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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Punkt 22 udsættes og oversendes til Sundheds- og Kulturudvalget med henblik på at sagen belyses
nærmere.
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
2019-001411
Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Ældre- og
Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019.
Sundheds- og Kulturudvalget: Anna Kirsten Olesen var fraværende.
Beskæftigelsesudvalget: Anne Honoré Østergaard og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Ældre- og Handicapudvalget: Carsten Kristensen, Maja Torp og Per Clausen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Af sundhedslovens § 205 fremgår, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå en
sundhedsaftale. Der indgås en aftale i hver valgperiode. Gyldighedsperioden for den nye aftale er fra 1. juli
2019 og 4 år frem. Sundhedsaftalen gælder dog til en ny aftale er udarbejdet. Når sundhedsaftalen er
godkendt i Regionsrådet og samtlige kommunalbestyrelser i regionen, fremsendes den til
Sundhedsstyrelsen til godkendelse.
Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de
patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de
to myndighedsområder: region og kommuner.
Udkast til sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske
repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke
en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen
af sundhedsaftalen.
”Sundhedsaftalen 2019 – Sammen om sundhed” bygger videre på de foregående tre sundhedsaftaler. I
modsætning til den nuværende sundhedsaftale, opstilles der ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal
udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et
samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.
Udover sundhedsaftalen eksisterer der en række underliggende fælles samarbejdsaftaler vedrørende
samarbejde og kommunikation om specifikke målgrupper. Disse samarbejdsaftaler er allerede gældende og
videreføres i kommende sundhedsaftaleperiode. De fremlægges derfor ikke til politisk behandling. De fælles
samarbejdsaftaler tilpasses løbende de aktuelle udfordringer. En oversigt over samarbejdsaftalerne fremgår
af bilag 1 i vedlagte bilag til Sundhedsaftalen 2019.
Regionen og kommunerne har herudover mulighed for at indgå supplerende aftaler. De supplerende aftaler
er frivillige, indgås af den enkelte kommune sammen med regionen og skal ikke fremsendes til
Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Aalborg Kommune forventer at forlænge de supplerende aftaler, der
fortsat er relevante.
Kort om sundhedsaftalens indhold
”Sundhedsaftalen 2019 – Sammen om sundhed” fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet
mellem aktørerne i det nordjyske sundhedsvæsen. Aftalen indeholder en politisk vision om at:
”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen”.
Sundhedskoordinationsudvalget har, med udgangspunkt i de nordjyske udfordringer, formuleret 5
pejlemærker, der skal bidrage til en udmøntning af visionen:
1.
2.
3.
4.
5.

Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren
Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere
Større lighed i sundhed
Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
Mindre rygning vil give flere raske leveår.

Herunder er listet Sundhedsaftalens pejlemærker med tilhørende målsætninger for det tværsektorielle
samarbejde i den kommende aftaleperiode.
Pejlemærke 1: Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren
- Mere smidige sektorovergange
- Ældre medicinske patienter skal have en rettidig og sammenhængende indsats, der medvirker til så få
overgange som muligt
- Borgere med kroniske sygdomme skal sikres den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere livet med
kronisk sygdom.
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Borgere med psykisk sygdom, herunder borgere med samtidigt misbrug, skal opleve sammenhæng
mellem den sundhedsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige indsats.
Borgerne modtager i vidst mulige omfang sundheds- eller behandlingstilbud i nærmiljøet.

Pejlemærke 2: Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere
- Vi udvikler sundhedsvæsenet i samarbejde med borgere og deres pårørende.
- Vi tager udgangspunkt i borgernes egne mål i forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsforløb for at
øge motivation og mestringsevne.
- Borgere og deres pårørende styrkes som aktive samarbejdspartnere.
Pejlemærke 3: Større lighed i sundhed
- Spædbørn og deres forældre får en sund start på familielivet.
- Borgerne oplever, at de har let ved at kommunikere med sundhedsprofessionelle og forstå den
information, de modtager fra sundhedsvæsenet.
- Vi forebygger, opsporer og behandler fysisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom.
- Borgere med psykisk sygdom lever længere.
- Der tilbydes differentierede indsatser for at sikre, at alle borgere får det optimale udbytte af indsatsen.
Pejlemærke 4: Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
- Øge den mentale sundhed og trivsel hos borgere i særlig risiko.
- Sikre en tidlig opsporing og indsats for børn og unge, der har dårlig mental sundhed.
- Flere borgere skal bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet trods somatisk eller psykisk sygdom.
Pejlemærke 5: Mindre rygning vil give flere raske leveår
- Målet er at forebygge rygestart blandt unge.
- Region Nordjylland skal være den region, der har den laveste andel af rygere i 2021.
- Alle relevante patienter på hospitaler og i almen praksis, der ønsker hjælp til rygestop henvises til
kommunale rygestoptilbud.
Med afsæt i pejlemærkerne og de tilhørende målsætninger udarbejder Sundhedskoordinationsudvalget
ultimo 2019 en implementeringsplan, der konkretiserer, hvordan de enkelte pejlemærker og målsætninger
udmøntes. Målene i sundhedsaftalen er ikke statiske, men forventes videreudviklet i løbet af aftaleperioden
2019-2023.
I arbejdet med implementeringsplanen vil endvidere indgå de bærende principper, som fremgår af
Sundhedsaftalen 2019. Disse principper udtrykker den fælles grundforståelse, parterne samarbejder ud fra.
De omhandler bl.a. lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse
herunder også opgaveoverdragelse.
Politisk organisering
Sundhedsaftalen 2019 fastlægger ligeledes den fremtidige politiske organisering af samarbejdet. Der lægges
op til en videreførelse af de fire politiske klynger bestående af politiske repræsentanter fra kommuner og
region samt Praktiserende Lægers Organisation. Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune udgør
Klynge Midt. De politiske klynger suppleres som noget nyt med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum:
Sundhedspolitisk Samling.
Videre proces
Godkendelsesprocessen er indledt med behandling af Sundhedsaftalen i KKR den 26. april 2019. KKR
besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.
Når Sundhedsaftalen 2019 er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Regionsrådet, vil
Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye
sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter
blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse i møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.
Bemærkninger fra Seniorrådet og Handicaprådet
Seniorrådet og Handicaprådet tog Sundhedsaftalen til orientering med følgende bemærkninger:
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Seniorrådet anbefaler, at klyngegrupperne udvides med en seniorråds-/ældrerådsrepræsentant fra de
deltagende kommuner.
Handicaprådet anbefaler, at repræsentanter fra handicapråd el. handicaporganisationerne indgår i det videre
arbejde med at konkretisere og realisere sundhedsaftalen.

Byrådet

Møde den 17.06.2019
kl. 16.00

Side 5
4 af 90
5

Byrådet
Bilag:
Sundhedsaftalen 2019 - Sammen om sundhed
Bilag til Sundhedsaftalen 2019
Følgebrev fra Sundhedskoordinationsudvalget
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Punkt 3.

Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen
2019-031836
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2019 gives tillægsbevilling på 5.482.000 kr. i
merudgifter og 2.327.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 7.809.000 kr. i netto-merudgifter,
at bevillingsniveauet DiGiT-DAD (OCG) under sektor Administration og Service nedlægges pr. 1. januar
2019 som følge af overførsel til Aalborg Service A/S, og
at

Aalborg Renovations takster præciseres som anført i sagsbeskrivelsen og takstoversigten.

Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Budgetrevisionen, generelt
I nærværende budgetrevision, som omfatter de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen,
er der på baggrund af regnskab 2018 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt
indvejningsmængder mv.
Aalborg Renovation
I forårsrevisionen 2019 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte
ordninger, herunder bl.a. indvejede mængder. Derudover har fokus bl.a. været på gennemgang af
vognparkens sammensætning og driftsudgifter til vedligehold forbundet hermed, samt forventninger til lønog vognfordeling på de respektive ordninger baseret på bl.a. regnskab 2018.
I forårsrevisionen er ligeledes indarbejdet de nye finansieringsprincipper for affaldsadministrationsgebyr for
virksomheder pr. 1. januar 2019.
Samtidig tilrettes den gældende takstoversigt i henhold til Miljø- og Energiudvalgets beslutning den 5.
september 2018 (punkt 4). Rettelserne er alene af tekstmæssig karakter og påvirker således ikke de for
2019 godkendte takster.
Administration og Service – DIGIT-DAD (OCG)
DIGIT-DAD blev pr. 1. januar 2019 overført til Aalborg Service A/S. Dette bevirkede, at afdelingens budgetter
blev nulstillet jf. byrådets beslutning i møde den 10. december 2018 (punkt 15).
Som følge heraf nedlægges bevillingsniveauet nu med virkning pr. 1. januar 2019.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Aalborg Renovation
Generel administration
Justering antal boligabonnementer mv. i forhold til realiseret 2018, merindtægt................
Indtægt fra Miljø & Plan vedrørende affaldsadministrationsgebyr for virksomheder, samt
overførsel af overdækning primo (kr. 475.000), merudgift og merindtægt..........................
Justering af vedligehold, leje materiel og logo mv. efter gennemgang af vognparkens
sammensætning, grundet der er kommet flere vogne gennem de senere år til de
forskellige ordninger i henhold til Aalborg uden affald, samt justering vognfordeling,
merudgift ............................................................................................................................

+393

+1.933

+1.053

Justering af løn og -fordeling, forsikringer, barselsudligning, arbejdstøj, seniorjobbere
mm., mindreudgift ..............................................................................................................

-2.708

Justering af ydelsesaftaler mv., merudgift ..........................................................................

+1.711

Justeringer vedr. administration, herunder fast ejendom, IT, forsøgsprojekter,
genbrugsrådgivning, samt påbegyndelse affaldsplan 2020 mm., merudgift………… ........

+530

Ordning for dagrenovation – restaffald
Justering af tømningsindtægter baseret på containere hos borgerne ultimo 2018, samt
flere nedgravede containere ved boligforeninger, mindreindtægt ......................................
Køb og vedligehold, samt salg af containere, merudgift og merindtægt .............................

+1.245

-1.090
+1.468

+734

Justering af løn- og vognfordeling, kørselsudligning samt udgift til ekstern renovatør
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DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

mm., merudgift ...................................................................................................................

+760

Justering af mængder - indvejning, indkøb sække, udbringning af poser og leje
containerhal, mindreudgift ..................................................................................................

-1.288

Kommunalt tilskud ved etablering af nedgravede containere, jf. Miljø- og Energiudvalgets
beslutning af 21. november 2018, merudgift ......................................................................

+500

Ordning for storskrald og haveaffald
Justering antal boligabonnementer i forhold til realiseret 2018, merindtægt ......................

+275

Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspris ved RenoNord for
plast og metal i forbindelse med revision af sorteringsanlægget i ca. 2½ måned jf.
orientering til Miljø- og Energiudvalget den 16. januar 2019, samt salgspris for papir/pap
og jern/metal, merudgift/mindreindtægt ..............................................................................

+422

Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .....................................................................

+900

Yderligere køb af flaskecuber mm., samt kommunalt tilskud ved etablering af
nedgravede containere, jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 21. november 2018,
merudgift ............................................................................................................................

+860

Drift af sorteringsanlæg ved RenoNord, merudgift .............................................................

+390

Ordning glas, papir og pap
Justering salgspris for papir/pap, samt justeringer lønfordeling og indvejning, merudgift
og mindreindtægt ...............................................................................................................

+82

-19

Ordninger for farligt affald
Justering mængder inden for affaldsfraktionerne, samt antal afhentninger hos kunder,
merudgift og mindreindtægt……………………………………………………………………

+41

-75

Genbrugsstationer
Justering antal boligabonnementer og genbrugspladsgebyrer erhverv i forhold til
realiseret 2018 mm., merindtægt .......................................................................................

+425

Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne og indvejningspris for forskellige
plasttyper hos RagnSells, samt salgspris for papir/pap og jern/metal, merudgift og
mindreindtægt ....................................................................................................................

+732

Justering af løn- og vognfordeling, samt salg af kompost til Rørdal, merudgift ..................

+120

Køb og vedligehold af materiel og bygninger omplaceres til veje, pladser og bygninger til
bl.a. IT-system og diverse asfaltarbejder mv., merudgift ....................................................

+48

Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse
Affaldsadministrationsgebyr virksomheder er bortfaldet pr. 1. januar 2019 og
overdækning primo er overført til Generel administration, mindreudgift og mindreindtægt

-2.089

Justering af løn- og vognfordeling, mv., mindreudgift .........................................................

-250

Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtindtægter, mindreudgift ......................

-80

Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt
Justering af mængder for jorddeponi og restaffald fra storcontainere, mindreudgift og
merindtægt .........................................................................................................................

-362

Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .....................................................................

+789
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DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtudgifter, merudgift ..............................

+80

Justering af køb af kompost fra genbrugspladser, mindreudgift .........................................

-160

Ændring i alt - drift 2019 ..................................................................................................

+5.482

-2.327

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2018 indebærer følgende saldi på de berørte
mellemregningskonti:
Afdeling/bevillingsniveau

Ultimo 2018
Regnskab
mio. kr.

Aalborg Gas
- Naturgas Net ...................................................................................
Aalborg Renovation
- Generel administration .....................................................................
- Ordninger for dagrenovation - restaffald .........................................
- Ordninger for storskrald mv. ............................................................
- Ordninger for glas, papir og pap .....................................................
- Ordninger for farligt affald ...............................................................
- Genbrugsstationer ..........................................................................
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ..................................................
Aalborg Renovation i alt ....................................................................
heraf sikkerhedsstillelse ....................................................................
Miljø og Plan
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed ...................................
Administration og Service
- DiGiT-DAD (OCG)............................................................................
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale
forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt .............

Ultimo 2019
Efterår 2018
mio. kr.

Ultimo 2019
Forår 2019
mio. kr.

-0,8

-0,7

-9,9
-4,0
15,9
-0,3
-0,3
-2,8
-2,6
-40,2
-44,2
-13,5

14,7
-2,3
34,6
-0,2
-0,3
14,2
-1,6
-40,6
18,5
-14,1

8,3
-1,5
35,5
0,0
-0,4
16,2
-1,7
-40,1
16,3
-14,1

0,4

0,4

0,5

-0,7

0,0

0,0

-45,3

17,8

16,1

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
AKR 2019 TAKSTOVERSIGT
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Punkt 4.

Godkendelse af fordeling af rammebesparelse på indkøbsområdet. Tillægsbevilling
2019, drift
2019-006562
Magistraten indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender,
at rammebeløbet vedrørende "Potentiale på indkøbsområdet fra 2019" på en årlig mindreudgift på -9,5 mio. kr.
på sektor Rammebeløb udmøntes som beskrevet i sagsbeskrivelsen, og
at der gives en tillægsbevilling på mindreudgifter som beskrevet, og at disse modsvares af tilsvarende
merudgift på rammebeløbet.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.

Byrådet

Møde den 17.06.2019
kl. 16.00

Side 12
1 afaf490

Byrådet
Sagsbeskrivelse
I Budget 2019-2022 er følgende besluttet:
Potentiale på indkøbsområdet i 2019 og frem
Der skal i alle forvaltninger fortsat være fokus på besparelsespotentialet ved at minimere andelen af indkøb
med leverandører, Aalborg Kommune ikke har en aftale med (øge compliance), ligesom indkøbene i videst
muligt omfang skal ske igennem kommunens indkøbssystem. Dermed sikres billigere indkøb, og der spares
tid på indkøbsprocessen.
På sektor Rammebeløb afsættes et rammebeløb vedrørende ”Potentiale på indkøbsområdet fra 2019” på 9,5 mio. kr. årligt. Fordelingen af rammebeløbet på forvaltningerne forudsættes at ske ved en
byrådsbehandling i januar 2019, når det korrekte datagrundlag foreligger. Eventuel manglende udmøntning i
2019 vil indgå ved fastsættelsen af potentialet for 2020.
Potentialet har været drøftet i møde i Økonomi- og Planlægningsgruppen og Direktørgruppen den 12. marts
2019. I mødet den 12. marts 2019 blev det besluttet at anbefale, at rammebesparelsen fordeles mellem
forvaltningerne efter følgende princip (i prioriteret rækkefølge):
1) De enkelte forvaltningers konkrete besparelse ved udbud gennemført i 2018
2) Restfordeling efter potentiale ved at forøge compliance på varekøb.
Ved gennemgang af besparelser som følge af bedre aftaler ved udbud i 2018, er den samlede årlige
besparelse opgjort til 9.047.873 kr. Heraf er en del allerede indarbejdet i forvaltningernes budgetter og derfor
foreslås 4.819.340 kr. fordelt i henhold til konkrete besparelser på gennemførte udbud og 4.680.660 kr.
fordelt i forhold til potentiale ved øget compliance.
Fordeling foreslås i henhold til opgørelsen i nedenstående tabel:
Forvaltning
Fordeling udbud 2018 Fordeling compliance
Borgmesterens Forvaltning
142.444
170.844
By- og Landskabsforvaltningen
134.118
96.422
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
952.160
1.187.951
Miljø- og Engergiforvaltningen
36.753
936
Skoleforvaltningen
966.042
1.566.617
Sundheds- og Kulturforvaltningen
160.646
154.462
Ældre- og Handicapforvaltningen
2.427.177
1.503.428
Total
4.819.340
4.680.660

Samlet
313.288
230.539
2.140.111
37.689
2.532.659
315.108
3.930.605
9.500.000

Dokumentation og dybere beskrivelse af fordelingen fremgår af bilag til sagsfremstillingen.
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Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2019
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Borgmesterens Forvaltning .................................................................
By- og Landskabsforvaltningen ............................................................
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ..............................................
Ældre- og Handicapforvaltningen .........................................................
Skoleforvaltningen ................................................................................
Sundheds- og Kulturforvaltningen .......................................................
Miljø- og Energiforvaltningen ...............................................................

-313
-231
-2.140
-3.931
-2.532
-315
-38

Fordeling i alt .......................................................................................

-9.500

Sektor Rammebeløb
Udmøntning af ”Potentiale på indkøbsområdet” jf. fordeling ..............

9.500

I alt ........................................................................................................

0
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Bilag:
Notat fordeling rammebesparelse 2019 DIR 14052019.docx
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Punkt 5.

Godkendelse af tillægsbevilling i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S m.v.
Tillægsbevilling, drift 2019
2019-043767
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til hovedkonto 7 Renter, Tilskud, Udligning og Skatter gives en tillægsbevilling på 48,5 mio. kr. i
merindtægt som følge af salget af HMN GasNet P/S til Energinet,
at der til konto 8.32.27 Deponerede beløb gives en tillægsbevilling på 38,8 mio. kr. i merudgifter som følge af at
80 pct. af salgssummen på 48,5 mio. kr. skal deponeres,
at de resterende 20 pct. – svarende til 9,7 mio. kr.- tilgår kassebeholdningen i 2019. I 2020 bliver
bloktilskuddet reduceret med beløbet, og
at der til konto 8.32.27 Deponerede beløb gives en tillægsbevilling på 3,232 mio. kr. i mindreindtægter, fordi
salget af HMN Gasnet P/S er sket senere end forventet i det vedtagne budget 2019.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
HMN Naturgas I/S blev dannet i 2010 ved en fusion af HNG (Hovedstadens Naturgasselskab) og Naturgas
Midt-Nord. Det ejes af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland. Aalborg
Kommune er en af ejerkommunerne og kommunens ejerandel er 3,461 procent.
HMN Naturgas I/S indgik i 2017 aftale om salg af HMN Naturgas A/S til Seas-NVE og Eniig. Som følge af
dette salg blev der i 2018 udloddet 1 mia. kr. til ejerkommunerne. Aalborg Kommune modtog 34,6 mio. kr. af
beløbet og dette er medtaget i Aalborg Kommunes regnskab for 2018.
HMN Naturgas I/S orienterede den 21. december 2018 ejerkommunerne om, at datterselskabet HMN
GasNet P/S var solgt til Energinet med overtagelse senest den 1. april 2019. Salget er en følge af, at
Regeringen ønsker at samle og effektivisere det danske gasdistributionsnet. Salgssummen er 1,809 mia. kr.
HMN Naturgas I/S orienterede den 12. april 2019 om, at der maj 2019 vil blive udloddet 1,4 mia. kr. af
salgssummen på 1,809 mia. kr. Der bliver tilbageholdt et beløb, fordi der skal tages højde for økonomiske
forpligtelser, som stadig påhviler HMN Naturgas I/S. I takt med, at HMN koncernen afvikles vil der yderligere
skulle udloddes flere beløb, efterhånden som diverse forpligtelser bliver afviklet eller udløber.
Aalborg Kommunes ejerandel er 3,461 procent. Derfor modtager Aalborg Kommune 3,461 procent af de
udloddede 1,4 mia. kr. svarende til 48,454 mio. kr.
Det indstilles, at 80 pct. af salgssummen deponeres i 10 år, således at der skal betales 20 pct. i
bloktilskudsreduktion i 2020. Såfremt der ikke deponeres, skal der betales 60 pct. i bloktilskudsreduktion.
HMN Naturgas I/S og KL har i skrivelser af 23. maj 2019 oplyst ejerkommunerne om, at kommunernes
indskudskapital skal holdes uden for modregningen. HMN Naturgas I/S vil i forbindelse med udlodningen
søge Forsyningstilsynet om forhåndsgodkendelse af hver enkelt kommunes andel af indskudskapitalen. For
Aalborg Kommunes vedkommende er beløbet pt. opgjort til ca. 13,4 mio. kr. Indtil denne afklaring foreligger,
anbefaler HMN Naturgas I/S og KL, at kommunerne deponerer 80 pct. af det modtagne provenu.
Deponering – og bloktilskudsreduktion - vil kunne reduceres, når afklaring af indskudskapitalens størrelse
foreligger.
Aalborg Kommune har i budget 2019 forudsat, at der i 2019 bliver frigivet 6 mio. kr. af deponering
vedrørende HMN Naturgas, fordi det ved budgetvedtagelsen var forventet, at salget og udlodningen ville ske
i 2018. Imidlertid modtog Aalborg Kommune kun salgssum vedrørende HMN Naturgas A/S i 2018 og der
bliver derfor kun frigivet 2,768 mio. kr. i 2019. Altså en mindreindtægt på 3,232 mio. kr.
Budgetmæssige konsekvenser
Finansiering 2019
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Hovedkonto 7 Renter, Tilskud, Udligning, Skatter
Salg af HMN GasNet P/S, merindtægter ..............................................
8.32.27 Deponerede beløb
Deponering af 80 pct. af salgssummen ................................................

-48.454

38.763

Mindreindtægt i frigivne deponerede beløb i 2019 .......................
I alt ........................................................................................................
I alt, netto forøgelse af kassebeholdningen.....................................
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Punkt 6.

Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2019
2019-047492
Magistraten fremsender til byrådet, orientering om den kommenterede virksomhedsrapport januar-maj
2019.
Beslutning:
Til orientering.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-maj 2019. Udvalgene har i den
forbindelse fremsendt økonomisk status og forventninger til 2019 for drift og anlæg pr. ultimo april. I tillæg til
dette har forvaltningerne fremsendt administrative, ikke udvalgsbehandlede, vurderinger pr. ultimo maj. Dato
for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af tabel 3.
Det budgetmæssige udgangspunkt for denne kommenterede virksomhedsrapport er det korrigerede budget.
Nedenstående tabel 1 opsamler de forventede afvigelser fra det korrigerede budget i 2019.
Tabel 1: Økonomisk status 2019 - pr. ultimo maj 2019 - afvigelser fra korrigeret budget
Skattefinansieret område
mio. kr.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Serviceudgifter
Fra

Til

Fra

Til

Budgetgaranterede
udgifter
Fra

Til

Bruttoanlæg*

Bruttoanlæg*

(Udgifter)

(Indtægter)

Fra

Til

Fra

Til

Borgmesterens Forvaltning

-10,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

By- og Landskabsforvaltningen

-11,0

-6,0

-60,0

-50,0

70,0

80,0

-25,0

-25,0

0,0

0,0

42,0

47,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-39,5

39,5

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

-7,3

-7,3

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,6

-4,6

0,0

0,0

2,1**

2,1**

0,0

0,0

-4,3

-4,3

0

0

0

0,0

0

0

0,0

0,0

I alt
-101,7
* Bruttoanlæg er ekskl. ældreboliger
** Administrativ vurdering pr. ultimo maj.

-7,7

0,0

0,0

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og
Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb

42,0

47,0 -57,9
-47,9
70,0
80,0
(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

I tillæg til ovenstående tabel 1, som opsamler drift og anlæg, skal det bemærkes at By- og
Landskabsforvaltningen anfører, at der forventes et merforbrug i 2019 til indskud i Landsbyggefonden i
størrelsesordenen 8-10 mio. kr. Forventet forbrug baseres på muligt udbetalingstidspunkt (skema A og B
behandling). Det merforbrug, der tegner sig, søges modgået ved at gå i dialog med boligselskaberne om at
få rykket udbetalingen til 2020. Over årene er der overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug. I
forbindelse med Aktuel status i september 2019 redegøres for om udskydelsen kan realiseres i fuldt omfang.
Forvaltningernes administrative vurderinger og bemærkninger pr. ultimo maj
For Borgmesterens Forvaltning, By- og Landskabsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen,
Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen vurderes det, at
økonomirapporteringen ultimo maj 2019, ikke giver anledning til væsentligt ændrede konklusioner.
Sundheds- og Kulturforvaltningen forventer dog et merforbrug på bruttoanlægsudgifter på 2,1 mio. kr., som
følge af manglende momsrefusion på tilskud til Musikkens Hus. Dette er indarbejdet i tabel 1 ovenfor.
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Forudsat overførsel til 2020
I forbindelse med behandlingen af overførselssagen vedrørende regnskab 2018 vedtog byrådet i mødet 29.
april 2019 at overføre 179,8 mio. kr. i serviceudgifter til 2019. Samtidig vedtog byrådet, at det pålægges hver
forvaltning at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger med korrektioner vil kunne videreføres til
budget 2020 svarende til 67,5 mio. kr.
Formålet var at begrænse den budgetterede overskridelse af rammen for serviceudgifterne i 2019.
Nedenstående tabel 2 viser de enkelte forvaltningers pålagte overførsler til 2020.
Tabel 2: Samlede driftsoverførsler til 2020
Skattefinansieret område, mio. kr.

Serviceudgifter
som forudsættes
overført til 2020

Borgmesterens Forvaltning

10,1

By- og Landskabsforvaltning

5,9

Familie- og Beskæftigelsesforvaltning

25,2

Ældre- og Handicapforvaltning

10,1

Skoleforvaltningen

7,3

Sundheds- og Kulturforvaltningen

4,7

Miljø- og Energiforvaltning

4,3

Rammebeløb

0,1

I alt

67,5

Forvaltningernes forventninger pr. ultimo maj indebærer, at den forudsatte overførsel på 67,5 mio. kr. til 2020
kan realiseres. Herefter vil der dog fortsat være en udfordring i forhold til KL’s sigtepunkter for
rammeoverholdelse med over 100 mio. kr. på serviceudgiftsområderne i 2019. På bruttoanlægsudgifterne er
udfordringen omkring 90 mio. kr.
Tabel 3: Overblik over udvalgenes behandling af virksomhedsrapport januar-april 2019
Magistraten
Udvalgets behandlet den 17. juni 2019.
(Borgmesterens Forvaltning)
Beslutning: Til orientering
By- og Landskabsudvalget

Udvalgsbehandlet den 30. april 2019.
Beslutning: Godkendt

Familie- og Socialudvalget
samt Beskæftigelsesudvalget

Familie- og Socialudvalgets bemærkninger
Udvalgsbehandlet den 24. maj 2019
Anbefales mhp. oversendelse til byrådets behandling.
Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger
Udvalgsbehandlet den 28. maj 2019
Anbefales mhp. oversendelse til byrådets behandling.
Anne Honoré og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Ældre- og Handicapudvalget

Udvalgsbehandlet den 22. maj 2019.
Beslutningen: Godkendt.

Skoleudvalget

Udvalgsbehandlet den 21. maj 2019
Beslutningen: Godkendt.
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Maja Torp var fraværende.
Sundheds- og Kulturudvalget

Udvalgsbehandlet den 22. maj 2019
Beslutningen: Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget

Udvalgsbehandlet den 15. maj 2019
Beslutningen: Til orientering.
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Bilag:
Bilag 2 - Virksomhedsrapport januar-maj 2019
Bilag 1 - Kommentarer til virksomhedsrapporten januar-maj 2019
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Punkt 7.

Godkendelse af ændring af byrådets forretningsorden
2019-043107
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at byrådets forretningsorden ændres jf. sagsbeskrivelsen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Det kan konstateres, at flere byrådsdagsordner - med det nuværende antal byrådsmøder – indeholder
forholdsvis få sager til behandling. Der er derfor mulighed for - ved planlægningen af byrådets møder i 2020
– at reducere antallet af byrådsmøder i forhold til tidligere.
En reducering af antallet af byrådsmøder kræver en ændring af byrådets forretningsorden. Det foreslås
derfor, at forretningsordenens § 1, stk. 1, ændres fra (ændringer fremgår med kursiv):
§ 1. Byrådet holder ordinært møde 2 gange om måneden. Bekendtgørelse om tid og sted for møderne
offentliggøres på kommunens hjemmeside. Dagsorden og referater fra møderne offentliggøres på
kommunens hjemmeside. Dette gælder også for ekstraordinære møder.
til
§ 1. Byrådet holder som hovedregel ordinært møde 1 gang om måneden. Byrådets møder fastlægges i en
mødeplan. Bekendtgørelse om tid og sted for møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Dagsorden og referater fra møderne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Dette gælder også for
ekstraordinære møder.
Herudover har der været et ønske om at ændre muligheder for at lave video- og lydoptagelser af
byrådsmøder. Det foreslås derfor, at forretningsordenens § 1, stk. 7, ændres fra (ændringer fremgår med
kursiv):
Stk. 7. Borgmesteren kan reservere særlige pladser til pressens repræsentanter. Til brug for
nyhedsformidling kan pressen efter aftale med borgmesteren foretage TV- og radiooptagelser under
byrådets møder for åbne døre.
til
Stk. 7. Borgmesteren kan reservere særlige pladser til pressens repræsentanter. Alle har adgang til at
foretage video- og lydoptagelser fra tilhørerpladserne under byrådets møder for åbne døre i det omfang, at
dette ikke forstyrrer afholdelsen af mødet.
Endelig foreslås det, at forretningsordens § 3, stk. 4 ændres fra (ændringer fremgår med kursiv):
Stk. 4. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er sagens dokumenter tilgængelige i det
elektroniske dagsordenssystem. Dette gælder dog ikke dokumenter, der indeholder personoplysninger, jf.
Persondataloven.
til
Stk. 4. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er sagens dokumenter tilgængelige i det
elektroniske dagsordenssystem. Dette gælder dog ikke dokumenter, der indeholder personoplysninger, jf.
databeskyttelsesreglerne.
Ændringen er en konsekvens af, at Persondataloven blev afløst af databeskyttelsesreglerne 25. maj 2018.
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Punkt 8.

Godkendelse af byrådets møder i 2020
2019-039095
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at byrådets møder i 2020 holdes kl. 16.00 på følgende mandage:
13. januar
10. februar
2. og 23. marts
20. april
11. og 25. maj
15. juni
10. og 31. august
28. september
19. oktober
9. og 23. november
14. december
Endvidere indstilles, at byrådet godkender, at byrådets 2 behandlinger af budget 2021-2024 holdes kl. 13.00
på følgende torsdage:
17. september - 1. behandling
8. oktober - 2. behandling
Indstillingen fremsendes i henhold til § 1, stk. 1 i Aalborg Byråds forretningsorden.
Spørgetid for byrådet fastlægges senere.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 9.

Godkendelse af etablering af whistleblowerordning
2019-036806
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der etableres en whistleblowerordning som beskrevet i
sagsbeskrivelsen samt den vedlagte whistleblowerpolitik.
Det tilføjes, at der også vil være fokus på eventuelle bagudrettede hændelser, hvilket der vil blive gjort særligt
opmærksom på overfor kommunens ansatte i forbindelse med implementeringen af ordningen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede den 7. januar 2019 (punkt 6), at der skulle udarbejdes forslag til etablering af en
whistleblowerordning.
Whistleblowerordning
Det er vigtigt, at whistleblowerordningen ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed.
Medarbejderne bør derfor altid først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til, f.eks.
nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant.
En whistleblowerordning giver kommunens ansatte og samarbejdspartnere mulighed for at videregive
information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Aalborg Kommune uden at frygte for
ansættelsesretlige eller kontraktretlige reaktioner. Whistleblowere har mulighed for at videregive
oplysningerne med navn eller anonymt.
Fordelene ved en whistleblowerordning er bl.a., at medvirke til at højne niveauet i kommunens samlede
virksomhed, at øge kommunens troværdighed udadtil, samt at styrke medarbejdernes tillid til, at der bliver
taget hånd om eventuelle problemer på arbejdspladsen, der ikke naturligt drøftes i samarbejdssystemet.
Der kan imidlertid også være visse ulemper ved en whistleblowerordning bl.a.:
- at færre personer gør opmærksom på kritisable forhold med navns nævnelse,
- at ordningen kan opfattes som en opfordring til at indgive anonyme indberetninger, der kan være svære
at vurdere troværdigheden af og undersøge nærmere,
- at ordningen kan skabe et dårligt arbejdsklima, hvis ansatte, f.eks. indberetter hinanden for mindre
forseelser og skabe frygt for at blive ”hængt ud” for mindre fejl og forsømmelser, der begås utilsigtet,
samt,
- at ordningen kan misbruges til – f.eks. anonymt – at chikanere medarbejdere.
Whistleblowerpolitikken
Der er udarbejdet vedlagte forslag til whistleblowerpolitik for Aalborg Kommune.
Politikken beskriver bl.a.:
- formålet med ordningen,
- hvilke forhold, der kan indberettes,
- hvem, der kan indberette,
- rettighederne for dem, der indberetter forhold og for de personer, der bliver indberettet,
- samt forslag til organiseringen af ordningen.
Whistleblowerpolitikken er udarbejdet ud fra bl.a. de anbefalinger, der findes i betænkning om offentligt
ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, herunder de beskrivelser, der findes af andre kommuners
whistleblowerordninger.
Det foreslås, at der alene kan indberettes om alvorlige forhold, herunder strafbare forhold, grove eller
gentagne overtrædelser af væsentlige interne regler/retningslinjer mv. Ved indberetninger om mindre
alvorlige forhold vil den pågældende blive henvist til at benytte de almindelige kanaler (f.eks. nærmeste leder
eller tillidsrepræsentanten).
For at sikre beskyttelse af medarbejderne mod repressalier eller lign. omfatter politikken 3
beskyttelsesforanstaltninger:
1. En registrering af, hvem, der anmoder om navnene på whistleblowere. Ved anmodninger om navne på
whistleblowere orienteres direktøren for den relevante forvaltning.
2. Muligheden for, at enhver kan informere Juridisk Kontor i Borgmesterens Forvaltning, hvis det har haft
negative konsekvenser for en selv eller en kollega, at man har videregivet oplysninger til
whistleblowerordningen. I denne forbindelse bliver der en handlepligt for Juridisk Kontor til i disse tilfælde
at orientere den ansvarlige direktør samt efter behov at følge op på, hvad der herefter foretages af
direktøren.
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3. Endelig rapporterer Juridisk Kontor i Borgmesterens Forvaltning om udfaldet af
whistleblowerindberetninger og om evt. negative konsekvenser overfor whistleblowere til Magistraten.
Organisering
Whistleblowerordningen foreslås forankret i Juridisk Kontor i Borgmesterens Forvaltning. Kontorchefen for
Juridisk Kontor er ansvarlig for at indberetningerne håndteres, herunder den indledende vurdering af, om
indberetningen kan/skal undersøges nærmere, samt om sagen skal undersøges af den relevante forvaltning,
det relevante personalekontor eller om Juridisk Kontor selv skal forestå undersøgelsen.
Såfremt en indberetning vedrører Juridisk Kontor, vicekommunaldirektøren, kommunaldirektøren eller
borgmesteren håndteres sagen af Juridisk Afdeling i By- og Landskabsforvaltningen for at sikre
uafhængighed.
Der er indgået en betinget aftale med Revisionsfirmaet PwC om en webbaseret-løsning til at håndtere
indberetninger, hvor det er muligt at indberette anonymt.
Der vil blive oprettet en side på KLIK med information om ordningen, herunder forskellige vejledninger til
personalet samt et link til løsningen hos PwC.
Whistleblowerordningen omfatter alle forhold, herunder også forhold, der ligger bagud i tid. I forbindelse med
oprettelsen af siden på KLIK om whistleblowerordningen, og i den øvrige information til medarbejderne vil
det blive oplyst, at ordningen ikke har en tidsmæssig grænse.
Der igangsat et arbejde med at udarbejde retningslinjer for undersøgelse af whistleblowersager.
Kontorchefen for Juridisk Kontor kan efter behov og erfaringer med ordningen ændre disse retningslinjer.
Retningslinjerne vil ligeledes blive lagt på KLIK.
Evaluering af whistleblowerordning
Whistleblowerordningen skal evalueres af Magistraten primo 2021 med henblik på at afklare, om ordningen
skal fortsætte. Magistraten vil modtage en afrapportering indeholdende erfaringer med ordningen og
politikken, herunder antallet af indberetninger, hvor mange sager, der er undersøgt, hvilke forhold, der er
afdækket, og om der har været ansatte, som har oplevet negative ansættelsesretlige konsekvenser af deres
indberetninger.
Det skal bemærkes, at EU-Kommissionen i april 2019 har vedtaget et direktiv om en whistleblowerordning,
der skal være med til at sikre håndhævelse af EU–lovgivningen ved at beskytte whistleblowere.
Medlemslandene har to år til at vedtage lovgivning, der implementerer direktivet. Aalborg Kommune bliver
således forpligtet til at have en whistleblowerordning om to år – dog med et andet indholdsmæssigt omfang.
Økonomi
Det forventes, at whistleblowerordningen årligt vil medføre udgifter på 35.000 kr. til drift af den webbaserede
løsning, der håndterer indberetningerne.
Herudover forventes det, at der årligt vil være udgifter til ekstern bistand ved undersøgelse af indberetninger
på ca. 200.000 kr. pr. år.
Udgifterne til whistleblowerordningen i 2019 forventes at kunne afholdes indenfor den eksisterende
budgetramme.
Udgifterne til whistleblowerordningen i 2020 indgår i de kommende budgetdrøftelser i ultimo august i år.
Den videre proces
Whistleblowerordningen har været på dagsordenen i HMU den 13. februar 2019, og whistleblowerpolitikken
(vedlagte bilag) har været sendt til HMUs medlemmerne forud for den politiske behandling.
Ordningen tages op til drøftelse på førstkommende HMU-møde i juni måned.
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Bilag:
Whistleblowerpoltik
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Punkt 10.

Godkendelse af oplæg til konkretisering af pejlemærker
2019-004494
Magistraten indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender oplæg til konkretisering af
pejlemærker.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I januar 2019 godkendte byrådet Aalborg Kommunes nye grundfortælling og pejlemærker som resultat af
den længere, borgerinddragende DNA Aalborg proces.
Som en del af godkendelsen vedtog byrådet, at Direktørgruppen skulle arbejde med hvordan pejlemærkerne
kunne konkretiseres i en række indikatorer, der gør det muligt at foretaget opfølgning på, hvorvidt Aalborg
Kommune følger den kurs, som er udstukket gennem pejlemærkerne.
Direktørgruppen har i foråret, i løbende dialog med forvaltningerne, arbejdet på et fælles, samlet oplæg til
konkretisering af pejlemærkerne, der nu foreligger til politisk godkendelse.
Oplæg til konkretisering af pejlemærkerne
Nærværende oplæg til konkretisering af pejlemærkerne indeholder tre elementer:
1) Struktureret overblik over kommunens nuværende politikker og strategier
Størstedelen af Aalborg Kommunes politikker og strategier relaterer sig helt eller delvist til pejlemærkerne og
har dermed indflydelse på, at kommunen udvikler sig i den retning, der er udtrykt gennem pejlemærkerne.
Idet pejlemærkerne i et vist omfang er overlappende, ligesom kommunens politikker og strategier ofte også
er bredt dækkende, er indplaceringen af politikker og strategier foretaget ud fra den præmis, at de kun
optræder en gang i oversigten. Dette selvom indholdet af politikken eller strategien vedrører flere
pejlemærker.
Med det strukturerede overblik skabes der en enkel, men grundlæggende sammenhæng mellem det
nuværende politik- og strategigrundlag, der allerede er etableret i kommunen, samt pejlemærkerne for
kommunens udvikling.
2) Udvælgelse af få, overordnede indikatorer inden for hvert pejlemærke
Inden for hvert pejlemærke er der udvalgt få, overordnede indikatorer, der i muligt omfang er fundet blandt
nuværende politiske ambitioner og målsætninger, der er udtrykt i kommunens politikker og strategier.
De udvalgte indikatorer skal ikke forstås som fuldstændig dækkende for det samlede indhold af hvert
pejlemærke eller udviklingen her indenfor, men i stedet ses som udtryk for enkelte nedslag, der dog bredt set
dækker det beskrevne indhold i pejlemærkerne.
Det er hensigten, at indikatorerne under pejlemærkerne tages op til fornyet drøftelse i Direktørgruppen årligt
forud for afrapporteringen til byrådet. Dette med henblik på, om der er behov for at justere heri, eller om der
er nye, relevante indikatorer, der skal tilføjes. Blandt andet på den baggrund er der under flere af
pejlemærkerne er angivet udviklingsindikatorer. Dette er indikatorer, som der ikke i dag er tilgængelige data
på, men som kunne være relevante at inddrage i en senere afrapportering.
3) Måling af borgernes holdninger
Borgerne har været inddraget i DNA Aalborg processen og har dermed også været medformulerende i
forhold til både grundfortælling og pejlemærker. Derfor bør borgerne også være med til at vurdere, om
kommunen bevæger sig i den retning, som er udtrykt gennem pejlemærkerne. Derfor indgår en måling af
borgernes synspunkter også i den samlede afrapportering på pejlemærkerne.
Ved inddragelsen af borgernes synspunkter og vurderinger suppleres den traditionelle opfølgning på
indikatorerne, samtidig med at det borgerinddragende element fra DNA Aalborg processen videreføres til
den efterfølgende opfølgning på pejlemærkerne. Dette er ligeledes medvirkende til, at løftet Vi udvikler os
sammen! tages alvorligt.
Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem grundfortællingen, pejlemærkerne og
konkretiseringen af sidstnævnte gennem dels indikatorer, dels borgernes synspunkter.
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Tidspunkt for afrapportering til byrådet
Afrapporteringen på pejlemærkerne foretages årligt i maj/juni måned, således der fastholdes både politisk og
administrativt fokus herpå, og udviklingen inden for pejlemærkerne følges. Første afrapportering udarbejdes i
2020.
Der kan være udfordringer i forhold til hvornår på året data er tilgængelig i forhold til de udvalgte indikatorer,
samt data vedrørende borgernes holdninger. Men det er vurderingen, at dette kan løses i selve
afrapporteringen og/eller i tilrettelæggelsen heraf.
Metode til måling af borgernes holdninger og synspunkter
I forhold til inddragelse af borgerperspektivet i afrapportering på pejlemærkerne kan Rambølls borgersurvey
”Bedre byer” anvendes. Der er tale om en repræsentativ undersøgelse, hvor borgerne på baggrund af 31
faktorer bliver spurgt, hvad der gør en by/kommune attraktiv at leve i, og hvordan de vurderer, Aalborg
Kommune klarer sig. Der er som bilag vedlagt uddybende information om undersøgelsen.
Bilag
Vedlagt som bilag er:
- Struktureret overblik over Aalborg Kommunes politikker og strategier
- Udvælgelse af indikatorer under pejlemærkerne
- Rambøll Bedre byer – baggrund og spørgsmål
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Bilag:
Overblik over politikker_strategier ift pejlemærkerne.docx
Oplæg til indikatorer under pejlemærkerne
Rambøll - Bedre byer - baggrund og spørgsmål
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Punkt 11.

Godkendelse af opdatering af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse
(Egholmlinjen) – tillægsbevilling
2019-044669
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til projekt ”Forberedelse af en 3. Limfjordsforbindelse” (nyt projekt anlæg) gives en tillægsbevilling på
2.500.000 kr. (anlæg), og
at By- og Landskabsforvaltningen aftaler nærmere tidsplan for processen med Vejdirektoratet, herunder den
præcise tidsmæssige udbetaling af Aalborg Kommunes bidrag til finansieringen.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.
Ole Risager var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at bevillingen finansieres af de henlagte midler til
3. Limfjordsforbindelse.
Magistraten anbefaler indstillingerne.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingerne.
Beslutning:
Enhedslistens byrådsgruppe stillede nedenstående ændringsforslag:
"Aalborg kommune vælger at overholder Lov Om offentlige Veje m.v. § 17 g, der lyder således:
§ 17 g. Vejdirektoratet udfærdiger en miljøkonsekvensrapport … Miljøkonsekvensrapporten skal være
fuldstændig og af tilstrækkelig høj kvalitet.
Stk. 2. Miljøkonsekvensrapporten skal mindst omfatte …
4) en beskrivelse af de rimelige alternativer, som Vejdirektoratet har undersøgt, og som er relevante for
projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under
hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet,
Dette betyder – understreget af lovens bilag 4 – at der også skal indgå alternativer vedrørende projektets
placering.
Aalborg kommune henvender sig til transportministeriet med ønsket om, at følgende alternativer også
undersøges :
- O alternativet
- O+ alternativet med markante forbedringer af den kollektive trafik, mere gods på skinner, bedre muligheder
for at krydse fjorden med cykel, etablering af flere pendlerpladser, øget samkørsel og fleksible mødetider,
- Et enkelt ekstra rør nær den nuværende tunnel kombineret med en slank udfletning syd for fjorden som
foreslået af civilingeniør Anker Lohmann-Hansen (se www.en-3-limfjordsforbindelse.dk).
Begrundelser:
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1 Loven siger som nævnt direkte, at man også skal undersøge alternativer forud for etablering af et
motorvejsanlæg. Man skal ikke bryde loven.
2 Der foreligger ingen formel folketingsbeslutning om en bestemt linjeføring.
3 Det er vel ikke hensigtsmæssigt at undersøge et projekt uden at medtage alternativer, hvis der er risiko
for, at det får lav samfundsmæssig forrentning. I så fald bør enhver tilhænger af en 3. Limfjordsforbindelse
da ønske, at man hurtigst muligt får afdækket, om alternativer kan opnå højere forrentning evt. til en lavere
anlægspris og om vi dermed kan klare os bedre i konkurrencen om statslige midler til infrastruktur.
4 Nordjyske bestilte i november 2017 en opinionsundersøgelse ved Jysk Analyse, der er omtalt i
avisen 18/11-2017. Citat herfra: Samlet set svarer 42 procent, at det kan være fornuftigt at se på sagen
(red: linjeføringen) igen, mens 34 procent svarer nej. Otte procent svarer, at ideen hverken er god eller
dårlig, mens 16 pct. svarer "ved ikke".
5 Hvis ikke bygherrerne for en 3. Limfjordsforbindelse overholder loven for VVM-undersøgelsen, kan
dette indklages for Trafik- og Byggestyrelsen jfr. Vejlovens § 17 h., hvilket yderligere kan forsinke
projektet."
For ændringsforslaget stemte 2 (Enhedslisten). Imod ændringsforslaget stemte 27.
Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.
For indstillingen stemte 27. Imod indstillingen stemte 2 (Enhedslisten).
Indstillingen var herefter godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen behandles i både Magistraten og byrådet den 17. juni 2019, idet bevillingen skal godkendes inden
sommerferien af hensyn til den videre planlægning og afregning.
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 4
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
I forbindelse med ”Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastruktur-fonden” af 24. juni 2014
blev parterne enige om, at linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse fastlægges i Egholmlinjen.
Beslutningen er baseret på Vejdirektoratets VVM-redegørelse fra 2011 suppleret af en konsolidering af
trafikberegningerne fra 2014. Egholmlinjen er en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej med forbindelse til E45
Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord. Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over
øen Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lavbro.
Egholmlinjen er byggelinjesikret, men der er ikke vedtaget en anlægslov for vejprojektet.
Det fremgår af Aftale om Finansloven for 2019 af 30. november 2018, at der skal gennemføres en
opdatering af VVM-undersøgelsen for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlinjen). Der er afsat 5 mio. kr. til
arbejdet, hvoraf halvdelen betales af Aalborg Kommune.
Vejdirektoratet har udarbejdet kommissorium for opgaven. Det fremgår af kommissoriet, at ”det er ca. 7 år
siden VVM-undersøgelsen blev afsluttet, og det vurderes derfor relevant at give skitseprojektet,
miljøvurderingen, afværgeforanstaltningerne, trafikberegningerne mv. et grundigt eftersyn, men ikke at
ændre på Egholmlinjens grundlæggende udformning, herunder placering af tilslutningsanlæg
mv.”
Arbejdet med opdateringen forventes gennemført i perioden forår 2019 – efterår 2020.
Vejdirektoratet er ansvarlig for opgavens gennemførelse. I den forbindelse har Vejdirektoratet overfor
Aalborg Kommune givet udtryk for, at der vil blive behov for sparring/dialog om en række fagområder
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: Veje
Projekt: Forberedelse af en 3. Limfjordsforbindelse
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 2.500.000 kr. ................
Årsag: Gennemførelse af en opdatering af VVM-undersøgelse for en 3.
Limfjordsforbindelse.
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 2.500.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2019 ..........................................................................................
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Punkt 12.

Godkendelse af anlægstilskud til Lille Vildmose. Tillægsbevilling 2019
2019-009045
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der ydes et anlægstilskud på 3.000.000 kr. til realisering af Lille Vildmosecentrets projekt, Vandets Kraft,
at der til anlæg i sektor Veje gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til budget 2019, og
at udbetaling af støtte til Lille Vildmosecentret sker på baggrund af tilsagnsskrivelse om medfinansiering til
projektet i Lille Vildmose fra private fonde samt faktisk afholdte udgifter dokumenteret i form af regnskab pr.
udbetalingsdato.
Ovenstående bevirker et træk på kassen på 3.000.000 kr.
Sagen har været behandlet i Budgetforligspartiernes møde den 4. februar 2019, hvor den blev tiltrådt med
bemærkninger.
I forlængelse af disse bemærkninger, foreligger der nu et skriftligt tilsagn om støtte fra Aage V. Jensens
Naturfond.
Endelig bemærkes det, at der indgås brugsretsaftale med Den Erhvervsdrivende Fond Lille Vildmosecentret
og Anlægsselskabet LVC A/S (Lille Vildmosecentret).
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Lille Vildmosecentret ønsker at realisere en Masterplan for projektet "Vandets kraft" til en samlet projektsum
på ca. 20 mio. kr.
Vandets kraft og vandets betydning for dansk natur og særligt højmosen i Lille Vildmose – den
største i Nordvesteuropa
Fase 1 – Nyt parkeringsanlæg 2019/20 (fase 2 i masterplanen)
I masterplanen er det forudsat, at området, hvor parkeringspladsen ligger i dag, skal anvendes til
naturformidling. Centret vil anlægge en plads med formidling af vandets kraft på nordsiden af hovedkanalen.
Kanalen, som i dag er en barriere, skal åbnes og i fremtiden fungere som en samlende kraft på arealet.
Under fase 1 ligger endvidere etablering af madpakkerum og offentlige toiletter i hestestalden – dette er
udført og er etableret med finansiering fra Lokale- og Anlægsfonden samt Landdistriktspuljen i Aalborg
Kommune.
Fase 2 Vandets kraft – centrets hjerte 2020 (fase 3 i masterplanen)
Med pladsen syd for centerbygningen tegner der sig helt nye muligheder for aktive naturoplevelser. Pladsen
giver mulighed for at skabe en slags WOW-effekt af alle oplevelserne lige efter, at gæster er blevet modtaget
i den nye reception. Gæsterne skal kunne have følelsen af, at her sker der virkelig noget. At der er mange
muligheder for at gøre noget, for at lære noget, for at være med i noget. Alle aktiviteter er hands-on fra det
øjeblik, hvor gæsterne træder ud på vandpladsen.
Et andet aspekt af pladsen er, at centerets medarbejdere og frivillige får en scene at folde sig ud på. Pladsen
giver ikke mulighed for at gemme sig. Alle, der bærer centrets uniform, skal være opmærksom på, at de er
på scenen. Pladsen er centerets nye omdrejningspunkt. Både for det, der faktisk sker, og det, der sker andre
steder. Pladsen er således også et distributionspunkt for de øvrige aktiviteter i Det sjove område, Det vilde
område og tørvetoget.
Pladsen bliver opbygget med små hyggelige rum, hvor fællesskab er i centrum og har meget fokus på
vandets kraft. Her skabes et rum for fælles oplevelser. Fælles oplevelser, som man kan dele her og nu, og
som giver sjove, lærerige og meningsfulde minder.
Mål med Vandpladsen
Planerne for pladsen og dets funktion er ambitiøse. Derfor skal der etableres nye faciliteter på arealet og i
tilknytning hertil:
 Der skal etableres nye formidlingsaktiviteter omkring hovedkanalen, som åbnes over et langt stykke og
gøres attraktiv. Vandets betydning i området skal synliggøres, og dets bevægelser til, fra og rundt i
mosen skal synliggøres.
 Små grøfter og vandløb skal etableres med pumper på solceller.
 Der skal etableres anlæg, der viser vandets kraft. Gæsterne skal selv kunne stemme vand op og på den
måde se resultatet at deres indgriben. Gennem brug af solenergi etableres pumper med videre, der
hjælper gæsterne med at forstå vandets bevægelser. Læringen er her fokuseret på, at gæsterne selv
griber ind og på den måde justerer vanddybder med de konsekvenser, det måtte have.
 Der etableres forskellige rum, hvor gæsterne kan fornemme og forstå højmosens opbygning og dens
udviklingsfaser: sø, rørskov, lavmose og højmose. Læringen er her blandt andet, at hvor der ingen vand
er, der er der heller ingen højmose. Afvanding ”dræber” højmosen.
 Dræning, udtørring og mosebrande kunne også indgå som et tema. Gæsterne kan være med til at slutte
brand vha. vandkanoner.
2
 Mosens søer, tømning og genskabelse. Vi viser søerne i størrelse 1:250 på et areal på 400 m . Det
bliver muligt at se søerne fra tårnet og gæster kan selv dræne søerne og sætte vand på igen.
 Der skal etableres områder med krible-krable-aktiviteter med fokus på insekter og krybdyr. Her skal
gæsterne – især de mindste – stifte nært bekendtskab med insekter og krybdyr, der er typiske for den
danske natur. Der skal skabes åbne trapper, som er god at opholde sig på, så fællesskab kan dyrkes.
Der skabes på den måde nye rum for at kunne være sammen – for at lege, at samtale, at hygge, at ville
noget mere sammen eller hver for sig.
 Der skal etableres bålsteder med aktiviteter med fokus på friluftsliv. Der skal helst altid være en duft af
røg i området, som signalerer, at det er et naturområde, hvor der sker noget. Der er altid gang i noget.
Læringen er her, at bål betyder mennesker, og det betyder aktivitet, som man er velkommen til at
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deltage i.
Der skal etableres en række samlingspunkter – nogle under tag andre uden.
Nye stiforløb. Stiforløbene leder gæsterne ud i Det sjove område, Det vilde område, til tørvetoget og til
shelterpladsen.
Nye broer over hovedkanalen
Der skal etableres effektiv og interessevækkende skiltning, som leder gæsterne rundt til de forskellige
aktiviteter og områder.

Aalborg Byråd har ved vedtagelsen af Budget 2018 den 12. oktober 2017 besluttet følgende:
Sindetskrivelse Lille Vildmosecentret - "Vandets Kraft"
Lille Vildmosecentret ønsker at realisere en Masterplan for projektet "Vandets kraft" til en samlet projektsum
på ca. 20 mio. kr. Byrådet ønsker i en sindetskrivelse at bidrage til finansieringen med 3 mio. kr., under
forudsætning af, at centret opnår støtte fra fonde til realisering af det samlede projekt.
Aage V. Jensen Naturfond har i december 2018 telefonisk givet Lille Vildmosecentret tilsagn om bevilling til
projektet på i alt 11.490.000 kr. Endvidere sender Lille Vildmosecentret ansøgning om midler fra Friluftsrådet
i januar/februar 2019 til medfinansiering af naturskolemedarbejder. Forudsætningen om opnåelse af støtte
fra fonde er hermed opfyldt, hvorfor By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at kommunens anlægstilskud
bevilges.
Projektets budget ser pr. 28. januar 2019 således ud:
Delprojekter
Nyt parkeringsanlæg og indgang
– herunder madpakkerum og
toiletter i hestestalden
Vandets Kraft – åbning af
hovedkanal, broer og stier,
etablering af formidlingsanlæg
og publikumsfaciliteter
Formidlingstilbud –
naturvejledning
Multifunktionel
undervisningsfacilitet
Børnefilm til biografen
Landskabsmodel til indendørs
udstilling
Øvrige projektomkostninger –
vidensdeling, konsulenter,
revision og projektledelse
Uforudsete omkostninger

Udgifter

Indtægter
4.540.000 kr.

5.540.000 kr.

1.500.000 kr.
955.000 kr.
150.000 kr.
650.000 kr.
1.625.000 kr.

1.000.000 kr.

Aage V. Jensen Naturfond
Landdistriktspuljen, Aalborg
Kommune
Lokale- og Anlægsfonden
Lille Vildmosecentret,
naturskolemedarbejder – evt.
tilsagn fra Friluftsrådet
Anlægstilskud, Aalborg
Kommune
I alt ekskl. moms
I alt inkl. moms
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Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. By- og Landskabsforvaltningen
Sektor Veje
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Anlægstilskud til realisering af Lille Vildmosecentrets projekt Vandets Kraft ................

3.000

Ændringer i alt – anlæg ................................................................................................

3.000
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Bilag:
Brugsretsaftale - Lille Vildmosecentret
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Punkt 13.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.053 og Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen,
Dronning Christines Vej, Vestbyen (1. forelæggelse)
2018-001177
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.053.
forslag til Lokalplan 1-3-120.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 10 uger (forlænget pga. sommerferie).
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter Klostermarksskolens ejendomme, herunder de to villaejendomme, Annebergvej 3 og
Dronning Christines Vej 2. Der kan opføres en ny bygning i 3 etager mod Annebergvej. På grund af de
eksisterende terrænforhold giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere, så bygningen fremstår med 4
etager ind mod skolegården. Forarealerne mod Annebergvej og Dronning Christines Vej skal fremstå
begrønnet, og nye bygninger skal indpasses til områdets markante bygninger, samt skolens
bevaringsværdige hovedbygning.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde den 5. april 2018 (punkt 10).
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt ultimo 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-120
Kommuneplantillæg 1.053
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre, at der inden for Klostermarksskolens område kan ske
bygningsmæssige udvidelser samt om- og tilbygning til skolens eksisterende bygninger. Konkret gives der
mulighed for at opføre en ny skolebygning langs Annebergvej, hvilket medfører større terrænændringer ind
mod skolegården. Væsentligt for den nye bebyggelse er, at det indpasses den meget grønne bydel, samt de
markante institutionsbygninger langs Annebergvej og Saxogade. Dette har betydning for placeringen og
skalaen af den nye skolebygning, samt etableringen af begrønnede forarealer. Der kan desuden ske
udvidelse og omdannelse af den centrale bygning, som indeholder lærerværelse og den oprindelige
gymnastiksal.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kommuneplanramme 1.3.B4 "Klostermarken m.fl." og
kommuneplanramme 1.3.O2 "Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sct. Jørgens Gade".
Kommuneplanramme 1.3.O2 udvides til også at omfatte ejendommene matr. nr. 1290 og 1291, Dronning
Christines Vej 2 og 4. Kommuneplanramme 1.3.B4 reduceres tilsvarende.

Byrådet

Møde den 17.06.2019
kl. 16.00

Side 44
3 afaf690

Byrådet
Inden for Kommuneplanramme 1.3.O2 udlægges et delområde, delområde 2, som omfatter
Klostermarksskolens område. Med kommuneplantillægget fastsættes en bebyggelsesprocent på maks.
95 inden for delområde 2.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bygning langs Annebergvej, samt ombygning eller
nyopførelse af skolens lærerværelse og gamle gymnastiksal.
Opførelsen af en ny bygning langs Annebergvej medfører terrænændringer omkring bygningen, da det er
Klostermarksskolens ønske, at den nye bygning skal have samme adgangsniveau, som den eksisterende
indskolingsbygning. Dette betyder en ændring af terrænet i en dybde på ca. 3,5 meter. Lokalplanen
afgrænser et konkret område, hvor der må terrænreguleres.
Samtidig betyder terrænreguleringen, at der sandsynligvis skal etableres støttemure omkring nabovillaen,
Dronning Christines Vej 4. Villaen ligger højere end skolens arealer. Der er en bekymring fra naboen,
Dronning Christines Vej 4, at opførelsen af en ny skolebygning og den væsentlige ændring af terrænet
omkring deres ejendom kan give sætningsskader eller i værste fald, at terrænet skrider, da det i forvejen er
ustabilt. Lokalplanen fremsætter bestemmelser om etablering af støttemure omkring Dronning Christines Vej
4, samt at overgangen mellem skolegården og det lavere terræn holdes af primært faste anlæg, som
trappeanlæg.
Flere af skolens bygninger er registreret som bevaringsværdige. Mest markant er skolens hovedbygning,
som lokalplanen opsætter bevarende bestemmelser for. Villaerne, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej
2, ejes og anvendes af skolen. Villaerne er registreret som bevaringsværdige, men for at muliggøre en ny
bygning langs Annebergvej forudsættes det, at villaerne nedrives.
Langs Annebergvej og Saxogade ligger der flere offentlige funktioner og kulturinstitutioner, hvor mange af
bygningerne er markante og er registreret som bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi. De er
opført i forskellige arkitektoniske stilarter og med høj håndværksmæssig kvalitet.
Den nye skolebygning langs Annebergvej skal indpasse sig skalaen og den arkitektoniske kvalitet, der
kendetegner de omkringliggende institutionsbygninger og skolens hovedbygning. Derfor sætter lokalplanen
bestemmelser om bygningshøjde og omfang i et afgrænset byggefelt, samt røde teglsten som det primære
materiale, der kendetegner skolens øvrige bygninger. Bygningens arkitektoniske kvalitet skal endvidere
sikres gennem variation og detaljering ved brug af forskellige arkitektoniske virkemidler, herunder nicher til
træbeplantning på forarealet, brug af detaljer i murværket samt facadebeplantning på længere lukkede
facadepartier.
De fremviste snit i startredegørelsen viste en maks. højde for bygningen langs Annebergvej på 12,5 meter.
For at sikre tilstrækkelig etagehøjde er dette ændret i udkastet til lokalplanen, så maks. højde set fra
skolegården, hvor bygningen fremstår i 4 etager, er 16 meter.
Området omkring Klostermarken er en meget grøn bydel med store træer og grønne forarealer. Derfor er der
fastsat bestemmelser, der sikrer et begrønnet udseende mod Annebergvej og Dronning Christines Vej.
Placeringen af en ny bygning langs Annebergvej følger en facadelinje langs vejene. Dette giver plads til et
begrønnet forareal. Beplantningen skal fremstå i forskellige højder med flere store træer langs vejene.
Beplantningen skal dog give mulighed for indblik i skolens dagligdag. Desuden fastsætter lokalplanen
generelle bestemmelser om beplantning og gode udendørs opholdsarealer i skolegården, samt mulighed for
ophold på tagterrasse på skolebygningen langs Annebergvej.
Skolens primære vejbetjening skal fortsat ske via den eksisterende overkørsel fra Dronning Christines
Vej. De eksisterende overkørsler til Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2 nedlægges i forbindelse
med etableringen af en ny bygning langs Annebergvej.
Udbygningen af Klostermarksskolen har primært det sigte at forbedre de fysiske rammer. Der er ikke
konkrete planer om at udvide kapaciteten set i forhold til elevtal og personale. Af den grund forventes der
ikke at være behov for yderligere parkeringskapacitet.
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Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 05-079 'Klostermarken m.fl., Hasseris'.
Lokalplanen er en bevarende lokalplan. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af
lokalplan 1-3-120 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.053 for Klostermarksskolen
Udkast til Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Startredegørelse for Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
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Punkt 14.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos
Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2016-008444
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
kommuneplantillæg 4.055 endeligt uden ændringer.
lokalplan 4-3-105 endeligt uden ændringer.
udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen behandles i både Magistraten og byrådet den 17. juni 2019, idet optionshaver har behov for en hurtig
proces i forhold til udløbet af den optionsaftale, han har med grundejer.
Bemærkning jf. styrelseslovens §8, stk. 4
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er ca. 7,7 ha. og omfatter i dag marker med landbrugsvirksomhed.
Lokalplanen skal sikre, at der kan etableres 9 boliger i en åben-lav bebyggelsesstruktur nord for Kong Minos
Vej. Lokalplanen skal desuden sikre, at der maksimalt etableres 72 boliger i en tæt-lav/etage bebyggelse syd
for Kong Minos Vej.
Mod syd vil godt halvdelen af lokalplanområdet, det areal der ligger mellem den kommende bebyggelse og
Sønder Tranders Vej, blive udlagt til rekreativt område i kommuneplanen blandt andet på grund af
grundvandsinteresser.
Planen bygger på den eksisterende infrastruktur med en overordnet stamvej, mindre boligveje samt interne
stier.
Tidsplan
Afslag til boliger i den sydlige del af lokalplanområdet
I december 2016 blev der givet afslag på forespørgsel om udvidelse af kommuneplanramme 4.3.B4 mod
syd, da der ikke ønskes boliger i den sydlige del af lokalplanområdet pga. grundvandsinteresser.
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 24. maj 2018 (punkt 4)
Magistratens møde den 11. juni 2018 (punkt 6)
Byrådets møde den 18. juni 2018 (punkt 7).
Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni 2018 til den 5. september 2018.
På baggrund af den offentlige høring har forvaltningen lavet et nyt lokalplanforslag.
Godkendelse af nyt lokalplanforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 4. april 2019 (punkt 10)
Magistratens møde den 8. april 2019 (punkt 5)
Byrådets møde den 8. april 2019 (punkt 2)
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. april til den 10. maj 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-3-105
Kommuneplantillæg 4.055
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Mulighed for opførelse af boligbebyggelser i Gug. Området, som planlægges bebygget, anvendes i dag som
dyrkningsareal.
Mulighed for etablering af 9 boliger i en åben-lav bebyggelsesstruktur nord for Kong Minos Vej og ca. 72
boliger i en tæt-lav eller lav etagebebyggelse syd for Kong Minos Vej.
Sikring af et sammenhængende grønt rekreativt område mellem bebyggelsen og Sønder Tranders Vej.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget indeholder et nyt rammeområde, hvor områdetypen ændres fra et natur- og
kulturområde til et rekreativt område, som navngives "4.3.R7 Kong Minos Vej" (skraveret på oversigtskortet).
Det areal, som kommuneplantillæg 4.055 omdanner fra natur- og kulturområde til rekreativt område, skal
anvendes til offentligt grønt rekreativt område til brug for alle beboere eller besøgende i området. Området er
tænkt som et uplejet naturområde med etablerede stier og trampestier. Der kan også etableres andre
rekreative anlæg i området.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for åben-lave boliger (parcelhuse) i 1-2 etager nord for Kong Minos Vej i
delområde A, samt tæt-lave boliger (rækkehuse) i 1+2-etager syd for Kong Minos Vej i delområde B1 og B2.
I nordligste del af B2 er der også mulighed for etageboliger i 2 fulde etager.
I lokalplanudarbejdelsen har der været fokus på terræn, da området er meget skrånende. Lokalplanen giver i
delområde B1 og B2 mulighed for terrænregulering mellem to rækker af boligbebyggelser, mens
bebyggelserne skal tilpasses det naturlige terræn på den nordligste og sydligste facade. I område B2 er der i
lokalplanen desuden givet mulighed for at hæve vejniveauet, da hældningen på vejen ellers vil blive for stejl.
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Det store rekreative område mod syd skal være offentligt tilgængeligt for beboere og besøgende. Driften
varetages af grundejerne via grundejerforening. I det rekreative område er der mulighed for at opføre et
fælleshus med en efterfølgende landzonetilladelse samt etablere stier, der forbinder områderne og giver
rekreative værdier. Stien i det rekreative område vil være en forlængelse af Hekatestien, og vil derfor få
samme navn.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan: Lokalplan 08-063, Boliger og rekreative
områder mm. ved Zeusvej.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller udenfor lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet en udbygningsaftale om finansiering af etablering af en
dobbeltrettet cykelsti samt en fællessti langs Kong Minos Vej.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af optionshaver og grundejer
og foreligger som bilag.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Miljørapport og den sammenfattende redegørelse er
vedlagt som bilag.
Økonomi
Der er ved etableringen af Kong Minos Vej lavet en aftale med grundejer om vejbidrag, der skal betales af
grundejerne til Aalborg Kommune, når området lokalplanlægges.
Den nye cykelsti langs Kong Minos Vej anlægges af bygherre, men da det bliver en offentlig cykelsti, skal
den driftes af Aalborg Kommune, hvilket der vil være udgifter til.
Det rekreative område skal driftes af ejerne af arealet. Det er sikret med en underskrift fra ejerne, at Aalborg
Kommune ikke skal overtage arealet, selvom der skal være offentlig tilgængelighed.
Indsigelser og bemærkninger
Bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning. Den første offentlige
høring foregik fra den 22. juni 2018 til den 5. september 2018. Der er indkommet 25
indsigelser/bemærkninger vedrørende følgende emner:
 fortidsminder
 udsigt
 udsigtskiler
 letostiens udmunding
 ikke passende byggeri til området
 bekymring for terrænregulering
 for højt byggeri
 cykelsti bør føres videre
 flere byggegrunde i stedet for etage/rækkehuse
 vil have byggelinjer
 sigtelinjer bør placeres anderledes
 grønne forarealer
 vil have niveauplanet fastlagt
 utilfreds med cykelsti
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drikkevand.

Bemærkninger vedr. drikkevand vurderes at være tilstrækkeligt belyst i plangrundlaget og tilhørende
miljørapport. På baggrund af bemærkningerne vedr. 'Udsigt', 'For højt byggeri', 'Cykelsti bør føres videre',
'Grønne forarealer' og 'Utilfreds med cykelsti' er der lavet et nyt lokalplanudkast, der tager hensyn til disse
bemærkninger ved at sænke maksimal bygningshøjde i området B1, fortsætte cykelstien til rundkørslen,
indskrive at de grønne forarealer skal plejes af grundejerforening, fjerne reservation af cykelstiområde på
matr. 20h. De øvrige emner nævnt ovenfor vurderes at være belyst i plangrundlaget og har derfor ikke givet
anledning til yderligere ændringer.
Det nye lokalplanudkast er sendt i en ny offentlig høring fra den 12. april 2019 til den 10. maj 2019,
hvor der er kommet 17 bemærkninger om følgende emner:
 trafik på Zeusvej
 byggeaffald flyder
 imod 2 etager i delområde B2
 Side 11
 gulvkoter
 bebyggelsens placering i delområde B2
 sigtelinjer i delområde A
 imod 2 etager i delområde A.
Bemærkning vedr. 'trafik på Zeusvej' er taget til efterretning. Bemærkning vedr. 'byggeaffald flyder' henvises
til Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning. Øvrige bemærkninger vurderes at være belyst i
plangrundlaget og har derfor ikke givet anledning til yderligere ændringer.
Indsigelser og bemærkninger fra begge offentlige høringer samt behandling efter emne er vedlagt som bilag.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.055 for området ved Kong Minos Vej
Forslag til Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
Udbygningsaftale vedr. sti langs Kong Minos Vej
Miljørapport og sammenfattende redegørelse for kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong
Minos Vej, Gug
Indsigelser i samlet PDF (12. april 2019 - 10. maj 2019)
Opsamling på indkomne bemærkninger i høringsperioden fra den 12. april til den 10. maj
Indsigelser i samlet PDF (22. juni 2018 - 5. september 2018)
Opsamling på indkomne bemærkninger i høringsperioden fra den 22. juni 2018 til den 5. september 2018
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Punkt 15.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.059 og Forslag til Lokalplan 4-4-118 Blandet
bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet (2.
forelæggelse)
2017-045884
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.059 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 4-4-118 endeligt uden ændringer.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne sikrer udviklingsmuligheder for Aalborg Universitet (AAU), og skaber rammer for et nyt attraktivt
omdrejningspunkt for bylivet i Universitetsområdet ved krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej.
Dette skal bl.a. sikres ved by- og funktionsmæssig fortætning, ved udlægning af grønne friarealer og ved
etablering af en ny pladsdannelse omkring den fremtidige BRT-station.
Lokalplanen er udformet som en rammelokalplan, dog med byggeretsgivende bestemmelser der muliggør
opførelse af boliger med udadvendte funktioner i stueetagen og et nyt universitetsbyggeri i form af et
læringshus/bibliotek mv.
Udformningen af området er udarbejdet i et tæt samarbejde med kerneaktører og borgere i området.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 3. maj 2018 (punkt 15).
Fordebatten var i perioden 4. - 18. maj 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde 24. januar 2019 (punkt 5).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 24. januar 2019 (punkt 5).
Magistratens møde 4. februar 2019 (punkt 4).
Byrådets møde 11. februar 2019 (punkt 8).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 15. februar til og med 12. april 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-4-118
Kommuneplantillæg 4.059
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning i Universitetsområdet, der muliggør en byfortætning
med boliger, uddannelsesbygninger, butikker mm. ved krydset Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej. Ønsket er
en udløber af den overordnede strategiske planlægning, der skal styrke krydset som et centralt mødested i
bydelen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til lokalt centerformål omkring vejkrydset Bertil Ohlins
Vej/Fredrik Bajers Vej. Derved gives der mulighed for, at sammenlokalisere butikker med en række andre
byfunktioner. Lokalcentret har en lokal betydning og ændrer ikke væsentligt på detailhandelsstrukturen i
forhold til gældende planforhold. Der er udarbejdet en detailhandelsredegørelse.
Bybåndet, som er en fortætningszone i Universitetsområdet, udvides, så hele det nye rammeområde til
lokalcenter er omfattet. I bybåndet gives der mulighed for en by- og funktionsmæssig fortætning, der
medvirker til et levende by- og campusmiljø. Fortætningen skal ske under hensyntagen til de eksisterende
forhold. Byparken skal friholdes for bebyggelse og bibeholdes som et vigtigt fælles opholdsareal og
mødested på campus.
I forbindelse med kommuneplantillægget foretages derudover yderligere tilpasninger i kommuneplanens
rammeområder og bestemmelser, der opdaterer plangrundlaget til de nye udviklingsmål for området. Der
sikres udviklingsmulighederne for Aalborg Universitet og grobund for et mangfoldigt og aktivt byliv.
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Der lægges særligt vægt på, at stueetagerne rummer udadvendte funktioner der bidrager til et levende
campusmiljø. Fælles byfunktioner ønskes koncentreret omkring det nye lokalcenterområde for at skabe
synergieffekter og samle kræfterne der tiltrækker bylivet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal både være med til at sikre Universitetets udvikling i de kommende år, og muliggøre
realiseringen af to konkrete byggeprojekter i form af et nyt læringshus/campusbibliotek samt en
boligbebyggelse kombineret med øvrige centerfunktioner. Lokalplanen er derfor udformet med
byggeretsgivende bestemmelser for udvalgte delområder, mens den er rammelokalplan for andre. Dele af
planområdets nybyggeri kan således kun realiseres, såfremt der vedtages en ny lokalplan eller
lokalplantillæg.
I den vestlige del af lokalplanområdet sikres et rekreativt opholdsareal – byparken. Omkring krydset Fredrik
Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej sikres der areal til en ny pladsdannelse – Campus Forum.
Områdets anvendelse fastlægges til forskellige offentlige formål, herunder undervisning og forskning samt
blandede byfunktioner som etageboliger, service, butikker, restauranter, kulturelle- og rekreative formål samt
tekniske anlæg. Af hensyn til bylivet i gadeplan må der ikke indrettes boliger i bebyggelsens stueetager ved
Campus Forum. Stueetager skal her udformes som ’aktive facader’ af samme grund.
Planlægningen muliggør opførelse af dagligvarebutikker og mindre udvalgsvarebutikker med et samlet
maksimalt butiksareal på 3.000 m². Dagligvarebutikker må opføres i en størrelse på op til 1.200 m².
Udvalgsvarebutikker må opføres med en størrelse på op til 500 m².
Ny bebyggelse i bybåndet kan opføres i op til 5 etager med en maksimal bygningshøjde på op til 20 meter.
Indenfor det ikke byggeretsgivende delområde åbner lokalplanen mulighed for at indpasse bebyggelser i op
til 7 etager og op til 28 meter. Mod byparken og nabobebyggelsen ved Damstræde nedtrappes
bebyggelserne til en lavere skala, så der sikres en harmonisk overgang.
2

Indenfor de udlagte byggefelter er der en samlet rummelighed på ca. 28.000 m eksklusive parkeringsanlæg.
Primær vejadgang skal ske fra Fredrik Bajers Vej.
I lokalplanen er der foretaget en præcisering af hensyn i forbindelse med det eksisterende regnvandsbassin
der ligger i den ikke byggeretsgivende del af lokalplanen - delområde C.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af:
Lokalplan 08-061, 'Universitetsbebyggelse ved Fredrik Bajers Vej', 2003 og
Lokalplan 08-011, 'Universitetscenter og boligområde (AUC, Område A)', 1984.
Lokalplanerne ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-4-118 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Lokalplanområdets delområde D er derudover omfattet af lokalplan 1-1-134, BRT-tracé, Aalborg.
Etableringen af BRT i delområde D reguleres efter bestemmelserne i Lokalplan 1-1-134, BRT-tracé, Aalborg.
Begge lokalplaner opretholdes.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”:
Integrering af miljøhensyn i planen:
I forhold til bymiljø og arkitektur vil ny bebyggelse have en visuel indvirkning, men er skalamæssigt afstemt i
forhold til eksisterende bebyggelse. Planerne tager generelt 'lokale' hensyn i forhold til at nedtrappe
bebyggelsen i overgange til en lavere nabobebyggelse. I lokalplanen afbødes virkningen med krav til
facader, så der sikres et godt samspil med bylivet og den menneskelige skala i de tilstødende byrum.
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Endvidere styrkes bymiljøet ved at sikre byparken, skabe rammer for en ny pladsdannelse og ved
bestemmelser om bygningernes stueetager.
I forhold til trafik og fremkommelighed sikrer planerne at biltrafikken fortsat vil kunne afvikles uden
kapacitetsproblemer og at forholdene for de øvrige trafikantgrupper vil blive væsentligt forbedret.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Under de 8 ugers offentlige høring på lokalplan 4-4-118 modtog kommunen 3 høringssvar, hvoraf 1 af
høringssvarene relaterer sig til emner, der er omfattet af Miljøvurderingen. Dette høringssvar lød på, at
bygningshøjder er for bastante og vil medføre væsentlige gener for indsigerens ejendom. Dette
imødekommes ikke, da det vurderes, at der på grund af afstanden og lokalplanens bestemmelser om
byggeriets omfang, udformning og placering ikke opstår væsentlige gener.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Planlægningen er valgt frem for 0-alternativet, fordi den giver mulighed for en fortsat udvikling af levende
campus- og bymiljø, og fordi udviklingen er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes overordnede
planlægning og strategier.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
De væsentlige miljøpåvirkninger vil fremover blive behandlet i forbindelse med byggesagsbehandlingen,
hvor lokalplanens bestemmelser danner grundlag for at miljøpåvirkningerne afbødes som beskrevet ovenfor.
Økonomi
I forbindelse med planernes første fremlæggelse blev der fremsendt en erklæring til ejeren om ikke at ville
kræve ejendommen overtaget af kommunen. Forvaltningen har imidlertid genvurderet sagen, og er i den
forbindelse nået frem til at der ikke er behov for en aftale om fraskrivelse af overtagelsespligten.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Bane Danmark
2. Miljøstyrelsen
3. Anette Kær, Fredrik Bajers Vej 270, 9220 Aalborg Øst
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Bane Denmark om at der ingen bemærkninger er.
Svar: Taget til efterretning.

2. Bemærkning fra Miljøstyrelsen vedr. reglerne om vurdering af bilag IV-arter.
Svar: Taget til efterretning.
Miljøstyrelsen har indsendt en bemærkning, hvor der orienteres om, at vurderinger af bilag IV-arter skal
fremgå af redegørelsen til planforslag. Vurderingen i forhold til bilag IV-arter er foretaget i forbindelse med
udarbejdelse af planerne. Vurderingen tilføjes kommuneplantillæggets redegørelse.

3. Indsigelse fra Annette Kær vedrørende for høj bebyggelse og henvisning til lejligheder andet steds i
byen.
Svar: Ikke imødekommet.
Afstanden mellem indsigerens bolig og lokalplanens byggefelt er ca. 80 meter. Afstanden til legepladsen er
ca. 40 meter. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at bebyggelsens volumen nedtrappes mod
nabobebyggelser og omgivelser for at sikre en skalamæssig overgang til tilstødende byggerier og friarealer.
Det vurderes, at der på grund af afstanden og lokalplanens bestemmelser om byggeriets omfang,
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udformning og placering ikke opstår væsentlige gener af det planlagte byggeri til omgivelserne, herunder
legepladsen og eksisterende boliger.
Lokalplanen muliggør en fortsat udvikling af Universitetsområdet som et blandet og levende campus- og
bymiljø. Lokalplanområdet udgør samtidigt et vigtigt centralt og strategisk mødested i bydelen.
Planlægningen er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes overordnede planlægning og strategier, der
prioriterer en byudvikling i Vækstaksen og den planlagte Plusbus – særligt omkring stationsområder. For at
styrke campuslivet og bymiljøet muliggør planerne bl.a. opførelse af nye boliger, idet de anses for at kan
medvirke til byliv og styrke bosætningsmuligheder i Universitetsområdet.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.059 for nyt centerområde ved Fredrik Bajers Vej, Bertil Ohlins Vej
Forslag til Lokalplan 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Fredrik Bajers Vej, Universitetsområdet
(med miljørapport)
Samlet indsigelser - LP 4-4-118 Blandet bolig, erhverv, uddannelse mm., Frederik Bajers Vej,
Universitetsområdet
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Punkt 16.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.011 og Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for
Tofthøjvej, Storvorde (2. forelæggelse)
2016-069730
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 8.011 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 8-1-103 med nedenstående ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Forslag til ændringer i lokalplan
Da det har vist sig, at skoven vest for lokalplanområdet ikke er stor nok til at afkaste skovbyggelinjer, fjernes
redegørende tekst og bestemmelser med relation hertil.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Anden lovgivning” fjernes tekst om skovbyggelinjen, da det har vist sig, at skoven ikke
er stor nok til at afkaste skovbyggelinje.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.3 slettes: ”Langs skov mod vest fastlægges en byggelinje 30,00 m fra skovbrynet.
Bebyggelse skal placeres i eller bag byggelinjen.”
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 fjernes byggelinjen op mod skoven mod vest.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne omfatter et areal på ca. 23,5 ha. Der kan etableres ca. 160-220 boliger i form af åben-lav og tætlav bebyggelse. Området er meget kuperet, hvilket ønskes bevaret. Derfor skal ny bebyggelse indpasses i
det eksisterende terræn. Adgang til området skal ske fra Tofthøjvej/Gadekærsvej og Kirkebakken, og den
interne infrastruktur opbygges med stamveje, som forgrener sig til boligveje. Herforuden bindes området
sammen på tværs i et netværk af stier og grønne områder.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 7. februar 2019 (punkt 4)
Magistratens møde 11. februar 2019 (punkt 4)
Byrådets møde 25. februar 2019 (punkt 4).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 1. marts til og med 26. april 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 8-1-103
Kommuneplantillæg 8.011
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for et nyt boligområde med en særlig beliggenhed, hvor de
landskabelige og rekreative kvaliteter indarbejdes. Planerne ligger i forlængelse af Byudviklingsplanen for
Storvorde/Sejlflod (kommuneplantillæg 8.009), der blev vedtaget i september 2016.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget tilføjer mulighed for vejadgang fra Kirkebakken til kommuneplanramme 8.1.B2.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse med fokus på en disponering, der skal
fremhæve de eksisterende landskabstræk og udnytte områdets udsigtskvaliteter.
Lokalplanområdet har flere særlige landskabstræk, som ønskes bevaret. Især det kuperede terræn og en
gammel istidsskrænt, der gennemskærer området, er udpeget som særlige kvaliteter. Derfor indeholder
planen bestemmelser om terrænregulering og bebyggelsens placering i terrænet.
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Bebyggelse kan opføres i 2 etager, maks. 8,50 m højt. Pga. de store terrænspring er det muligt at bygge i
forskudte plan eller at udnytte muligheden for parterreplan. Der stilles krav om, at der bygges i mere end ét
plan på grunde, hvor terrænforskellen er over 4,00 m fra højeste til laveste punkt. Dette er for at undgå for
meget terrassering og høje støttemure.
Arkitektonisk stiller lokalplanen krav om, at facader udføres som murværk (blank, pudset eller vandskuret)
eller lign. Alternativt i træ hvis bebyggelsen fremstår med en nutidig arkitektur. Tage kan enten være flade,
med ensidig taghældning eller som sadeltag med en hældning på maks. 45º. For tæt-lav bebyggelse gælder,
at bebyggelse skal fremstå ensartet med hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver indenfor hvert
delområde.
Lokalplanområdet ligger lige nord for Sejlflod Kirke. For at sikre kirkens synlighed fra omgivelserne friholdes
et areal nærmest kirken for bebyggelse. Arealet udlægges i stedet som fælles opholdsareal, hvor
lokalplanen stiller krav til områdets indhold.
Der er desuden fokus på at skabe et varieret udbud af fælles opholdsarealer, både hvad angår størrelse og
indhold. Lokalplanen stiller krav om, at opholdsarealerne tænkes sammen i et system af grønne forbindelser.
Dette skal også være med til at sikre gode forbindelser på tværs i området for de bløde trafikanter.
I sammenhæng med de grønne områder stiller lokalplanen krav om, at der etableres et sammenhængende
stisystem, der kobles på det eksisterende stinet i Storvorde og Sejlflod. Dette skal bl.a. fungere som sikker
skolevej. Som en særlig rekreativ forbindelse skal der etableres en sti langs toppen af skrænten.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra Tofthøjvej og Kirkebakken. Internt i området opbygges
infrastrukturen med 2 overordnede stamveje, hvorfra trafikken kan fordeles til boligvejene. Lokalplanen
indeholder bestemmelser om vejenes bredde og udtryk.
Grundet det kuperede terræn skal der være fokus på at sikre gode løsninger for regnvandshåndtering.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om udformning og placering af LAR-løsninger.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 40-07-06 For et område i den vestlige del af Sejlflod til
erhverv, detailhandel og boligformål. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan
8-1-103 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget, at boligvejen med vejadgang fra Tofthøjvej/Gadekærsvej får navnet Kildebækhøj, mens boligvejen med vejadgang fra
Kirkebakken får navnet Sejlflodgårdsvej.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af udvidelse af
Kirkebakken.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejeren, jf. bilag.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet, og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejerne forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
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ejerne imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejerne fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miljøstyrelsen
Robert Johannes Olesen, Gadekærsvej 4, 9280 Storvorde
Storvorde-Sejlflod Samråd
Hans Henrik Winther Nielsen, Rødageren 6, 9280 Storvorde
Anne-Mette Hjalager på vegne af Familien Hjalager
Romdrup Klarup Samråd
Claus Johannsen på vegne af Sejlflod Kirke
Storvorde Sejlflod Boldklub, Tofthøjvej 45, 9280 Storvorde.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Miljøstyrelsen om konsekvenser af rammeændringer i forhold til udpegning af økologisk
forbindelse.
Svar: Taget til efterretning.
Den økologiske forbindelse blev ændret i forbindelse med godkendelse af byudviklingsplanen for
Storvorde/Sejlflod (kommuneplantillæg 8.009, der blev vedtaget i september 2016). Der er
uoverensstemmelse med Plandata.dk, som rettes.

2. Indsigelse fra Robert Johannes Olesen vedrørende sikring af natur- og kulturkvaliteter samt trafikforhold.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigt og udsigt i forbindelse med Sejlflod Kirke er sikret i lokalplanen. Der har været dialog med de
kirkelige myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.
Gravhøjene og kalkgravene ligger udenfor lokalplanområdet. Fredningen af området med sjældne blomster
er sikret i lokalplanen, og området må derfor ikke bebygges.
Det er vurderet, at trafikken fra lokalplanområdet vil blive afviklet fornuftigt, så rent kapacitetsmæssigt er det
ikke noget problem. Der er mindre gode oversigtsforhold ved tilkørsel fra Kirkebakken til Gadekærsvej, men
40 km zonen opvejer for dette.

3 a. Indsigelse fra Familien Hjalager vedrørende trafikbetjening af perspektivområde.
Svar: Ikke imødekommet.
Perspektivområdet sikrer udvidelsesmulighed for fritidsfunktioner og offentlige funktioner (skole, hal,
institutioner, parkering etc.). Disse fremtidige funktioner skal trafikbetjenes fra egen grund. Der skal ikke
mere trafik end højst nødvendigt gennem det nye boligområde pga. terrænet.
Et kommende boligområde i den vestlige del af perspektivområdet kan få vejadgang andre steder fra,
eksempelvis fra Markvej hvor man vil komme ind fra nord uden at skulle gennem byen. Det vil kræve meget
afgravning at få en vej direkte op gennem lokalplanområdet gående fra øst mod vest i den nordligste del, da
terrænet er meget skrånende, hvorimod man kan arbejde med terrænet ved at ankomme fra nord. Alternativt
kan man se på en adgang via Hassinghave.
3 b. Indsigelse fra Familien Hjalager vedrørende stiforbindelser og grønne områder.
Svar: Taget til efterretning.
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Der er i lokalplanen arbejdet med at skabe en sikker skolevej gennem området. Der er desuden sikret
forbindelser til grønne områder internt såvel som eksternt, og det er muligt at komme op til skoven mod vest
via lokalplanområdet. Yderligere skal der laves en rekreativ sti langs skrænten, som kan bruges af hele
byen.
3 c. Indsigelse fra Familien Hjalager vedrørende drikkevandsbeskyttelse.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanområdet ligger udenfor Område med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD-område). Det er ikke
muligt at forbyde brug af pesticider i en lokalplan, da man ikke kan adfærdsregulere.
3 d. Indsigelse fra Familien Hjalager vedrørende skovbyggelinjen.
Svar: Ikke imødekommet.
Skovbyggelinjen er fjernet, idet den var fejlregistreret. Skoven var ikke stor nok til at afkaste skovbyggelinje.
3 e. Indsigelse fra Familien Hjalager vedrørende bebyggelsens omfang og udseende.
Svar: Ikke imødekommet.
Illustrationsplanen er udarbejdet som et realistisk billede på en fremtidig udbygning af området, men den er
kun vejledende.
Fokus i denne lokalplan har været at sikre bebyggelsens indpasning i terrænet. Det er ikke et område for
typehuse. Dermed vil det være individuelle bebyggelser, der præger området, hvilket også kan være en
kvalitet.
Angående materialer stiller lokalplanen krav om, at facader skal udføres som murværk (blank, pudset eller
vandskuret). Derved er der sikret en rød tråd i bebyggelsen med mulighed for variation. Det har ikke været
intentionen med planen at skabe et fuldstændigt ensartet område.
3 f. Indsigelse fra Familien Hjalager vedrørende kommunens overordnede planlægning.
Svar: Taget til efterretning.
Planen er udarbejdet i overensstemmelse med den kommuneplanramme, der var et af resultaterne af
arbejdet med byudviklingsplanen for Storvorde/Sejlflod. Byudviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med
borgerne og sikrer helhed og sammenhæng i byerne.

4. Indsigelse fra Hans Henrik Nielsen vedrørende økologiske forbindelser og arealfredning.
Svar: Taget til efterretning.
Som beskrevet under indsigelse 1 er den økologiske forbindelse blevet ændret i forbindelse med proces for
byudviklingsplanen Storvorde/Sejlflod (kommuneplantillæg 8.009, der blev vedtaget i september 2016).
Lokalplanen har ikke flyttet det fredede areal, hvor der er registreret Stor Gyvelkvæler.

5 a. Indsigelse fra Storvorde-Sejlflod Samråd vedrørende trafikforhold.
Svar: Ikke imødekommet.
Som beskrevet under indsigelse 2 vil trafikken på Tofthøjvej/Gadekærsvej blive afviklet fornuftigt. I den
nordlige ende er forskydningen af adgangsvejen til boligområdet i forhold til vejen ned til boldklubben, samt
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40 km/t hastighedszonen, med til at understøtte trafikafviklingen. En rundkørsel er altså ikke
kapacitetsmæssigt understøttet og vil optage meget areal.
I den sydlige ende er der mindre gode oversigtsforhold ved tilkørsel fra Kirkebakken til Gadekærsvej, men 40
km/t hastighedszonen opvejer for dette.
5 b. Indsigelse fra Storvorde-Sejlflod Samråd vedrørende udvikling af perspektivområde
Svar: Delvis imødekommet.
Fremtidig udvikling af byen med skole, hal, fritidsfunktioner, flere p-pladser etc. er sikret gennem
byudviklingsplanen, hvor området vest for skolen blev udlagt til perspektivområde.
Angående trafikbetjening af dette område henvises til svar til indsigelse 3 a.
Den omtalte omfartsvej vest om Storvorde blev afvist i forbindelse med arbejdet med byudviklingsplanen for
Storvorde/Sejlflod. Der er ikke nok kritisk masse til denne – behovet står altså ikke mål med investeringen.
5 c. Indsigelse fra Storvorde-Sejlflod Samråd vedrørende grønne kvaliteter og sammenhænge.
Svar: Taget til efterretning.
Forbindelser til grønne områder er sikret internt såvel som eksternt, og det er muligt at komme op til skoven
mod vest via lokalplanområdet. Der er desuden en rekreativ sti langs skrænten, som kan bruges af hele
byen.
Lokalplanen sikrer de kommende nye borgere mulighed for medbestemmelse. Vi sætter rammerne for
grønne områder, udearealer, forbindelser mv., men der er vis frihed til, at de kommende beboere kan
indrette deres grund, som de ønsker.
Skovrejsning ligger udenfor lokalplanen.

6. Indsigelse fra Romdrup Klarup Samråd vedrørende trafikforhold.
Svar: Delvis imødekommet.
Som beskrevet under svar til indsigelse 5 b blev en omfartsvej med en eventuel forlængelse ud til
Egnsplanvej afvist i arbejdet med byudviklingsplanen for Storvorde/Sejlflod, idet behovet ikke står mål med
investeringen. Det kan dog nævnes, at man er opmærksom på problematikken i forbindelse med
trafikafvikling ved Klarup og Storvorde, og derfor sendes forslag til etablering af rundkørsler ved
Egensevej/Svinetruget samt Klarupvej/Storvordevej/Svinetruget med til de kommende budgetforhandlinger.

7. Indsigelse fra Claus Johannsen (Sejlflod Kirke) vedrørende ændret vejforløb på Kirkebakken
Svar: Ikke imødekommet.
Udbygningsaftalen indeholder et nyt sandfang, som skal håndtere alt grus, der føres med smeltevand eller
regnskyl.
Det er dokumenteret med kørekurver, at landbrugsmaskiner godt kan anvende det nye vejforløb. Hjørner
forstærkes med stabilgrus for at sikre dette.

9. Indsigelse fra Storvorde Sejlflod Boldklub vedrørende vejadgang fra Tofthøjvej/Gadekærsvej
Svar: Ikke imødekommet.
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Som beskrevet under indsigelse 5 a er en rundkørsel ved Tofthøjvej/Vigen ikke kapacitetsmæssigt
understøttet. Forskydningen af adgangsvejen til boligområdet ift. vejen ned til boldklubben, samt 40 km/t
hastighedszonen, er med til at understøtte trafikafviklingen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 8.011 Område vest for Tofthøjvej, Storvorde
Udkast til Lokalplan 8-1-103 Boliger, vest for Tofthøjvej, Storvorde
Samlet pdf af bemærkninger - LP 8-1-103, Tofthøjvej, Storvorde
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Bilag 1 til udbygningsaftale - Notat tilslutning kirkebakken_REV1
Bilag 2 til udbygningsaftale - Skitse vejadgang fra Kirkebakken Bilag 1_REV1
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Punkt 17.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 61
Bøgevej i Hals
2017-021420
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 8.710.401 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti på max. 1.882.401 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup afd. 61

Afdeling 61 består af 133 boliger, der er fordelt på flere adresser/områder i Hals by. Helhedsplanen omfatter
kun afdelingens 25 boliger beliggende Bøgevej 2-40.
De 25 boliger består af 7 stk. 2-rums, 4 stk. 3-rums og 13 stk. 5-rumsboliger, Boligerne, der er er beliggende
2
på Bøgevej 2-12 er opført som to etages byggeri med boligstørrelser på 42-57 m . De resterende boliger
2
beliggende på Bøgevej 14-40 er tæt/lavt byggeri med egne haver og med et areal på 102 m . Det samlede
2
areal for bebyggelsen udgør 2.042 m .
Renoveringen af boligerne vil give bebyggelsen et betydeligt byggeteknisk samt æstetisk løft.
Projekt
Renoveringsarbejdet omfatter:







Udskiftning af eternitplader til paptag med listetækning.
Forstærkning af træremme henover indgangspartier mm.
Forstærkning af spær i tagrum, hvor spærene er skåret over ved gl. ovenlys.
Gennemgang af forankringer/beslag i tagrummet.
Nyt udhæng i form af ændret stern og underbeklædning (det store kasseudhæng ændres til en tynd
stern og inddækning af rem/spærender).
Nye tagrender.
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Herudover skal altangangen på etagebyggeriet renoveres/udskiftes på grund af omfattende betonskader, og
der opføres nye altaner på havesiden.
Projektet vil overholde kravene i Bygningsreglementet 2018

Byggeriets art

Tæt/Lav og etage

Antal boliger
før renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned
før renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

133

133

2.326 – 5.305 kr.

2.326 – 5.305 kr.

Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 8.710.000 kr. svarende til 4.266 kr. pr. m .
Udgiften fordeles på alle afdelingens adresser/områder. Udgiften medfører ikke huslejestigninger, da der
samtidig fremkommer besparelser i hele afdelingen i forbindelse med andre låneomlægninger mv.
Husleje
Huslejen vil ikke stige som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte. Den eksisterende husleje er
2
608 kr. m pr. år pr. jan. 2019.
Kapitaltilførsel
Boligselskabet oplyser, at Landbyggefonden, i forbindelse med sagen, behandler ansøgning om
kapitaltilførsel. Sagsbehandlingen forventes gennemført i 2019 eller senere til forholdsmæssig indfrielse af
lån svarende til ca. 500.000 kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel ville udgøre ca. 100.000 kr.
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%

100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
500.000 kr.

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

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

8.710.401

1.882.401

4.000.000

Egen
finansiering
og tilskud
2)

Kapitaltilføs
el (se
ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 2.828.000

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.
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Bilag:
Illustrationer Sundby-Hvorup afd. 61
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Punkt 18.

Godkendelse af Skema B for 22 almene familieboliger for Boligforeningen Enggården
afd. 24 - Koldsmindevej, 9240 Nibe
2018-002672
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessummen inden
byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 3.127.000 kr. til 41.630.000 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 312.700 kr. til 4.163.000 kr., og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen Enggården, afd. 24 – Koldsmindevej, Nibe.
Projektet er med på boligprogram 2015-2018.

I det oprindelige projekt var det planlagt, at der skulle opføres 22 almene familieboliger, hvoraf 6 skulle
opfylde kravene til tilgængelighedsboliger.
2
Boligerne skulle opføres med henholdsvis 16 rækkehuse i to plan på 94,2 m og alle med både have og
2
altan og med 6 tilgængelighedslejligheder på 78,8 m opført som etagebyggeri i to etager med
elevatoradgang og med adgang til have eller altan.
Dette var således grundlaget for byrådets godkendelse af Skema A den 11. december 2017.
Projekt
Den gennemførte af licitation i maj 2018 udviste en væsentlig overskridelse af projektets budgetramme. På
trods af et omfattende arbejde med at lokalisere og prissætte mulige besparelser i projektet, har det ikke
været muligt at få økonomisk sammenhæng i skema B i forhold til det godkendte skema A.
I byudviklingsplanen for Nibe er der peget på en række eksisterende byområder, der eksempelvis vil kunne
omdannes til boligformål. Boligforeningen Enggårdens projekt ”Koldsmindevej” er placeret i et af disse
områder - et tidligere erhvervsområde direkte ud mod Limfjorden.
Området har ikke direkte tilknytning til det bevaringsværdige købstadsmiljø i Nibes bymidte, hvorfor
rammerne for bebyggelsens udformning har været rimelig frie; dog er der krav om et ensartet udseende med
hensyn til farvevalg, materialer, bygningshøjder og -volumen samt tagformer.
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Bebyggelsen tænkes derfor opført i et nutidigt formsprog men med tilpasning til den gamle bydel. Det gøres
ved primært at opføre smalle to-etagers rækkehuse med pudsede facader samt sadeltag med røde tegl, som
en reference til den bagvedliggende by.
Da det ikke er muligt at ændre væsentligt i bebyggelsens udtryk grundet lokalplanens bestemmelser, er
projektet derfor primært ændret i forhold til boligernes størrelse, således at projektets økonomiske ramme
øges.
Det betyder at:
 Der opføres 22 almene familieboliger fordelt på 3- og 4-rums.
2
 4-rumsboligerne opføres som rækkehuse i to plan på 96 m og i enheder af 3-6 boliger. Alle
lejligheder har udgang til en mindre privat have. Altaner udgår.
2
 3-rumsboligerne opføres som lejligheder på 90 m i en samlet enhed, som opføres som
etagebyggeri i to plan. Lejligheder i stueplan har udgang til en mindre privat have, mens boligerne på
1. sal har udgang til altan.
 Tre lejligheder opføres som tilgængelighedsboliger og placeres i stueetagen. Adgang til lejligheder
på 1. sal sker via udvendig trappe.
 Der opføres elevatortårn men uden lift, da det er boligforeningens intention, at boligerne på 1. sal på
sigt får adgang via både trappe og elevator.
 Hele bebyggelsen opføres med pudsede facader i farverne koksgrå, gul, grøn og okker samt
sadeltag med beklædning af uglaserede røde vingetegl. Karnapper på rækkehusene udføres i zink
med værn i glas.
 Udhuse opføres med facader af pladebeklædning af fibercement samt tagdækning af tagpap.
Der indsendes præcise farveprøver på farvepuds til gennemsyn og endelig godkendelse, når
materialeleverandør er valgt.

Byggeriets art

Rækkehuse
tæt/lav
Lejligheder
etage

Antal boliger

16 stk. 4-rums a 95,8 m²

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema A
6.226 kr.

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema B
6.394 kr.

6 stk. 3-rums a 90,0 m²

5.426 kr.

6.007 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Skema A
Ændring
Skema B

38.503.000
+3.127.000
41.630.000

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)
- - - Kr. - - 33.883.000
3.850.300
+2.751.000
+312.700
36.634.000
4.163.000

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

770.000 Ikke beregnet
+62.600
832.600
66,42%

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%, håndværkerudgifter 74% og omkostninger 10%.
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2

Den samlede anskaffelsessum er i forhold til skema A steget med 636 kr. pr. m fra 19.446 kr. pr. m
2
(rammebeløb 2017 inkl. energitillæg) til 20.082 kr. pr. m . (rammebeløb 2019 inkl. energitillæg).
Ekstraudgiften til grundkapital finansieres indenfor den afsatte budgetramme.

2

2

Den gennemsnitlige årlige husleje er uændret i forhold til skema A på 801 kr. pr. m . Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 613 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 189 kr. pr. m pr. år.
I kapitaludgifterne er der en ændring i forhold til skema A, hvor kapitaludgifterne udgjorde 593 kr. og de
2
øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 208 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Bilag til dagsordenspunkt
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Punkt 19.

Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af krydset Sønderbro - Østre Allé
2019-018961
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje § 94-123,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse - ekspropriationens omfang
Aalborg Kommune ønsker generelt at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Baggrunden for
krydsudvidelsen ved Sønderbro – Østre Alle er, at krydset gennem mange år har været udpeget som sort
plet.
Desuden er der behov for forbedret trafikafvikling pga. kapacitetsproblemer.
Projektet omfatter:
- Anlæg af bundet venstresving på alle fire ben, i to spor
- Etablering af rødkørsel ved højresving for cyklister på SV- og SØ-benet
- Anlæg af asfaltindstik på eksisterende sti fra Eternitgrunden på SØ-benet
- Signalprojekt med etablering af bundet venstresving og medfølgende ændringer af signalgruppeplan.
Anlægsarbejdet forventes udført i sommeren og efteråret 2019.
Aalborg Kommune ønsker at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til rådighedsindskrænkninger
ved ekspropriation. Dette sker med hjemmel i lov om offentlige veje §§ 94-98.
Proceduren for ekspropriationens gennemførelse følger lov om offentlige veje kap. 10 §§ 99-104.
Der indhentes de nødvendige tilladelser hos relevante myndigheder til gennemførelse af projektet, herunder
politigodkendelse i henhold til Færdselslovens § 100.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens størrelse fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende
kortbilag, som er i sagen.
Ekspropriationen berører 5 løbenumre.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 10. april 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de omfattede
ejendomme.
Der er indgået forlig med foreløbigt 3 lodsejere om erstatningen for arealafståelse.
Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der ikke indkommet bemærkninger,
forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet.
Økonomi
Erstatningsbeløbet, som forventes at udgøre ca. 450.000 kr., afholdes af Trafik&Veje over projekt
2v2717150902.
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Bilag:
Ekspropriationsplan - Ekspropriation til udvidelse af krydset Sønderbro - Østre Allé
Oversigtskort - Ekspropriationt il udvidelse af kryds - Sønderbro - Østre Allé
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Punkt 20.

Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelbaner mellem Dall Villaby og
Ferslev
2018-070195
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer og rettigheder til midlertidig brug af arealer til
arbejdsarealer med henblik på etablering af cykelbaner på strækningen Dall Villaby-Ferslev i
henhold til lov om offentlige veje §§94-98,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse for ekspropriationen
Aalborg Kommune har som indsatsområde at skabe sikre skoleveje og gode forhold for cyklister. Der skabes
derfor ved dette projekt en sammenhængende og længe ønsket sikker forbindelse for cyklister mellem Dall
Villaby og Ferslev.
Projektet er en kombination af forskellige løsninger, som bliver udført etapevis, og er et alternativ til anlæg af
en omkostningsfuld cykelsti. Når hele projektet er gennemført, åbner det mulighed for, at flere børn fra Dall
og Dall Villaby kan transportere sig selv til og fra skole i Ferslev.
Den første etape blev udført i 2017 og omfattede udførelse af såkaldte 2÷1 veje på to delstrækninger - dels
en strækning i det åbne land - dels strækningen gennem Dall. I Ferslev by blev der samtidigt afstribet brede
kantbaner.
Denne anden og sidste etape omfatter etablering af cykelbaner på den resterende del af strækningen fra
Dall Villaby - Ferslev. Anlæg af cykelbaner kræver, at vejen udvides med asfalt, der anlægges nye
græsbeklædte rabatter, og at der etableres de nødvendige afvandingskonstruktioner svarende til en nyopført
vejstrækning. Dette indebærer, at der skal ske arealerhvervelse fra de tilgrænsende ejendomme visse
steder.
For at gennemføre projektet vil der enkelte steder blive arbejdet udenfor det eksproprierede areal. Disse
arealer vil blive betragtet som midlertidige arbejdsarealer. Arealerne vil i anlægsperioden blive brugt til oplag
af jord, kørsel med maskiner m.m.
Aalborg Kommune erhverver ved ekspropriationen de nødvendige arealer til udvidelse af det offentlige
vejanlæg, herunder vejafvanding, samt rettigheder til brug af midlertidige arbejdsarealer i anlægsperioden.
Dette sker med hjemmel i lov om offentlige veje §§ 94-98.
Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes udført fra ultimo august - ultimo december 2019.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens omfang fremgår af ekspropriationsbeskrivelserne med lodsejerfortegnelser for de enkelte
ejendomme samt tilhørende ekspropriationsplaner, som forefindes i sagen. Ekspropriationen berører i alt 11
ejendomme (lb. nr. 2, lb. nr. 4-5, lb. nr. 7-11 og lb. nr.12-15), hvoraf en ejendom er ejet af Aalborg
Kommune.
Ekspropriationsplanerne (ekspropriationsplan nr. 1-4) er vedhæftet som bilag.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 13. 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.
Der er indgået forlig med foreløbigt 6 lodsejere og 2 forpagtere om erstatningen.
Såfremt der ikke opnås forlig om erstatningen, indbringer Aalborg Kommune erstatningsspørgsmålet for
Taksationskommissionen.
Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet bemærkninger,
forslag til ændringer og indsigelser mod projektet fra en af lodsejerne (lb. nr. 14), således som dette fremgår
under de enkelte løbenumre.
De enkelte ejendomme - det ekspropriative indgreb, samt indsigelser og bemærkninger
Løbenummer 2: Aalborg Kommune
Matr.nr. 29b Dall By, Dall
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Der eksproprieres ca. 1.370 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til ca. 1.140 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 2A: Bente Nielsen (forpagter)
Matr.nr. 29b Dall By, Dall
Der eksproprieres ca. 1.370 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til ca. 1.140 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 4: Mette Frederiksen
Matr.nr. 8ao, Dall by, Dall
Der eksproprieres ca. 1.760 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til ca. 2.280 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 5: Bente Nielsen og Bruno Møller Nielsen
Matr.nr. 4a, Dall by, Dall
Der eksproprieres ca. 550 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til ca. 970 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 7: Sonja Kjær Christiansen og Peter Fuglsang Christiansen
Matr.nr. 11a og 11x, Dall by, Dall
Der eksproprieres samlet ca. 5.450 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til i alt ca. 5.160 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 8: Vejdirektoratet
Matr.nr. 11q, 11æ og 12e, Dall by, Dall
Der eksproprieres samlet ca. 1.060 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til i alt ca. 640 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 8A: Marianne Ørum Pedersen og Marianne Stæhr Poulsen (lejere)
Matr.nr. 11q, Dall by, Dall
Der eksproprieres samlet ca. 470 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Løbenummer 8B: Findelstrupgård I/S v/ Henrik Egholm (forpagter)
Matr.nr. 11æ og 12e, Dall by, Dall
Der eksproprieres samlet ca. 590 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til i alt ca. 640 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 9: BJE Invest ApS
Matr.nr. 11z, Dall by, Dall
Der eksproprieres ca. 530 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til ca. 450 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 10: Harry Pedersen
Matr.nr. 12b, Dall by, Dall
Der eksproprieres ca. 80 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til ca. 100 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 11: Henrik Egholm og Dennis Andersen
Matr.nr. 12a og 12h, Dall by, Dall
Der eksproprieres samlet ca. 2.860 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til i alt ca. 1.930 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 13: Jens Anton Rytter
Matr.nr. 8a og 8cl, Dall by, Dall
Der eksproprieres samlet ca. 3.400 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner mv..
Desuden brugsret til i alt ca. 2.370 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Løbenummer 14: Niels Jørn Weisbjerg Rytter
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Matr.nr. 8c og 8co, Dall by, Dall
Der eksproprieres samlet ca. 2.375 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner mv.
Desuden brugsret til i alt ca. 1.870 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Indsigelser og bemærkninger til projektet:
I den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet bemærkninger og forslag til ændringer af projektet
fra ejeren af lb. nr. 14. Ejeren har anmodet kommunen genoverveje projektet, således at skellet langs
ejerens matrikler på begge sider af Ferslev Byvej ikke ændres til et ujævnt skel med store udsving, men at
skellet fremover får et mere jævnt og lige forløb. Hertil har Aalborg Kommune svaret, at Trafik & Veje har
revideret projektet omkring afvandingen, hvilket betyder, at grøfterne kan inddeles i mindre stræk, og at
dybden af dem kan mindskes. Dette har samtidig den fordel, at bredden af grøfterne bliver mere konstant
over strækningen. Det reviderede projekt fremgår af en projekttegning, som ejeren samtidig har fået tilsendt,
hvorefter det nye skel vil få et mere jævnt og lige forløb. Revideringen af afvandingsprojektet kan indebære
mindre afvigelser af de omtrentlige arealer angivet på ekspropriationsplanen.
Løbenummer 15: Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba
Matr.nr. 8ck, Dall by, Dall
Der eksproprieres ca. 150 m² areal til vejudvidelse/cykelbaner.
Desuden brugsret til ca. 180 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Økonomi
Erstatningsbeløbene, som i alt forventes at udgøre ca. 550.000 kr. afholdes af By- og
Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje over projekt 2v009702, Cykeltiltag Dall-Ferslev, Arealerhvervelse.
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Bilag:
Ekspropriationsplan nr. 1
Ekspropriationsplan nr. 2
Ekspropriationsplan nr. 3
Ekspropriationsplan nr. 4
Oversigtskort
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Punkt 21.

Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Aalborg
Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune
2019-034165
Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den
29. april 2019:
"Aalborg Byråd beslutter, at Aalborg Kommune skriver under på charter for skattelyfri kommune (se
vedhæftede).
Begrundelse:
Aalborg Kommune vedtog den 19. juni 2017 at man vil undlade at handle med og investere i virksomheder,
som benytter sig af ulovlig skatteunddragelse. Enhedslisten mener, at en tilslutning til dette charter vil ligge i
naturlig forlængelse af denne beslutning.
En række kommuner (herunder København, Næstved, Albertslund, Frederiksberg, Odsherred og Roskilde)
har allerede underskrevet charteret. Efter Enhedslistens opfattelse er det på tide, at også Aalborg Kommune
tilslutter sig."
Sagen blev udsat i byrådets møde den 29. april 2019 med henblik på nærmere belysning af administrationen.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
Supplerende sagsfremstilling:
Borgmesterens Forvaltning har efter byrådets behandling af sagen den 29. april 2019 (punkt 13) set nærmere
på kravene i charter for skattelyfri kommune. I den forbindelse kan det konstateres, at der er udarbejdet et
opdateret charter, som er vedlagt.
Ved charteret forpligter Aalborg Kommune sig til følgende:
”Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og
investeringspolitik, indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge
virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd. Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til,
indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens
leverandører.”
Det er ikke helt klart hvad termen ”ansvarlig skatteadfærd” omfatter, men forpligtelserne går efter
formuleringerne ikke videre end rammerne i kommunalfuldmagten og lovgivningen tillader.
Aalborg Kommunes Etiske Investeringspolitik og Udbuds- og Indkøbspolitik indeholder retningslinjer for,
hvordan det skattemæssige aspekt inddrages ved investeringer og valg af leverandører.
Udbuds- og Indkøbspolitikken
Det fremgår af Aalborg Kommunes gældende Udbuds- og Indkøbspolitik, at Aalborg Kommunes
medarbejdere, i forbindelse med gennemførelsen af udbud, hvor det er relevant, skal indhente ”oplysninger til
vurdering af, om leverandøren skal udelukkes fra at byde”.
Som eksempel på forhold der kan begrunde, at en leverandør udelukkes, nævner udbudspolitikken
”manglende opfyldelse af sociale eller skattemæssige forpligtelser”. Der henvises til byrådets beslutning af
19. juni 2017 (punkt 24).
Der påhviler herefter med de nugældende bestemmelser i udbudspolitikken Aalborg Kommunes ansatte en
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forpligtelse til at overveje, om det i forbindelse med udbud af en opgave, vil være relevant at benytte sig af
muligheden for at stille krav om, at en tilbudsgiver ikke har overtrådt skatteretlige regler.
Herunder vil det skulle overvejes, om udbudsmaterialet skal indeholde bestemmelser om, at man vil
udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.
Etisk Investeringspolitik
Det fremgår af investeringspolitikken under overskriften ”Skatteunddragelse”, at Aalborg Byråd har
vedtaget, at undlade at handle med og investere i selskaber, der unddrager sig skattebetaling. Der
henvises til byrådets beslutning af 19. juni 2017 (punkt 24)
Endvidere fremgår det, at Aalborg Kommune ønsker at ekskludere selskaber, der benytter sig af eller
bidrager til ulovlig skatteunddragelse i Danmark eller andre EU-lande. Kommunens investerede midler
må desuden ikke administreres af selvstændige investeringsforeninger og andre lignende selskaber,
som benytter, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.
Herudover stilles der krav til, at Aalborg Kommunes kapitalforvaltere ved deres valg af investeringer
inddrager EU’s liste over stater, der betegnes som ”skattely” og observationslisten med yderligere
stater.
Herudover skal kapitalforvalteren naturligvis overholde en eventuelt EU-sanktionsliste, der måtte opstå
på baggrund af EU’s beslutning.
Forvaltningen vurderer, at charteret ikke medfører yderligere forpligtelser end dem, der allerede fremgår
af den etiske investeringspolitik, og udbuds- og indkøbspolitikken.
Magistraten indstiller, at Charter for skattelyfri kommune underskrives.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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Bilag:
OxfamIBIS_Charter_Certifikat_FINAL_Printvenlig_040118
Charter Skattelyfri Kommune
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Punkt 22.

Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe ved udbud af persontransport i fast rute
2019-045360
Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den
17. juni 2019:
"
1.

2.
3.
4.
5.

Aalborg Kommune forpligter sig til i alle udbud ved persontransport i fast rute, at der indtænkes og
ilægges hensynstagen til de overenskomstmæssige pauser, tid til at komme på toilettet, tid til at
foretage sikkerhedsmæssige tjek af busser ved opstart og chaufførskifte med mere.
At køreplanerne skal planlægges dynamisk, således at de er tilpasset de trafikale forhold som
myldretid og særlige højtider/begivenheder.
At aftalen sikrer et godt arbejdsmiljø. Kommune forpligter sig til at etablere de nødvendige
pausefaciliteter - herunder toilet.
At Aalborg kommune i planlægningen af køreplaner for bybusserne og de regionale ruter
forpligter sig til at inddrage arbejdsmarkedets parter.
At der nedsættes et kontroludvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, der skal føre kontrol
med, at udbuddet overholdes.

Begrundelse:
Baggrunden for forslaget, som svarer til et forslag, som er vedtaget i Randers, er, at chaufførerne flere gange
har påpeget urealistiske køreplaner, som ikke levner tid til pauser, toiletbesøg og lignende. Disse forhold er
efter Enhedslistens opfattelse urimelige og kræver handling fra Byrådets side."
Beslutning:
Punktet udsættes og oversendes til Sundheds- og Kulturudvalget med henblik på, at sagen belyses nærmere.
Udsat.
Lars Peter Frisk og Helle Frederiksen var fraværende.
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