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Punkt 1.

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

Drøftelse af Budget 2020-23 - 1. drøftelse af anlægsbudget
2018-088582
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse sag vedrørende
anlægsbudgettet for 2020-23.
Beslutning:
Drøftedes.
Per Clausen var fraværende
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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.
Denne drøftelse handler om anlægsbudgettet.
I forbindelse med forslag til anlægsbudget er der tre centrale temaer:
1. Anlægsrammen i budgetoverslagsårene 2020-22 fra budget 2019-22
2. Forslag til nye projekter under By- og Landskabsforvaltningens Arbejdsprogrammer – herunder
forberedelse af projekter til kommende budgetlægninger
3. Anlægsindtægter 2020-23 – rammer og forudsætninger
På mødet gennemgås anlægsrammerne i det vedtagne budget og der gives en kortfattet præsentation af
forslagene til nye projekter.
By- og Landskabsudvalgets input opsamles og indgår i prioritering af forslag til Investeringsoveroversigt
2020-23 på udvalgets budgetseminar den 6. juni, hvor nye projekter drøftes.
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.063 og Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej,
Smedegård (2. forelæggelse)
2018-058125
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.063 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 4-6-107 endeligt uden ændringer.

Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne

Renovering og omdannelse af 12 eksisterende boligblokke med 120 almene boliger (Alabu Bolig)

Lokalplan forslaget muliggør omdannelse af henholdsvis 7 boligblokke i 2 etager (rækkehuse) og 4
punkthuse op til 5 etager (lejligheder), i alt ca. 150 boliger

Hovedparten af eksisterende beplantning bevares

Kommeplanen ændres fra maks. 2 etager/8,5 m til maks. 5 etager/18 m.

Bebyggelse ligger umiddelbart nord for Planetcentret og langs Astrupstien. Adgang fra Saltumvej.
Stistruktur kobler sig på Astrupstien og kommende førerløse busforbindelse.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 24.01.2019 (punkt 6)
Magistratens møde 04.02.2019 (punkt 5)
Byrådets møde 25.02.2019 (punkt 5)
Forslagene har været offentliggjort i perioden 15.02.2019 til og med 12.04.2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-6-107
Kommuneplantillæg 4.063 for et område ved Saltumvej
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanområdet består i dag af 12 boligblokke, der er placeret i grønne omgivelser, med fællesaktiviteter
og 3 store parkeringsarealer ud mod Saltumvej. Lokalplanen muliggør en omdannelse og revitalisering af det
eksisterende område til attraktive, tidssvarende og varierende boligtyper af rækkehuse og punkthuse i en
fortsat åben og grøn struktur. Området omdannes fra de nuværende 120 boliger til ca. 150 boliger fordelt på
7 stænger med 2 etagers rækkehuse, samt 4 punkthuse i 3-5 etager. Boligerne skal placeres helt eller
delvist på de eksisterende sokler.
Kommuneplantillæggets indhold
Eksisterende kommuneplan giver mulighed for etageboliger på maks. 2 etager og 8,5 meter.
Kommuneplantillæg 4.063 foreslår dette ændret til 5 etager, samt maks. 18 meter, som muliggør en blandet
bolig-og typologisammensætning.
Lokalplanens indhold
Området opdeles i to delområder. Indenfor delområde A kan der opføres etageboliger i op til 5 etager
(punkthuse), hvor de specifikke højder på punkthusene er angivet for de markerede byggefelter. Indenfor
delområde B kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i op til 2 etager. Det eksisterende
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fælleshus bevares. Derudover gives der mulighed for at etablere nye fælles faciliteter, såsom værksted,
væksthus mv.
Fælles for delområderne skal bebyggelsen udføres i blankt tegl, for at opnå en sammenhæng i arkitekturen.
For at bryde skalaen og give hver bebyggelse en egen identitet, skal facaderne fremstå i forskellige nuancer
af lyse og dæmpede teglfarver, som ikke må være kontrasterende.
Facaden skal gives en rytme og variation via relieffer i tegl, som er med til at bibringe facaden en særlig
stoflighed og karakter. Punkthuse forsynes med altaner og rækkehusene med adgang i terræn.
Omkring punkthusene er der foretaget skyggestudier, som viser, at placeringerne og højderne ikke vil give
skyggegener til nabobebyggelser på Skallerupvej.
Planen sikrer, at bebyggelse og beplantning planlægges under hensyntagen til at bevare og forstærke
områdets grønne karakter. Området indrettes med ny infrastruktur i form af boligveje med parkering tæt på
boligen, samt grønne friarealer langs boligveje. Der etableres en central grønning i centrum af bebyggelsen
med fælles aktiviteter, og friholdt af biltrafik, så det bliver et sted, hvor områdets beboere trygt kan færdes til
fods.
Vejadgangen til området fastholdes via Saltumvej. Parkeringsforholdene ændres, således der etableres
boligveje, der giver mulighed for parkering tæt på boligen. Boliggaderne udformes med mulighed for
sideparkering og 90 graders parkering. I området anlægges der 1 parkeringsplads pr. bolig i forbindelse med
ibrugtagning. Derudover udlægges der ½ parkeringsplads pr. bolig til evt. fremtidig brug.
Der etableres stiforbindelser internt i området og til den kommende førerløse busforbindelse mod vest langs
Astrupstien og mod nord langs Jerupstien.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen medfører udgifter til grundkapital. Der er i budgettet afsat grundkapital til 30
nye boliger.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Hanne L. Andersen, Saltumvej 59 1.tv, 9220, Aalborg Øst.
2. BaneDanmark, Vasbygade 10, 2450 København SC
1. Indsigelse fra beboer på Saltumvej vedrørende garager.
Svar: Delvist mødekommet
Der er i lokalplanen givet plads til mindre bygninger og anlæg på de eksisterende sokler, hvorpå garagerne
er placeret i dag, hvilket betyder at der i lokalplanen er mulighed for at etablere nye garager eller andet.
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Lokalplanen medfører ikke pligt til at ændre på garagerne, så de kan bevares som de er i dag, indtil Alabu
Bolig evt. ønsker at opføre noget andet eller nye garager de pågældende sokler.

2. Bemærkning fra BaneDanmark omhandler kvittering for modtaget høring uden bemærkninger.
Svar: Taget til efterretning.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.063 for et område ved Saltumvej
Forslag til Lokalplan 4-6-107 Boliger, Saltumvej, Smedegård
Samlet bemærkninger
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Punkt 4.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
2018-003608
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 7-1-111.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for
lokalplanområdet navngives Klaruphave.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen er en opfølgning på Byudviklingsplanen for Klarup, og omfatter et areal på ca. 9,5 hektar. Der
2
kan etableres 44 parcelhusgrunde i den østlige del af området og op til 8.000 m tæt/lav og etageboliger i
den vestlige del. På arealet mellem Klarup Banesti og Egensevej etableres støjvold i form af en grøn
landskabskile. Udbygningen af området bygger på den eksisterende infrastruktur med vejadgang fra
Klarupvej og interne stiforbindelser, der har sammenhæng med eksisterende stiforbindelser i området.
Tidsplan
Støjvolden behandlet som orienteringspunkt på udvalgsmøde
By- og Landskabsudvalgets møde 22. november 2018.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 15. august 2019 og byrådet den 26. august 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-111
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et blandet boligområde mellem Klarupvej og
Egensevej i den nordøstlige afgrænsning af Klarup.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt/lav og/eller etagebebyggelse i op til 2 etager i den vestlige del
af området, mens der i den østlige del af området kan etableres åben-lav parcelhusbebyggelse.
Den vestlige bebyggelse etableres som tre klynger, der hver især centrerer sig om et fælles torv med
forskellige funktioner, og indrettet efter principperne i ”shared space”. Desuden er der her et centralt
fællesareal mellem klyngerne. Området til åben-lav boliger mod øst indrettes med en grøn stiforbindelse på
tværs af området, der skaber forbindelse til fællesarealet mod nordøst. I tilknytning hertil etableres også
område til regnvandshåndtering.
For at sikre området mod trafikstøjen fra Egensevej, skal der etableres en støjvold på arealet mellem
Egensevej og Klarup Banesti. Støjvolden udformes som en grøn landskabskile, med en beplantet vold med
mulighed for at indrette rekreative elementer i form af sidde- og aktivitetspladser på sydsiden mod Klarup
Banesti. Den grønne landskabskile skal også udgøre den nordlige afgrænsning af Klarup mod det åbne land.
Hele området vejbetjenes ad én vejadgang fra Klarupvej. Klarup Banesti går gennem området, og danner
god og sikker forbindelse mod både øst og vest. Internt i området skal der etableres stiforbindelser, der
sikrer let adgang til friarealer mv.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Klarupvej via en ny boligvej, som får navnet Klaruphave.
Ejer har ønsket at fastholde historien ved at synliggøre arealets oprindelige tilknytning til Klarupgaard.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området iflg. lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
7-1-111 udkast politisk behandling
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Punkt 5.

Godkendelse af opsamling på fordebat vedr. ny planlægning for virksomheden
Limfjords Danske Rodfrugter, Sejlflod
2018-069289
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter i Sejlflod.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget igangsatte en fordebat vedrørende udarbejdelse af kommuneplantillæg og
lokalplan for virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter, Sejlflod (BLU-mødet 7. marts 2019, pkt. 9).
Fordebatten blev afholdt i perioden 8. marts – 5. april 2019. Kommunen har modtaget 11 henvendelser.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Morten Meyer, Vigen 1, 9280 Storvorde
Henny Jensen, Søndre Bygade 1d, Sejlflod
Preben Rasmussen
Jan Krogh
Christine Nielsen, Løgtagervej 7, 9280 Storvorde
John Hansen, Teglvænget 11, 9280 Storvorde
Storvorde-Sejlflod Samråd v/ formand Lene Porup
Initiativgruppen v/ Lajla Strandskov Pedersen
My Rather Moss, Marianne Rather, Rene Blicher Moss, Teglvænget 21, 9280 Storvorde
Sejlflod Enges Vandværk v/ formand Hugo Jensen
Hugo Jensen, Løgtagervej 15, 9280 Storvorde

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Morten Meyer vedrørende ønske om at flytte virksomheden fra Sejlflod ud til et egentligt
og mere egnet industrikvarter. Endvidere frygtes det, at der er et ønske fra virksomheden om at udvide.
Svar:
Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning. Aalborg Kommune har dog ikke mulighed for at
flytte en lovligt eksisterende virksomhed.

2. Bemærkning fra Henny Jensen vedrørende trafikforholdene og gener fra virksomheden. Virksomheden
skal overholde almindelig arbejdstid og ikke genere med larm og lys. Endvidere bør der arbejdes med gener
fra den tunge trafik til/fra virksomheden på Gadekærsvej og Søndre Bygade, da der opstår farlige situationer
for cyklende og gående skolebørn.
Svar:
Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning, hvor der arbejdes detaljeret med nedbringelse af
gener fra virksomheden.

3. Bemærkning fra Preben Rasmussen, hvor der spørges om Klausholmvej bliver en del af planlægningen
samt om den evt. bliver lukket. Hvis det er tilfældet, sikres der så i stedet en ny vej/sti?
Svar:
Vejadgang til/fra virksomheden afklares i forbindelse med den kommende planlægning.

4. Bemærkning fra Jan Krogh vedrørende trafikforholdene og gener fra virksomheden. Der bør ikke gives
tilladelse til udvidelse af virksomheden, og der bør gøres noget ved den tunge trafik igennem Sejlflod, da det
medfører gener for borgerne og gør området mindre attraktivt som bosætningsområde.
Svar:
Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning, hvor der arbejdes detaljeret med nedbringelse af
gener fra virksomheden.

5. Bemærkning fra Christine Nielsen vedrørende de mange lastbiler til og fra virksomheden samt støjgener
fra virksomheden. Lastbilerne larmer og skaber farlige situationer, og virksomheden produktion og drift
medfører store støjgener. Begge forhold gør det vanskeligt at tiltrække nye børnefamilier til området og
værdien af husene falder.
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Svar:
Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning, hvor der arbejdes detaljeret med nedbringelse af
gener fra virksomheden.

6. Bemærkning fra John Hansen vedrørende bekymringer om udvidelse af virksomheden, stigende trafik på
Gadekærsvej, deponering af jord fra spildevandslaguner, kontrol med materialerne i støjvoldene. Er generet
af virksomheden og ønsker ikke, at virksomheden skal udvides.
Svar:
Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning, hvor der arbejdes detaljeret med nedbringelse af
gener fra virksomheden. Tilsyn med materialer i støjvoldene og håndtering af slam fra spildevandslagunerne
varetages af kommunens miljøafdeling. Miljøafdelingen orienteres om bemærkningerne.

7. Bemærkning fra Storvorde-Sejlflod Samråd v/ formand Lene Porup. Samrådet ønsker
virksomhedsområdet (område A) udvidet mod syd i stedet for ”fingeren” mod Sejlflod. Området imellem
virksomheden og Sejlflod (område B) bør udlægges til grønt. Samrådet ønsker endvidere, at den tunge trafik
til og fra virksomheden ledes bagom Storvorde/Sejlflod ved at etablere Klausholmsvej-Kanalvej-EngvejEgensevej som adgangsvej for virksomheden for at fredeliggøre Tofthøjvej/Gadekærsvej til gavn for byerne
og de nye udviklingsprojekter her.
Svar:
Afgrænsningen af virksomhedsområdet (område A) har en udstrækning, der rummer dels virksomhedens
produktionsarealer og dels de allerede etablerede støjvolde. ”Fingeren” mod Sejlflod indeholder en
eksisterende støjvold og den fastholdes som en del af den kommende planlægning for virksomheden.
Området imellem virksomheden og Sejlflod er allerede tænkt som grønt naturområde. Endelig arbejdes der
med vejadgang til/fra virksomheden i den kommende planlægning.

8. Bemærkning fra Initiativgruppen v/ Lajla Strandskov Pedersen. Initiativgruppen er rystede over, at der
igangsættes en planlægning, når virksomheden efter gruppens skøn ikke overholder tidligere meddelte
påbud om støjvolde. Gruppen ser ingen problemer i opførelse af ny lagerhal, ny hal til værksted og fornyelse
af kontorlokaler, såfremt al udendørs aktivitet på virksomheden ikke sker i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 06.
Den foreslåede afgrænsning af virksomhedsområdet er fin. Det grønne område må ikke kunne inddrages i
virksomhedens drift. Endelig ønsker gruppen ikke Gadekærsvej 29 indarbejdet som en del af landsbyen
Sejlflod.
Generelt ønsker initiativgruppen,
- at virksomheden ikke får mulighed for udvidelse af produktionen,
- at få tilsendt en fyldestgørende rapport over virksomhedens vandmiljø,
- at få svar på, hvordan Aalborg Kommune måler på virksomhedens produktion, trafikforhold og
vandforbrug samt
- at der indkaldes til borgermøde om den kommende planlægning.
Svar:
Afgrænsningen af virksomheden med støjvoldene fastholdes og det grønne område sikres mod udvidelse af
virksomheden i den kommende planlægning. D Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning,
hvor der arbejdes detaljeret med nedbringelse af gener fra virksomheden.
Forholdene og spørgsmålene vedrørende de tidligere meddelte påbud, spildevand/vandmiljø,
virksomhedens driftsforhold mv. oversendes til besvarelse af kommunens miljøafdeling.

9. Bemærkning fra My Rather Moss, Marianne Rather, Rene Blicher Moss. Familien har ingen
bemærkninger til lagerhal og hal til emballage. Maskinhallens placering ønskes revurderet, da den kan give
støjgener for naboer.
Familien har store bekymringer med virksomheden og ønsker ikke, at virksomheden udlægges til et egentligt
erhvervsområde, og ønsker ikke at ejendommen Gadekærsvej 29 bliver en del af landsbyen Sejlflod.
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Endvidere ønsker familien,
- at det grønne område mellem virksomheden og Sejlflod sikres,
- at virksomheden ikke får mulighed for udvidelse af produktionen,
- at der indkaldes til borgermøde om den kommende planlægning,
- at få svar på overholdelse af tidligere meddelte påbud, spildevand og støj.
Svar:
Virksomheden kan ikke etablere ny lagerhal, hal til emballage mv. uden planlægning. Der sikres en grøn
buffer mellem virksomheden og Sejlflod. Endvidere arbejdes der detaljeret med nedbringelse af gener fra
virksomheden.
Forholdene og spørgsmålene vedrørende de tidligere meddelte påbud, spildevand og støj oversendes til
besvarelse af kommunens miljøafdeling.

10. Bemærkning fra Sejlflod Enges Vandværk v/ formand Hugo Jensen. Vandværket ønsker Klausholmvej
holdt åben for offentlig færdsel. Vandværket har en hovedledning, der løber langs Klausholmvej helt ud til
vester Vase.
Endvidere ønsker vandværket, at gadeskiltet med Klausholmvej sat op igen efter en vejudvidelse.
Svar:
Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning. Ønsket vedrørende gadeskilt oversendes til
kommunens afdeling for Trafik og Veje.

11. Bemærkning fra Hugo Jensen vedrørende bekymring om skjult produktionsforøgelse. Er generet af støj
fra vaskerierne, støj fra varetransport til/fra virksomheden og lys fra projektør til aflæsning af nummerplader.
Endvidere ønskes Klausholmvej holdt åben for offentlig adgang, da den bruges som adgangsvej og cykelsti.
Gadekærsvej 29 ønskes ikke indarbejdet som en del af Sejlflod.
Svar:
Bemærkningen indgår som input i den videre planlægning, hvor der arbejdes detaljeret med nedbringelse af
gener fra virksomheden.
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Bilag:
Samlet Pdf af bemærkninger - Fordebat Limfjords Danske Rodfrugter, Sejlflod
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Punkt 6.

Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle
2018-088845
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer og rettigheder i henhold til Vandløbslovens
§ 37, stk. 1, § 47 og § 62 jf. § 71, jf. §§ 98 og 100-102 i lov om offentlige veje.
at den indgåede forligsaftale med en lodsejer om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.

Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.05.2019
kl. 08.30

Side 19
1 afaf634

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
I Danmark er der fastsat krav om, at der skal gennemføres vandløbsrestaurering, så vandmiljøet kan leve op
til målsætningen i EU´s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand. Vandløbsrestaureringsindsatsen tager
afsæt i Vandområdeplanerne 2015-2021. Det er kommunerne, der skal gennemføre vandplanens
indsatsprogram. I vandområdeplanens indsatsprogram er der udpeget flere spærringer i vandløb i Aalborg
Kommune. I Binderup Å er der ved Klæstrup Mølle et indsatskrav om ”fjernelse af en spærring”.
Binderup Å er det bedste vandløb i Aalborg Kommune, og det rangerer samtidigt meget højt på nationalt
plan. Vandløbet har dog ”naturmæssigt” haft det meget svært på grund af mange gamle opstemninger.
Opstemninger ved dambrug og gamle vandmøller har fungeret som spærringer for vandløbets fisk og mange
af fiskenes bedste gydeområder er også gået tabt ved etablering af opstemningerne.
Aalborg Kommune har gennem flere år været i gang med at indfri vandløbets store potentiale. Kommunen
har nu efterhånden nedlagt gamle opstemninger ved fem dambrug og en opstemning ved Huulmølle i
Vokslev. Sidst blev opstemningen ved Gelstrup dambrug nedlagt. Det skete ved udgangen af 2018, hvor der
blev gennemført et større vandløbsprojekt med en løsning, hvor de vandløbsfaglige anbefalinger blev fulgt.
Det skete ved, at opstemningen blev fjernet samtidigt med, at den stuvningspåvirkede vandløbsstrækning
blev genoprettet.
Udover den kommunale restaurering har lystfiskerforeningerne forestået flere frivillige gydegrusprojekter via
private aftaler med bredejerne langs vandløbet, så vandløbet er godt i gang med at blive genoprettet.
Der mangler nu kun at blive fjernet to spærringer i Binderup å. Det er henholdsvis ved Binderup Mølle
Dambrug og ved Klæstrup Mølle, hvor opstemningerne udgør en negativ påvirkning af vandløbet.
Formål og begrundelse for ekspropriationen
Formålet med vandløbsprojektet ved Klæstrup Mølle er at fjerne spærringen og genoprette vandløbet, så
vandløbets fisk og smådyr igen vil kunne vandre frit. Det er samtidigt et mål at genoprette gyde- og
opvækstområderne ovenfor spærringen, som opnås ved en nedlægning af opstemningen.
Vandløbsprojektet omfatter vandløbsrestaurering og anlægsarbejde hos i alt fire bredejere. De væsentligste
tiltag er hos bredejerne på ejendommen tilhørende Klæstrup Mølle (sagens lb.nr. 1).
Ved vandløbsprojektets gennemførsel nedlægges opstemningen ved Klæstrup Mølle. Den samlede
vandløbsstrækning med fysisk regulering og restaurering omfatter en strækning på ca. 450 m. Heraf udgør
et nyt omlægsstryg en strækning på ca. 100 m uden om Møllesøen. Der vil blive etableret en fysisk
adskillelse mellem møllesø og vandløb i form af en lodret betonspunsvæg. Vandløbsstrækningen opstrøms
for Møllesøen vil blive reguleret og genskabt med gyde- og opvækstområder på godt 350 m. Møllesøens
areal bliver udvidet og vandspejlsniveauet bevares. Vandforsyningen fra vandløbet til møllesøen ændres og
sikres ved hjælp af en pumpe. Pumpen skal sikre indvinding af overfladevand fra vandløbet til søen.
Vandløbsprojektet vil sikre, at de kulturhistoriske interesser ved Klæstrup Mølle bliver bevaret. Det sker ved
at bevare søen og sikre en alternativ vandindvinding.
Ved indløb til turbinen opsættes der et reguleringsbygværk, som sikrer, at der ikke sker udsivning af søvand
ind gennem indløb til turbine. Ved stemmeværket i fisketrappen renoveres/udskiftes stemmeplankerne, så
udsivningen fra møllesøen reduceres.
Ved en umiddelbar fjernelse af opstemningen vil konsekvensen være, at møllesøen forsvinder. Samtidig vil
der være stor risiko for sætningsskader på eksisterende bygninger, såvel beboelsesbygningen og
møllebygningen. Derfor har det været nødvendigt at detailprojektere særlige afværgeforanstaltninger ved
Klæstrup Mølle. Det er f.eks. spunsen og pumpeforanstaltninger, der skal sikre, at vandspejlet fastholdes
uændret i møllesøen.
Når vandløbsprojektet er gennemført vil ejerskab og drift af de tekniske anlæg, som f.eks. pumpe, overgå til
mølleejeren.
I forbindelse med udgravningen af omløbsstryg, udvidelse af møllesøen og igennem regulering af
eksisterende vandløbsforløb, medfører vandløbsprojektet en samlet opgravning og håndtering af ca. 5.000
m3 overskudsjord. En del af overskudsjorden på ca. 1.800 m3 skal genanvendes og deponeres lokalt
indenfor fire udpegede områder. Resten af overskudsjorden skal bortkøres til genanvendelse udenfor
projektområdet.
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Det samlede restaureringsprojekt iværksættes således for at opnå en permanent forbedring af
vandløbskvaliteten i Binderup å og vurderes at være af afgørende betydning for at realisere målsætningen i
EU's vandrammedirektiv og er i øvrigt i overensstemmelse med Vandområdeplanerne 2015-2021.
Kommunen er forpligtiget til at gennemføre indsatsprogrammet.
Vandløbsprojektets forskellige typer af anlægsarbejder kræver fysisk adgang for at kunne udføre disse
arbejder på private arealer. Miljø- og Energiforvaltningen har gennem et langvarigt forløb forsøgt at opnå en
frivillig aftale om vandløbsprojektets gennemførsel med mølleejeren, hvilket ikke er lykkedes. Derfor skal
sagen gennemføres som en ekspropriationsproces.
De enkelte ekspropriative indgreb fremgår af ekspropriationsplaner, som er vedlagt som bilag.
Tilladelser
Aalborg Kommune, Vandmiljø har ved afgørelse af 22. maj 2018 meddelt tilladelse til gennemførelse af
vandløbsrestaureringsprojektet. Afgørelsen har hjemmel i vandløbslovens §§ 37, 47 og 62.
Vandløbsprojektet har herudover været myndighedsbehandlet med godkendelser efter
naturbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.
Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i efteråret 2019 og færdiggjort i 2020.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens omfang fremgår af ekspropriationsbeskrivelserne med lodsejerfortegnelser samt
tilhørende kortbilag, som forefindes i sagen.
Ekspropriationen berører tre løbenumre.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 27. marts 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de påtænkte foranstaltninger vil berøre de omfattede
ejendomme.
Under åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der ikke indkommet bemærkninger,
forslag til ændringer og indsigelser mod projektet.
Der er indgået forlig med foreløbigt en lodsejer (lb.nr. 2) om erstatningen for arealafståelse.
De enkelte ejendomme og det ekspropriative indgreb
Løbenummer 1: Matr.nr. 3d Klæstrup By, Vokslev
Realisering af vandløbsprojektet medfører, at der på ejendommen eksproprieres ret til etablering og udførsel
af nedenstående anlæg, herunder ret til midlertidig anvendelse som arbejdsareal:
a) etablering af midlertidig passage gennem møllesøen og anlæggelse af midlertidigt sandfang
b) omlægning af Binderup Å udenom møllesøen, i alt ca. 100 meter omløbsstryg (st. 10.230 – 10.323.)
c) etablering af ca. 36 meter spunsvæg i forbindelse med adskillelse af møllesø og omløbsstryg
d) Udvidelse og oprensning af møllesøen (udvides fra ca. 1.400 m2 til ca. 1.700 m2)
e) Regulering af eksisterende vandløbsstrækning
f) Udlægning og genanvendelse af overskudsjord
i) Område 1 og 2 – Permanent udlægning i lagtykkelse 30 – 40 cm
ii) Område 3 – Permanent udlægning i lagtykkelse max. 40 cm.
iii) Område 4 – Permanent udlægning i lagtykkelse max. 10 cm.
g) Etablering af pumpestation og pumpe, installationer mv til sikring af vandstanden i møllesøen
h) Renovering/tætning af eksisterende bygningsanlæg samt etablering af udvendigt reguleringsbygværk ved
indløb til turbinen.
i) Omlægning af afløbsrør fra husspildevand
j) Etablering af spang over omløbsstryg efter ønske fra lodsejer
k) Ejendommen tillægges ved arealoverførsel ca. 260 m2 fra matr.nr. 2a Klæstruplund, Vokslev (lb.nr. 2)
l) Landvæsenskendelse nr. 1/1979 dateret 27/8 1979 ophæves
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Løbenummer 2: Matr.nr. 2a Klæstruplund, Vokslev
Der eksproprieres ca. 260 m2, som tillægges lb.nr. 1 ved arealoverførsel
Løbenummer 3: Matr.nr. 4i Klæstrup By, Vokslev
Der eksproprieres ret til permanent udlægning af overskudsjord i max. 10 cm højde over et areal på ca.
2.295 m2, herunder ret til midlertidig anvendelse som arbejdsareal.
Økonomi
Finansiering af vandløbsprojektet
Vandløbsprojektet er forankret ved Miljø- og Energiforvaltningen ved Vandmiljø. Vandløbsprojektet er et
anlægsprojekt som realiseres ved ekstern finansiering.
Tilskud til anlægsarbejder og konsulenter
Der er ansøgt om tilskud til gennemførsel af vandløbsprojektet ved Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen. Der er
opnået tilsagn til projektet i 2015. Tilskud omfatter udgifter til kommunens lønudgifter, eksterne
konsulentudgifter og anlægsomkostninger med en samlet anlægssum på 3.7 mio. kr., ekskl. moms. Alle
udgifter i projektet udgøres af eksterne tilskudsmidler og projektet gennemføres således uden kommunal
finansiering.
Kommunen har foreløbigt afholdt udgifter til konsulenter, landinspektører og kommunale lønudgifter på ca.
550.000 kr. Hvis vandløbsprojektet ikke gennemføres, kan kommunens udlæg ikke refunderes.
Der er vilkår om, at vandløbsprojektet skal være afsluttet inden 31. december 2020. Hvis projektet ikke er
afsluttet inden for projektperioden, er der risiko for, at kommunen ikke kan få refunderet sine udgifter. Under
visse forudsætninger kan projektperioden forlænges.
Tilskud til erstatning
Kommunens rådgiver har foretaget en konservativ beregning af drift- og vedligeholdelsesomkostningerne til
den fremtidige vandindvinding ved Klæstrup Mølle. Beregningen udgør et erstatningsgrundlag for
vandløbsprojektets gennemførsel. Erstatningsgrundlaget omfatter ligeledes mindre beløb til arealerstatning
til to bredejere. Der er endvidere ansøgt om et beløb, der er reserveret til evt. ”markskader” under
anlægsarbejdet.
Kommunen har ansøgt om tilskud til de beregnede udgifter ved Miljøstyrelsens tilskudsordning for erstatning
ved vandløbsrestaurering. Der er samlet ansøgt om erstatningsbeløb på ca. 150.000 kr. Miljøstyrelsen har
meddelt fuldt tilsagn til det ansøgte.
Hvis en ekspropriationssag påklages til taksationskommissionen, kan erstatningen blive afgjort og fastsat
med et større beløb (åstedsforretning). Det vurderes, at risikoen for at taksationskommissionen fastsætter et
højere erstatningsbeløb er forholdsvis lille, idet rådgiverens beregning for lodsejerkompensation bygger på
konservative forudsætninger.
Såfremt taksationskommissionen træffer afgørelse om et højere erstatningsbeløb, kan kommunen
genansøge om et ændret og forhøjet erstatningsbeløb ved Miljøstyrelsen. Det er dog ingen garanti for, at
Miljøstyrelsen vil forhøje det ansøgte erstatningsbeløb.
Samlet vurdering
En gennemførsel af vandløbsprojektet er nødvendigt for at kunne gennemføre vandområdeplanens
indsatsprogram. Det er kommunen, der er forpligtiget til at gennemføre indsatsprogrammet.
Vandløbsprojektets forskellige typer af anlægsarbejder kræver fysisk adgang for at kunne udføre disse
arbejder på private arealer. Vandløbsprojektet omfatter kompensation for en arealindskrænkning til
etablering af nyt vandløbsforløb. Vandløbsprojektet omfatter kompensation for drift og vedligeholdelse af
fremtidig vandforsyning til møllesøen ved hjælp af en pumpe. Kommunen har allerede opnået eksternt
tilskud til finansiering af udgifterne til erstatning i forbindelse med ekspropriationen.
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Miljø- og Energiforvaltningen har gennem et langvarigt forløb forsøgt at opnå en frivillig aftale om
vandløbsprojektets gennemførsel med mølleejeren, hvilket ikke lykkedes. Derfor skal sagen gennemføres
som en ekspropriationsproces.
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Bilag:
Ekspropriationsplan nr. 1a
Ekspropriationsplan nr. 1b
Ekspropriationsplan nr. 2
Afgørelse af 22-05-2018 om tilladelse efter vandløbsloven til vandløbsrestaureringsprojekt ved Klæstrup Mølle i
Binderup å
Arealfortegnelser
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Punkt 7.

Godkendelse af mindstepriser for byggefelter ved Anna Anchers Vej, Sofiendal Enge
Syd
2018-011459
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 4 byggefelter i
Sofiendal Enge Syd udbydes til salg for mindstepriser på henholdsvis 18.750.000 kr., 6.250.000 kr., 4.500.000
kr. og 13.750.000 kr., ekskl. moms.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Øvrige oplysninger
Byggefelterne er beliggende v/ Anna Anchers Vej i Sofiendal Enge Syd og er omfattet af lokalplan 3-5-103
”Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal”, delområde B, C og E. Byggefelterne kan anvendes til boligformål i
form af henholdsvis kanthuse i 2-4 etager, rækkehuse i maks. 3 etager og enghuse i maks. 2 etager.
Antallet af boliger på hver af byggefelterne er begrænset i henhold til lokalplanen til henholdsvis 75, 25, 18,
og 55 boliger, primært som kanthuse og rækkehuse. Den foreslåede mindstepris svarer til en etagemeterpris
på 2.500 kr., ekskl. moms, såfremt der opføres boliger med en gennemsnitlig størrelse på 100 m2
etageareal.
Aalborg Kommune og en privat grundejer har ultimo 2017 efter offentligt udbud solgt et større areal i
Sofiendal Enge Nord til 31.450.000 kr., ekskl. moms. Dette svarer til en etagemeterpris på ca. 2.400 kr.,
ekskl. moms, såfremt der på arealet opføres boliger med en gennemsnitlig størrelse på 100 m2.
De 4 byggefelter i Sofiendal Enge Syd forventes udbudt til salg primo juni med udløb af tilbudsfrist ultimo
august 2019.
Aalborg Kommune anlægger i forbindelse med salgene den sydlige stamvej til kommunens byggefelter og
nødvendig støjvold langs Ny Nibevej. Herudover skal der foretages omlægning af en eksisterende
vandledning, som krydser byggefelterne. De samlede udgifter hertil andrager i alt ca. 10,8 mio. kr., som
afholdes af salgsindtægterne.
Økonomi
Købesummen indtægtsføres på 2b0027102 Sofiendal Enge Syd, Salgsindtægter.
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Bilag:
Salgsrids - Sofiendal Enge Syd (02-04-2019) med ortofoto
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Punkt 8.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Fordebat byudviklingsplan Vadum.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.05.2019
kl. 08.30

Side 28
1 afaf134

By- og Landskabsudvalget

Punkt 9.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Parkering i Aalborg Kommune.
Egnsplanvej.
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Punkt 10.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
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Punkt 11.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Landzonetilladelse, Karen Palsgårdsvej, Sejlflod.
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Punkt 12.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Husmandslodderne i Hals.
Lille Vildmose.
Borgermøde, Gl. Hasseris, den 27. maj 2019.
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Punkt 13.

Eventuelt
Beslutning:
Vedligeholdelse, areal i Vodskov.
Afspærring ved Street Food.
Rådgiverhåndtering.
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Punkt 14.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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