslutning:
Anbefales.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Enslydende indstilling behandles i FL i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, FL i Sundheds - og
Kulturforvaltningen, FL i Skoleforvaltningen, FL i Ældre- og Handicapforvaltningen og Direktionen i By- og
Landskabsforvaltningen, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og
Handicapudvalget, By- og Landskabsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, relevante fora i Region
Nordjylland og Nordjyllands Politi og på et fællesmøde mellem Magistrat, Politiledelse og Region Nordjylland.

Baggrund
I foråret 2018 godkendte de enkelte forvaltninger, Magistrat, Politiledelse, Region og Byråd (den 28.05.18),
strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2. Strategien er en videreudvikling af strategien
”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” 2014 – 2017.
Om ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” Version 2 – https://tryg.aalborg.dk
Aalborg Kommune er en tryg kommune. Med strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” 2018 2021 vil Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland i fællesskab understøtte det
tværfaglige samarbejde med fokus på tryghed. Strategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” skal ses i
sammenhæng med Nordjyllands Politis, Aalborg Kommunes og Region Nordjyllands øvrige strategier og
tryghedsfremmende indsatser.
Strategien indeholder fælles centrale mål for en tryg kommune, og der arbejdes med prioriterede
tryghedsfremmende indsatser, som skal medvirke til en fortsat tryg kommune. Vi har fokus på samarbejde,
samskabelse, facilitering og inddragelse af borgere og civilsamfund i tryghedsfremmende indsatser og
initiativer.

Organisering
Samarbejdsparter i organiseringen er fra Nordjyllands Politi, Region Nordjylland og Aalborg Kommune.
Samarbejdet er organiseret i en Styregruppe, Tovholdergruppe, Koordinationsgruppe og de enkelte
indsatsgrupper. Tovholdergruppen består af Styregruppe og tovholdere for den samlede strategi.
Koordinationsgruppen består af alle parter i organiseringen. Indsatsgrupperne er de enkelte indsatsers
samarbejdsfora.
På seneste Koordinationsmøde blev det tilkendegivet, at det er vigtigt, at vi forsat har tryghed som fælles
fokus. Det er vigtigt, at vi mødes på tværs i regi af Tryg Aalborg – at vi bygger bro. Det er ligeledes vigtigt, at
vi samarbejder og samskaber om fortsat at være en tryg kommune. Formidling af tryghedsfremmende
indsatser understøtter trygheden i kommunen - det skaber sammenhængskraft og resiliens.

Måling
De prioriterede indsatser udvikles, samskabes, måles og evalueres i det regi, de enkelte indsatser er
forankret i.
Kobling af viden fra de prioriterede indsatser, øvrige undersøgelser, den generelle samfundsudvikling og
Politiets Tryghedsundersøgelse giver en nuanceret og helhedsorienteret forståelse for trygheden i Aalborg
Kommune. Denne viden danner grundlag for prioritering af eventuelle nye indsatser.
Gennem Tryghedsundersøgelsen dokumenteres og synliggøres trygheden blandt borgerne i relation til
kriminalitet og adfærd, der skaber utryghed. Undersøgelsen omfatter hele Danmark, de 12 politikredse i
Danmark, de fem største byer og de særligt udsatte boligområder – de såkaldte SUB-områder.
Tryghedsundersøgelsen for 2018 udkom i december 2018 og viste, at trygheden i Aalborg ligger på et
uændret niveau i forhold til 2017. I undersøgelsen fremgår der et numerisk fald fra 2017 til 2018. Dette fald
er dog ikke signifikant – hverken på et 95% eller et 90% niveau.
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Idet Aalborg Kommune ikke har boligområder med på den såkaldte ”Ghettoliste” og liste over ”hårde
ghettoområder”, fremgår hverken Aalborg Kommune og Nordjyllands Politikreds i undersøgelsen af
trygheden i de særligt udsatte boligområder.
Da selv mindre forskelle i svarene i Politiets Tryghedsundersøgelse kan medføre relativt store udsving i
resultaterne, uden at disse udsving bliver signifikante eller udviser en tendens til at blive signifikante, vil
tovholdergruppen undersøge, om der findes supplerende metoder, der måler på eller kan måle trygheden i
Aalborg Kommune.
Politiets Tryghedsundersøgelse 2018 kan ses her: https://politi.dk/statistik/tryghed
Regeringens liste over såkaldte ”ghettoområder” blev offentliggjort den 1. december 2018. Aalborg
Kommune har for 3. år i træk ingen boligområder med på listen. Aalborg er den eneste storby i Danmark, der
ikke har boligområder på listen over ”ghettoområder” og ”hårde ghettoområder”. Herudover er to
boligområder i Aalborg ”røget” af listen for såkaldte ”udsatte boligområder”, hvilket betyder, at det nu kun er
et boligområde, der figurerer på denne liste.
Læs mere på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside: https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/nyghettoliste
Aalborg Kommune har i forbindelse med visionsprocessen ”DNA Aalborg” modtaget udsagn fra Aalborg
Kommunes borgere. Udsagnene stiller skarpt på Aalborg Kommune i dag og i fremtiden.
Udsagnene er indsamlet i perioden 6. september – 10. november 2018 via datakilder, såsom
borgerinterviews, inputbokse, Aalborg Kommunes facebookside, borgertopmødet, udvalgs- og rådsmøder
med videre.
I databasen, som ses i nedenstående link, findes de udsagn, som borgerne anser og kendetegner som
Aalborgs DNA, herunder flere positive udsagn om borgernes oplevede tryghed.
Ved afstemning ved borgertopmødet vedrørende Aalborgs DNA, blev følgende spørgsmål fremsat: ”Hvilke
værdier synes du kendetegner os i Aalborg Kommune i dag?” Her svarede 31%, at ”Vi er en tryg kommune”.
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/dna-aalborg
Vi vil fortsat arbejde med en nuanceret og helhedsorienteret forståelse for trygheden i Aalborg Kommune.

Mål
Målene i Tryg Aalborg version 2 er:


Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed



I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed



Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i
andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag



Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og
unges trivsel og udvikling sikres



Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune, ved at inddrage borgere,
erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune

Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der prioriterede tryghedsskabende og
handlingsorienterede indsatser.
Indsatser og mål udgør tilsammen en bred og helhedsorienteret tryghedsfremmende indsats.
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Prioriterede tryghedsfremmende indsatser
Tryg Aalborg omfatter pt. 17 særlige indsatsområder, der favner bredt og helhedsorienteret;
https://tryg.aalborg.dk/indsatser


















Formidling
Et trygt natteliv
Sikkerhed på havnefronten
Antiradikalisering
Forebyggelsesseminarer
Trivsel for pårørende til psykisk syge – Center for Pårørende
Socialt udsatte i byens rum og pladser
Intro for flygtninge
Tryghedsambassadører
Bekymrende fravær i skolen
Tryghedsvandringer i fællesskab med Samråd
Demensindsatser
Tryg Bydel
Patientens team
Aalborg ”FRI-TID” for handicappede
”En Vej Ind” for unge
Børne- og ungesamråd – Aalborgmodellen

Ny prioriteret tryghedsfremmende indsats i 2019 – ”Forebyggelse af IT-kriminalitet”
På foranledning af Handicaprådet iværksættes en ny indsats i 2019. Indsatsen bliver til i det formaliserede
samarbejde i Tryg Aalborg regi og Handicaprådet. I løbet af 2019 lanceres en prioriteret indsats, der skal
ruste borgerne til at kunne imødegå de mange nye former for IT-kriminalitet. Indsatsen er primært målrettet
de borgere, som ikke er digitalt ”indfødte” eller som måske ikke er helt så fortrolig med IT mulighederne og
faldgruberne. Nordjyllands Politi bliver tovholder på indsatsen, men da der på nuværende tidspunkt sker en
kraftig udvikling og prioritering på området fra Rigspolitiets side, koordineres der med de nationale
retningslinjer og anbefalinger, der er under udarbejdelse ved Rigspolitiet. Indsatsen forventes at være klar i
2019.
Regionen forventer, at der er skal prioriteres en ny indsats forankret i psykiatrien i løbet af 2019.
Samarbejde, samskabelse og facilitering
Strategien skal betragtes som et løbende udviklingsarbejde, hvor indsatser og samarbejde styrkes og
udvikles undervejs i relation til udviklingen i trygheden blandt borgerne. Strategien er dynamisk, og der skal
fortsat være fokus på samarbejde, samskabelse, facilitering og inddragelse af borgere og civilsamfund. I
Tryg Aalborg har vi ligeledes fokus på, at formidling skal viderebringes på en faktuel, nuanceret og
virkelighedsnær måde. Det er vigtigt, at borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag.
Tryg Aalborg vil fortsat række hånden ud til foreninger, frivillige, boligorganisationer og alle andre
engagerede borgere. Kun ved at vi løfter i fællesskab, kan vi sikre, at Aalborg Kommune forbliver en meget
tryg kommune. Vi har blandt andet et tæt samarbejde med Nordjyllands Beredskab, boligorganisationer og
boligsociale medarbejdere, Beredskabsforbundet, borgere, frivillige, taxa, restauratører, busselskaber,
hjemstavnsforeninger, foreninger og fritidstilbud, patienter og pårørende, Aalborg Kommunes råd,
lægeklinikker, praktiserende læger, væresteder, erhvervsdrivende og Samråd i indsatserne. Vi vil ligeledes
inddrage andre samarbejdsparter eksempelvis forskere, fonde og virksomheder.
I 2018 har vi haft dialog med TrygFonden for yderligere samarbejde. Vi har samarbejdet omkring
borgermøder vedrørende Nabohjælp og omtale af tryghedsfremmende muligheder med fokus på, hvad
Aalborg Kommunes borgere selv kan gøre for at understøtte trygheden.
Vi har igen i år deltaget i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsfestival - med overskriften: ”En bæredygtig
kommune er også en tryg kommune”. Her kunne man møde Aktiv med Demens, Årets Demensven og
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Nordjyllands Politi. Der var fokus på, hvorledes borgerne kan være med til at understøtte trygheden i
kommunen ved dels at blive demensvenner og dels at anvende reflekser.
Der er flere prioriterede tryghedsfremmende indsatser, der i løbet af denne periode har samarbejdet og
understøttet hinanden i arbejdet for at understøtte trygheden, blandt andet i indsatserne ”Demensindsatser”,
”Tryg Bydel”, ”Tryghedsvandringer”, ”Sikkerhed på havnefronten” og ”Et trygt natteliv”.
Vi vil fremhæve flere af de positive resultater, der er opnået i de prioriterede indsatser i denne periode:
 Yderligere samskabelse og samarbejde
 Det er dokumenteret, at de termiske og navigerbare kameraer, kombineret med samspillet af
overvågningen, har medvirket til at redde to mennesker fra at drukne i havnen
 Nye redningsstiger ved havnen
 Aalborg Kommune har ingen miljøer der fordrer ekstremisme
 Der er et fald i andelen af elever der har prøvet at drikke alkohol. Unge i Aalborg Kommune drikker
mindre alkohol end unge i resten af regionen (8. klasse)
 Der er skabt mere klarhed om, hvordan tilbuddene i Center for Pårørende kan supplere den
udredning og behandling, patienterne får
 Et frugtbart samarbejde har skabt nedgang i adfærd, der skaber utryghed og nedgang i borgerklager
og henvendelser om utryghedsskabende adfærd i byens rum og pladser
 Mange af de nyankomne flygtninge er nu selvforsørgende
 Udsatterådet og Tilgængelighedsrådet er blevet part i tryghedsvandringerne
 Der samarbejdes med boligorganisationerne om demensvenlige boligområder
 Psykiatrien har vundet patienternes pris
 Flere har meldt sig som frivillige i Aalborg FRI-TID
 ”En Vej Ind” er blevet en fast kriminalitetsforebyggende indsats
 Samråd for Børn og Unge resulterer i, at flere børn og unge hurtigere får den rette indsats
Den prioriterede indsats ”Formidling” medvirker i samspil med de enkelte indsatser i strategien, til at
understøtte den oplevede tryghed blandt borgerne i kommunen. ”Formidling” skal derfor ses som en
tværgående prioriteret indsats.

Formidling https://tryg.aalborg.dk/indsatser/formidling
Status for ”Formidling”
Tryg Aalborg Version 2 er mere dynamisk end den tidligere version; samfundet er dynamisk og foranderligt,
og det afspejles i den nye version. Det handler om strategisk smidighed, fremdrift og at skifte gear, når der er
behov for det. Tryghedsstrategien ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” formidles digitalt via
https://tryg.aalborg.dk. Hjemmesiden er den digitale løsning, som skal hjælpe med at opnå strategiens mål.
Der er et stort fokus på det kommunikative. Formålet er, at formidlingen, i samspil med de enkelte indsatser i
strategien, skal medvirke til at understøtte den oplevede tryghed blandt borgerne i kommunen. Formidlingen
har derfor et fremtrædende fokus i forhold til eksisterende, nye indsatser og øvrige tryghedsfremmende
initiativer. Der er blandt andet et stort fokus på samskabelse - hvorledes Aalborg Kommunes borgere kan
være med til at understøtte trygheden.
Formidlingen sker via Tryg Aalborgs hjemmeside og forskellige andre kommunikationskanaler herunder
Aalborg Kommunes Facebook, Aalborg Kommunes LinkedIn, Nordjyllands Politis Facebook og Nordjylland
Politis Twitterprofil, Region Nordjyllands Facebook, trykte medier, intern som ekstern kommunikation
herunder den lokale presse med videre.
Tryg Aalborgs hjemmeside er i år opdateret, således at den er tilpasset tablet- og smartphonebrugere. Der
har, efter ønske fra Integrationsrådet, været langt større fokus på diversiteten i fotos, som er anvendt i
forbindelse med Nyhedsopslag. Fra den 14. januar 2018 (måling ved seneste afrapportering) til den 7. januar
2019 har der været 95 nyheder på Tryg Aalborg, der har været 9 facebookopslag, og politiet anvender
mange nyheder på deres sociale medier. Vi har i løbet af året anvendt Aalborg Kommunes Facebook til
opslag og har nået fra 3.555 til 25.056 personer på de 9 facebookopslag.
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Der har blandt andet også været arbejdet med formidling i forbindelse med Aalborg Karneval/Festival/Air
Show og mærkedage/højtider/årstidsbestemte nyheder såsom Julefrokoster/Blå Mandag/Sidste
Skoledag/forebyggelse af ferieindbrud og sikkerhed med videre. Herudover har der været arbejdet med
formidling til Aalborg Bæredygtighedsfestival, hvor fokus blandt andet har været, hvorledes man, som
borger, kan være med til at understøtte trygheden.
Dette fokus har der ligeledes været med hensyn til kampagnemateriale og reflekser. Der har været et
samarbejde med Aalborg Karneval og Flyvestationens Redningstjeneste samt TrygFonden om formidling igen med fokus på hvorledes trygheden kan understøttes af Aalborg Kommunes borgere. Vi har gode
eksempler på at arbejde med formidling af samme begivenhed på flere medier efter hinanden, hvor
kommunikationen er målrettet flere målgrupper eksempelvis forældre/unge, lokale borgere/Aalborg
Kommunes borgere/ansatte.
Der har i år været langt flere borgere, studerende og organisationer, som har kontaktet Tryg Aalborg for
samarbejde med de prioriterede tryghedsfremmende indsatser og/eller for formidling af tryghedsfremmende
initiativer end de foregående år. Pressen har, som tidligere, været meget opsøgende for informationer om
tryghedsarbejdet.
Herudover har der været efterspørgsel på viden om, hvorledes der arbejdes med forebyggelse og
tryghedsfremmende initiativer i Aalborg Kommune.
I forbindelse med Parallelsamfundsudspillet og Ghettolisten har der ligeledes været omtale af arbejdet i Tryg
Aalborg til blandt andet Trafik-, Bygge og Boligstyrelse, Regeringen, KL- Årsmøde og KL- netværksmøde.
https://tryg.aalborg.dk/om-tryg-aalborg/presse
Yderligere eksempler på resultater, samarbejde, samskabelse og facilitering findes på
https://tryg.aalborg.dk/nyheder og i de prioriterede tryghedsfremmende indsatsers status, se bilag.
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Punkt 24.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Vodskov - erhverv langs motorvejen.
Vandbakken, Frydendal.
Halsvej 35, Rærup.
Byudvikling ved Struervej (arealer mellem Øster Sundby og Nørre Tranders).
Byudvikling, Kongerslev.
Byudvikling, Nr. Kongerslev (Jan Nymark Thaysen deltog ikke under orienteringen).
Kong Minos Vej, Gug.
Boliger, Søvangen, Nørresundby.
Algade 14-16.

Per Clausen var fraværende.
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Punkt 25.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Infrastruktur Stigsborg Havnefront.
Trafiksikkerhedsinvestering.

Per Clausen var fraværende.
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Punkt 26.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Fredning af Sohngårdsholmparken og Den gamle Golfbane.
Lille Vildmose, taksationskendelse.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 27.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Drøftelse af ønske om dispensationer til nedrivninger i Hasseris (Bundgårdsvej og
Thorvaldsensvej).

Per Clausen var fraværende.
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Punkt 28.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Otiumvej, Hasseris.
Hasserishøj, Hasseris.
Tornhøjvej, salg af areal.

Per Clausen var fraværende.
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Punkt 29.

Eventuelt
Beslutning:
Sannasvej.
Byggesager.
Nedlæggelse af sti, Stae.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 30.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.

Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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