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By- og Landskabsudvalget

Tid

Torsdag 20. juni 2019, kl. 08.30

Sted

Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Afbud

Per Clausen

Til stede

Hans Henrik Henriksen, Jan Nymark Thaysen, Ole Risager, Lisbeth Lauritsen, Helle
Frederiksen, Vibeke Gamst

Øvrige
deltagere

Konstitueret direktør Anders Fokdal, Jurist Bettina Vitnes

Øvrige
oplysninger

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen deltog under pkt. 4-10 + 14. Stadsingeniør Svend Erik
Pedersen deltog under pkt. 15.

By- og Landskabsudvalget

Punkt 1.

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

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 1 af 62
1

By- og Landskabsudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af Budget 2020-23 Forslag til Omprioriteringskatalog
2018-088582
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender emner til forvaltningens
Omprioriteringskatalog for budget 2020-23 ud fra fremsendte forslag.
Beslutning:
Godkendt, idet pkt. 2 om fortove fravælges.
Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 2
1 af 62
3

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører budgetlægningen for budget 2020-23.
Den omhandler emner til det Omprioriteringskatalog med mulige budgetreduktioner, som
By- og Landskabsudvalget skal fremsende til Byrådet senest 1. juli 2019 jf. Byrådets beslutning 25. februar
2019.
Kravet til budgetreduktioner i By- og Landskabsforvaltningen er 5,161 mio. kr. svarende til 1,5 % af
driftsbudgettet. På mødet gennemgås alle forslag, der er indeholdt i bilaget.
By – og Landskabsudvalget blev introduceret for sagen på mødet den 6. juni for at sætte rammen for det
videre arbejde i By- og Landskabsforvaltningen frem mod Udvalgets møde den 20. juni 2019, hvor emner i
kataloget skal endeligt godkendes.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 3
2 af 62
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Forslag til Omprioriteringskatalog 2020

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 4
3 af 62
3

By- og Landskabsudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. maj 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
2019-009493
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 31. maj 2019.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Ole Risager var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 5
1 af 62
3

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den tredje økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2019.
Som i de foregående år skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter
indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til
korrigeret budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre
budgetoverholdelse.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og arbejdsprogrammer.
Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. 31. maj forventes behandlet i Magistraten den 17. juni 2019.
Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 31. maj behandles ikke i Magistrat og i Byråd.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 6
2 af 62
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Virksomhedsrapport 2019 pr. 31. maj 2019

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 7
3 af 62
3

By- og Landskabsudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej
og Svendsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
2018-089911
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.051.
forslag til Lokalplan 1-3-127.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Udsat.
Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 8
1 af 62
5

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Der kan som erstatning for den tidligere dagligvarebutik etableres ca. 90 nybyggede etageboliger, i form af
en bebyggelse ud mod gaden og tre gårdbebyggelser. Der kan desuden etableres 11 etageboliger i en
bevaret bygning. Vejadgang sker fra Svendsgade, og parkering sker i kælder under terræn.
Tidsplan
Orienteringer og politiske drøftelser
By- og Landskabsudvalget blev orienteret om planlægningen på mødet den 9. marts 2017 (punkt 11).
By- og Landskabsforvaltningen igangsatte herefter planlægningen med udgangspunkt i en samlet
bebyggelsesprocent på 210.
By- og Landskabsudvalget blev orienteret om planudkastet på mødet den 5. oktober 2017 (punkt 6).
Herefter meddelte By- og Landskabsforvaltningen bygherre, at parkering skulle placeres i kælder under
terræn. Bygherre valgte som følge heraf at tilbagetrække sit ønske om lokalplan.
I november 2018 henvendte bygherre sig med ønske om at igangsætte planlægningen på ny, med parkering
under terræn. By- og Landskabsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et nyt lokalplanudkast.
Bebyggelsens omfang er uændret i det nye planudkast, mens bestemmelserne om arkitektur og
udendørsarealer er skærpet.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalgets møde den 7. november 2019 og Byrådet den 25. november 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-127
Kommuneplantillæg 1.051
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 9
2 af 62
5

By- og Landskabsudvalget

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre opførelse af nye etageboliger som erstatning for en tidligere
dagligvarebutik. Etageboligerne får karakter af rand- og gårdbebyggelse. Gårdrummet mellem
bebyggelserne får markant beplantning samt opholds- og aktivitetsmuligheder for beboerne. Bilparkering
sker i kælder under terræn.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent for grunden fra 95 til 210, for at
muliggøre den ny etagebebyggelse.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 6 etager som erstatning for den tidligere
dagligvarebutik, der har været indrettet i en gammel fabriksbygning. Fabriksbygningen nedrives.
Den nye bebyggelse fremstår som en randbebyggelse med mansardtag ud mod gaden i 6 etager, samt
bagvedliggende bebyggelser i op til 5 etager. Den eksisterende etagebygning på Badehusvej 1 bevares i sin
nuværende form.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 10
3 afaf562

By- og Landskabsudvalget
Lokalplanen sikrer bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet gennem detaljerede bestemmelser om
materialevalg og bygningsdetaljer. Maksimale facadehøjder for randbebyggelsen sikrer at bebyggelsen er
tilpasset det eksisterende gademiljø.
Randbebyggelsen får opgange ud mod gaden, mens gårdbebyggelserne får korte, indeliggende altangange
med afskærmende beplantning.
Der vil være arealer til aktiviteter, leg og ophold i gårdrummet mellem bebyggelserne. Gårdrummet får en
markant beplantning i form af både træer, buske og urter. Der er desuden opholdsarealer på
gårdbebyggelsens tage og i form af altaner.
Adgang til bilparkeringskælderen sker gennem en port i randbebyggelsens sydligste del. Der vil være
cykelparkering i kælder samt på terræn.
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.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 11
4 afaf562

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.051 for området ved Badehusvej og Svendsgade
Udkast til Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 12
5 afaf562

By- og Landskabsudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Tech College, Øster
Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård (med miljørapport) (1. forelæggelse)
2018-086341
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.032.
forslag til Lokalplan 4-1-110.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 13
1 afaf462

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er i byzone, og har samlet et areal på ca. 22,5 ha. Området omfatter Techcollege
Aalborgs campusområde på hhv. Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Med den nye planlægning gives der bl.a.
mulighed for en højere bebyggelsesprocent, til fordel for udvidelse af undervisningsfaciliteter.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på mødet d. 24. april 2014. (punkt 08)
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt ultimo 2019
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-110
Kommuneplantillæg 4.032
Oversigtskort

Formål og baggrund
Techcollege har et ønske om at samle flere af deres aktiviteter på hovedadressen ved Øster Uttrup Vej og
Rørdalsvej i Aalborg, men er begrænset af det nuværende plangrundlag for området.
Formålet med planlægningen er, at området fortsat kan anvendes til skole- og undervisningsformål og
muliggøre, at der inden for lokalplanområdet kan ske bebyggelsesmæssige udvidelser, som kan rumme
tilkommende uddannelsesfaciliteter.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 14
2 afaf462

By- og Landskabsudvalget
Kommuneplantillægget 4.032 Techcollege udarbejdes dels med henblik på at hæve bebyggelsesprocenten
indenfor rammeområdet fra maks. 40 til maks. 70, samt hæve den maksimale bygningshøjde fra 2 til 5
etager. Dette giver Techcollege mulighed for at udvide deres fysiske uddannelsesfaciliteter, men forventer
ikke et øget elevantal.
Aalborg Kommune har planer om at forbedre og udbygge adgangsvejene til Techcolleges områder ved
Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, da der er meget pres på afviklingen af morgen- og eftermiddagstrafikken.
Udbygning af vejnettet er ikke en del af lokalplanen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdets primære anvendelse er til skole- og undervisningsformål i forbindelse med Techcollege
Aalborg.
Lokalplanen skal sikre, at området fremadrettet arbejder med en god disponering af ny bebyggelse, der
lægger vægt på en helhedsorienteret arkitektur og grønne arealer.
Derfor indeholder lokalplanen specifikke krav til bebyggelsesprocent i de forskellige delområder. Herudover
skal bygninger placeres indenfor de kortlagte byggefelter og i en maks. højde på 20 m. Yderligere er der
fastsat bestemmelser for beplantningsbælte og støjvolde, som skal sikres rundt om lokalplanområdet,
grundet støj fra omkringliggende veje og et ønske om at bevare grønne omgivelser ved Techcollege og
primære indfaldsveje.
Det nordlige campusområde, delområde A med ankomst fra Rørdalsvej, ligger indenfor en risikozone på 500
m for en række risikovirksomheder langs havnen på Rørdalsvej. Der er derfor fastsat krav om at antallet af
personer, der på et givent tidspunkt af døgnet tager ophold indenfor den administrative sikkerhedszone
på 500 m fra relevante risikovirksomheder, ikke forøges.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 15
3 afaf462

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 4.032 for Techcollege Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Udkast til Lokalplan 4-1-110 Techcollege Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård (med miljørapport)
4-1-110 - Startredegørelse og BLU-24-04-2014

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 16
4 afaf462

By- og Landskabsudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik,
Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2015-013212
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.047 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 4-1-111 endeligt uden ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 17
1 afaf862

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et eksisterende garageanlæg på Hadsundvej 128 og to parcelejendomme
(Hadsundvej 130A og Gormsvej 4). Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 4.500 m², som skal omdannes til
dagligvarebutik og tilhørende parkering.
Parkeringsarealet placeres ud mod Hadsundvej og Gormsvej, og er afgrænset af vejtræer og lav
beplantning. Opsætning af et nyt støjhegn mod nærmeste bolig skal sikre, at de vejledende
støjgrænseværdier fra vareindleveringen overholdes.
I kommuneplanen udlægges et nyt lokalcenter langs Hadsundvej, mellem Tagensvej og Gormsvej, der
samler detailhandlen i området. Dette har været udsendt i fordebat i efteråret 2016.
Tidsplan
Fordebat for kommuneplantillæg 4.047 omhandlende nyt lokalcenter.
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde den 21. september 2016 (punkt 4).
Fordebatten var i perioden 22. september - 12. oktober 2016.
Opsamling på fordebat behandlet af By- og Landskabsudvalget i møde den 8. februar 2018 (punkt 16).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 7. marts 2019 (punkt 5).
Magistratens møde 18. marts 2019 (punkt 3).
Byrådets møde 25. marts 2019 (punkt 2).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 29. marts til og med 24. maj 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-111
Kommuneplantillæg 4.047

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 18
2 afaf862

By- og Landskabsudvalget
Oversigtskort

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

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 19
3 afaf862

By- og Landskabsudvalget
lokalcenteret bl.a. dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter, kontorer og service.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på maks.
1.200 m².
Eksisterende bygninger skal nedrives, og den nye dagligvarebutik skal placeres længst mod vest inden for
lokalplanområdet. Parkeringsarealet skal etableres ud mod Hadsundvej. Området skal vejbetjenes fra
Hadsundvej.
Eksisterende beplantning afskærmer dagligvarebutikken mod Golfparkens boliger mod vest. Mod Gormsvej
6 skal opsættes begrønnet støjhegn, der skal afskærme naboens bolig mod støj fra vareindlevering. Der er i
lokalplanen og medfølgende miljørapport redegjort for støj.
Terrænforskelle inden for lokalplanområdet medfører, at parkeringsarealet vil ligge lavere end Hadsundvej
og Gormsvej. Selve butikken vil ligge lavere end nabobygningerne. Bygningen må opføres i maks. 1 etage
med en maksimal højde på 5,5 m, og skyggepåvirkningen på etageejendommen (Golfparken 7-53) mod nord
vurderes at være minimal.
Butikkens facader skal opføres i tegl og bearbejdes i form af recesser, fremspring eller lignende. Taget skal
begrønnes, da etageejendommen (Golfparken 7-53) har udsyn til tagfladen.
Der etableres et forareal foran butikken, der i belægningen skal skille sig ud fra parkeringsarealet.
Beplantning mod Gormsvej og Hadsundvej skal skabe en grøn kant mod vejarealet og skal bestå af
mellemstore træer, samt en bunddækkende beplantning, i form af f.eks. høje græsser mod Hadsundvej og
bøgehæk mod Gormsvej. Bøgehækken skal skabe en karakter af parcelhusvej.
Lokalplanen følges af en udbygningsaftale, der skal sikre etableringen af en venstresvingsbane på
Hadsundvej med en krydsningshelle.
Boligforeningen Himmerland har afstået en del af deres ejendom fra boligforeningens afdeling 14,
Golfparken, til dagligvarebutikken. Salget er godkendt på afdelingens beboermøde.
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 en
venstresvingsbane på Hadsundvej.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejeren, jf. 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)”, jf. bilag.
Økonomi
For at sikre trafikafviklingen til lokalplanområdet skal der etableres en venstresvingsbane på Hadsundvej
med krydsningshelle. I forbindelse med etableringen sikres desuden udvidelse af cykelstien langs den
vestlige side af Hadsundvej.
Der er indgået en aftale med grundejeren om finansiering af venstresvingsbane på Hadsundvej inkl.
krydsningshelle i en udbygningsaftale. Udvidelsen af cykelstien sker ved lokalplanområdet, da vejanlægget
skal ændres med venstresvingsbanen. Aalborg Kommune bidrager til udvidelsen med i alt 50.000 kr. ekskl.
moms.
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Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Randi Nattestad, Golfparken 129 1., 9000 Aalborg
Kirsten Clemmesen, Golfparken 146, 9000 Aalborg
Betina
Wickie Næser Thomsen, Golfparken 67, 1., 9000 Aalborg
Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København SV
Christina og Rubin Fodgaard, Gormsvej 6, 9000 Aalborg
Navne- og Adressebeskyttet, 9000 Aalborg
Lis Abildhauge, Haraldsvej 14, 9000 Aalborg

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra beboer i Golfparken, som er positiv over for, at der kommer en ny dagligvarebutik i
nærområdet.
Svar: Taget til efterretning.

2. Bemærkning fra beboer i Golfparken vedrørende trafik på Hadsundvej og behovet for en dagligvarebutik i
området. Indsiger mener ikke, at der er behov for flere dagligvarebutikker, da Vejgård i forvejen er godt
forsynet af butikker. Butikken medfører en belastning af området i form af mere trafik på en i forvejen
befærdet Hadsundvej. Tunge fragtbiler kan komme til at forstyrre om natten.
Svar: Ikke imødekommet
Forud for lokalplanen blev der udarbejdet en detailhandelsredegørelse, der viser, at der er grundlag for
yderligere dagligvarehandel i det sydlige Vejgård, på grund af et stort boligopland og et stigende antal
indbyggere.
Det forventes, at det primært er trafikanter, som i forvejen kører ad Hadsundvej, der vil benytte den
kommende dagligvarebutik. Det forventes derfor ikke, at trafikken af personbiler vil stige i større grad på
Hadsundvej. Lokalplanen følges af en udbygningsaftale, der skal sikre, at der etableres en
venstresvingsbane for indkørende trafik til dagligvarebutikken. Fremkommeligheden på Hadsundvej
forventes derfor ikke at blive nedsat.
Udbygningsaftalen sikrer også, at der etableres en krydsningshelle og dermed endnu en krydsningsmulighed
på Hadsundvej.
I henhold til støj fra varelevering må aktiviteter ved dagligvarebutikken ikke overstige Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier. Der er udarbejdet en støjredegørelse, der viser, at der ikke må ske varelevering i
aften- og natteperioden for at kunne overholde grænseværdierne.

3. Bemærkning fra borger som foreslår, at der etableres et lyskryds på Hadsundvej ved Charlottehøj.
Indsiger henviser til, at tung trafik omkring dagligvarebutikken kan gøre det svært at komme ud fra
sidevejene til Hadsundvej. Det er i forvejen svært at køre ud fra Charlottehøj.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanen følges af en udbygningsaftale, der skal sikre, at der etableres en venstresvingsbane for
indkørende trafik til dagligvarebutikken. Fremkommeligheden på Hadsundvej forventes derfor ikke at blive
nedsat.

4. Bemærkning fra beboer i Golfparken, som er positiv over for, at der kommer en ny dagligvarebutik i
nærområdet.
Der henvises til, at der i forvejen er meget trafik i Vejgård, som primært opleves som en belastning om
eftermiddagen. Derudover vil det være godt for de ældre i området, at de kan handle i nærområdet.
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Svar: Taget til efterretning.

5. Banedanmark oplyser, at de ingen bemærkninger har til planforslagene.
Svar: Taget til efterretning.

6. Bemærkning fra nærmeste nabo, Gormsvej 6, som er bekymret for støj fra den kommende varegård.
Indsiger foreslår, at der udover den planlagte støjskærm etableres en lukket varegård, så støjen fra
vareindlevering og affaldssortering dæmpes yderligere.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er påvist i støjredegørelsen, som medfølger lokalplanen, at en støjskærm mod Gormsvej 6 reducerer
støjen fra vareleveringen, så Miljøstyrelsens grænseværdier er overholdt. Lokalplanen fastsætter
bestemmelser, der sikrer opførelsen af støjafskærmningen. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at
fastsætte krav om en lukket varegård i lokalplanen.
Overskrides grænseværdierne, når dagligvarebutikken er i funktion, skal dagligvarebutikken gennemføre
tiltag, der nedbringer støjen.
7. Indsigelse vedrørende planlægning for en dagligvarebutik. Vedkommende er navne- og
adressebeskyttet.
Indsiger mener, at en dagligvarebutik ikke passer ind i et roligt villakvarter, ønsker ikke at være nabo til en
parkeringsplads og frygter, at trafikken på Hadsundvej vil øges væsentligt, hvor der i forvejen er lange køer
og trafikpropper. Ind- og udkørsel til/fra dagligvarebutikken vil forværre trafikforholdene på Hadsundvej.
Den øgede trafik vil medføre øget støj og varelevering kan være generende tidligt om morgenen.
Indsiger oplever indbliksgener ved eksisterende helleanlæg fra gående, der krydser Hadsundvej. Indsiger
mener, at der er tilstrækkelig mulighed for dagligvarehandel i området. Vedkommende ønsker en lukket og
pæn afgrænsning mod Gormsvej og frygter, at kunder til dagligvarebutikken vil parkere op ad Gormsvej og
på en privat parkeringsplads placeret på Gormsvej.
Svar: Ikke imødekommet.
Det forventes, at det primært er trafikanter, som i forvejen kører ad Hadsundvej, der vil benytte den
kommende dagligvarebutik. Det forventes derfor ikke, at trafikken af personbiler vil stige i større grad på
Hadsundvej. Lokalplanen følges af en udbygningsaftale, der skal sikre, at der etableres en
venstresvingsbane for indkørende trafik til dagligvarebutikken. Fremkommeligheden på Hadsundvej
forventes derfor ikke at blive nedsat.
I henhold til støj fra varelevering, må aktiviteter ved dagligvarebutikken ikke overstige Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier. Der er udarbejdet en støjredegørelse, hvor det forudsættes, at vareleverancer
sker i dagsperioden på hverdage (kl. 7.00-18.00) og om formiddagen på lørdage (kl. 7.00-14.00) for at kunne
overholde de vejledende grænseværdier.
Eksisterende helleanlæg på Hadsundvej ved Eriksvej er placeret for at sikre krydsningsmulighed på
Hadsundvej. Lokalplanen giver ikke mulighed for at ændre på det eksisterende helleanlæg.
Forud for lokalplanen blev der udarbejdet en detailhandelsredegørelse, der viser, at der er grundlag for
yderligere dagligvarehandel i det sydlige Vejgård på grund af et stort boligopland og et stigende antal
indbyggere.
I henhold til lokalplanen skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 p-plads pr. 25 m²
salgsareal og 1 p-plads pr. 50 m² øvrigt etageareal for dagligvarebutikker, hvilket er i overensstemmelse med
Aalborg Kommunes P-norm. Dette svarer til ca. 44 p-pladser for en dagligvarebutik på 1200 m².
Rema Butiksudvikling har et ønske om yderligere parkeringspladser og har fremvist, at der på
parkeringsarealet kan etableres 58 p-pladser. Dette fremgår af lokalplanens kortbilag 3.
Det vurderes derfor, at der kan etableres tilstrækkeligt med p-pladser, og der derfor ikke vil være en
parkeringsbelastning af Gormsvej og dermed ikke behov for at afskærme med fast hegn mod Gormsvej.
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Lokalplanen sætter bestemmelse om, at der skal etableres en bøgehæk i maks. 1,5 meters højde for at
bibeholde villavej-karakteren. Dette vurderes at være tilstrækkelig afskærmning.

8. Indsigelse fra beboer i området. Indsiger er imod etableringen af en ny dagligvarebutik. Trafikken på
Hadsundvej forventes at blive påvirket af kundetrafik og vareleverancer. Der er i forvejen problemer med indog udkørsler fra sideveje, samt indsnævring af Hadsundvej pga. eksisterende helleanlæg. Indsiger ønsker
fast hegn mod Gormsvej, så man ikke kan gå igennem, hvis man parkerer på Gormsvej.
Svar: Ikke imødekommet.
Det forventes, at det primært er trafikanter, som i forvejen kører ad Hadsundvej, der vil benytte den
kommende dagligvarebutik. Det forventes derfor ikke, at trafikken af personbiler vil stige i større grad på
Hadsundvej. Lokalplanen følges af en udbygningsaftale, der skal sikre, at der etableres en
venstresvingsbane for indkørende trafik til dagligvarebutikken. Fremkommeligheden på Hadsundvej
forventes derfor ikke at blive nedsat eller påvirke ind- og udkørsler fra sideveje væsentligt.
Det vurderes, at der kan etableres tilstrækkelig med p-pladser inden for lokalplanområdet. Det forventes
derfor ikke, at der vil være en parkeringsbelastning af Gormsvej og dermed ikke behov for at afskærme med
fast hegn mod Gormsvej. Lokalplanen sætter bestemmelse om, at der skal etableres en bøgehæk i maks.
1,5 meters højde for at bibeholde villavej-karakteren. Dette vurderes at være tilstrækkelig afskærmning.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.047 for lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken
Forslag til Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik, Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport)
Indsigelser i samlet PDF
Partshøring af indsigelser
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
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Punkt 7.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt
område, Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
2017-029664
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 7.012 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 7-2-104 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at mindske indbliksgener for beboere på Digevangen anbefaler By- og
Landskabsforvaltningen, at der optages bestemmelse om, at der ikke må placeres vinduer på 1.
sal nærmere end 8 m fra den vestlige lokalplangrænse. Dette skyldes, at der er terrænforskel i
området, som gør, at husene på Digevangen ligger i ca. kote 10 – 12,5 m. Husene mod nord
ligger lavest. Terrænet i den nordvestlige del af lokalplanområdet skal reguleres til ca. kote 12,0
m, mens terrænet i den sydvestlige del bibeholdes i nuværende kote, som ca. er 12,3 m.
For at mindske indbliksgener for beboere på Lyngtoften anbefaler By- og
Landskabsforvaltningen, at der optages bestemmelse om, at boliger længst mod syd i
lokalplanområdet skal etableres med lodrette lejlighedsskel. Dette gør, at de primære
opholdsrum i bebyggelsen vil blive placeret i stueetagen, og dermed vil indbliksgener være søgt
begrænset.
For at sikre belysning af stien i det rekreative område anbefaler By- og Landskabsforvaltningen,
at der optages bestemmelse, som skal sikre dette.
Det præciseres, hvordan vejadgangen fra Hadsundvej konkret skal udformes.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” foretages et par mindre tekniske rettelser. Sætningen ”Spar To
forventes nedrevet” slettes. Desuden tilrettes sætning, hvor det fremgår, at bebyggelsesprocent
er 35, når både delområde A og B er indregnet. Der skal i stedet stå: ”når både delområde A og C
er indregnet.”
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.3 tilføjes: ”Niveauplan, hvorfra bebyggelsens højde skal måles, er i den nordlige
boligklynge kote 12,0 m (DVR90) og i den sydlige boligklynge kote 12,3 m (DVR90).”
I pkt. 5.3 tilføjes: ”Boligbebyggelse i den sydlige del af delområde A skal etableres med lodrette
lejlighedsskel.” I ad 5.3 tilføjes: Bestemmelsen er indført for at undgå indkigsgener for
nabobebyggelsen mod syd på Lyngtoften. Bestemmelsen gælder for den del af bebyggelsen,
der ligger tættest på det sydlige skel.”
I pkt. 6.6 tilføjes: ”Der må ikke placeres vinduer på 1. sal nærmere end 8 m fra den vestlige
lokalplangrænse.” I ad 6.6 tilføjes: ”Intentionen er at undgå indkigsgener fra lokalplanområdet
mod bebyggelse på Digevangen. Bebyggelse på Digevangen ligger i kote 10 m til 12,5 m.
Området med adresse på Digevangen ligger lavest mod nord.
Pkt. 8.2 ændres til følgende under afsnit om stamvej a-a: Stamvej a-a, skal udlægges, som vist på
Kortbilag 2, med en bredde på 10,5 m, 6 m kørebane, 2 m fortov, 1 m rabat langs vejen, 0,5 m rabat
mellem vejbane og fortov og 0,5 m rabat langs fortov, som vist på illustrationen nedenfor.”
I pkt. 8.2 tilføjes under afsnit om sti d-d: ”Der skal etableres belysning langs stien.”
Lokalplanens bilag
Lokalplanafgrænsningen ændres en smule mod sydøst, således at eksisterende skur/carport
på matr.nr. 1de Gistrup By, Nøvling ikke længere er en del af lokalplanområdet.
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Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end
dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring
i henhold til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2,4 ha, og området er centralt beliggende i Gistrup by. Området
anvendes i dag til boldbaner. I den vestlige del af området bliver der mulighed for at etablere ny
boligbebyggelse i form af 6.000 bruttoetagemeter, eller det der ca. svarer til 50 nye boliger (alt efter
boligtype). Den østlige del af lokalplanområdet skal fungere som et parklignede rekreativt område med
mulighed for regnvandsbassin samt et forenings-/fælleshus. Området skal vejbetjenes fra Hadsundvej.
Mellem Lyngtoften og Hadsundvej skal laves en ny sti, som skal forbinde det rekreative område med resten
af byen.
Tidsplan
Fordebat
Opsamling på fordebat/borgermøde i By- og Landskabsudvalget på møde 22. juni 2017 (punkt 9).

Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 8. november 2018 (punkt 3)
Magistratens møde 19. november 2018 (punkt 3)
Byrådets møde 26. november 2018 (punkt 3)
Forslagene har været offentliggjort i perioden 3. december 2018 til og med 4. februar 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-2-104
Kommuneplantillæg 7.012
Oversigtskort
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Formål og baggrund
I forbindelse med budgetforhandlingerne 2017 blev det besluttet, at provenuet fra salget af et kommunalt ejet
areal ved Spar Es i Gistrup (rammeområde 7.2.R2) kan anvendes til projekter ved skolen/idrætsforeningen,
såfremt der er lokal opbakning til dette. På baggrund heraf har der været igangsat en proces med afklaring
af den lokale opbakning. Tovholder på sagen har været Sundheds- og Kulturforvaltningen i tæt samarbejde
med By- og Landskabsforvaltningen.
Aalborg Kommune, Lundby Krat Boldklub (LKB) og Gistrup Samråd har afholdt borgermøde i Gistrup den 4.
maj 2017. Frem til borgermødet har der været afholdt flere møder med samrådet og de lokale foreninger om
sagen og den fremtidige brug af arealerne ved Spar Es. På baggrund af drøftelserne på møderne anbefales
en fordeling med 2/3 boliger med en bebyggelsesprocent på 40 og det resterende areal til fortsat rekreativ
brug. Invitation til borgermødet har været sendt til samtlige husstande i og ved Gistrup. I borgermødet deltog
ca. 200 borgere.
Til borgermødet var der mulighed for at deltage i workshops over 3 emner:
1. Projekt ved skolen. Hvad er elementerne i projektet, og hvad kunne projektet også indeholde?
2. Idéer og ønsker til indhold i nyt foreningshus/forsamlingshus.
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3. Ønsker og idéer til nybyggeri og grønne arealer på arealerne ved Spar Es.
På workshop 3 modtog By- og Landskabsforvaltningen input til, hvordan rammeområde 7.2.R2 kan udvikles
med delvis boliger og delvis fortsat rekreativt areal.
Konklusionen på borgermødet var, at der overvejende var stemning blandt borgerne for, at det var en god
idé at arbejde videre med udnyttelse af kommuneplan-rammeområde til boligformål samt rekreativt område.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
 Rammeområde 7.2.B1 udvides til også at omfatte den vestlige del af lokalplanområdet. Der bliver
mulighed for opførelse af boliger i form af tæt/lav boliger og etagebebyggelse i op til 2 etager samt
med en højde på maks. 8,5 m. Det er tydeliggjort i ramme 7.2.B1, at kommuneplanens retningslinje
6.1.2 skal følges. Retningslinjen omhandler udlæg af fælles udendørs opholdsareal.
 Den eksisterende ramme for området, ramme 7.2.R2, reduceres, således at afgrænsningen kun
omfatter den østlige del af lokalplanområdet. Kommuneplanrammen giver også mulighed for
etablering af regnvandsbassin og forenings-/fælleshus.
 Rammeområde 7.2.C2 reduceres en smule, således at rammeafgrænsningen mod
lokalplanområdets nordlige grænse følger eksisterende matrikulære skelgrænser.
 Retningslinje 2.1.1. og 3.1.1. er konsekvensrettet.
 Kommuneplanens illustrationskort er tilrettet med hensyn til temaet grøn struktur.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et nyt område til boligbebyggelse med en central beliggenhed i
Gistrup. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der etableres et nyt rekreativt område i byen. Det
rekreative område mod øst skal desuden rumme mulighed for et regnvandsbassin samt et forenings/fælleshus.
Da området er omgivet af eksisterende bebyggelse, er der stillet krav om, at bebyggelsen skal tilpasses i
volumen og arkitektonisk udtryk. Der er blandt andet krav til bebyggelsens højde og tagform samt til,
hvordan udvendige trapper eller altangange skal indpasses. Det er ønsket, at området skal rumme
bebyggelse med en nutidigt arkitektonisk formsprog og have et højt kvalitetsniveau. I lokalplanens
redegørelse ses referencefotos med hensyn til, hvad der menes med nutidigt arkitektonisk formsprog.
Bebyggelsen placeres omkring to boligveje eller fællesstrøg. Omkring hvert fællesstrøg placeres en
bebyggelsesenklave. Hver bebyggelsesenklave skal baseres på samme arkitektoniske tema. Fællesstrøg
skal udformes som attraktive gaderum, hvor folk kan mødes, og livet kan udfoldes. For at skabe et dynamisk
gaderum er der bestemmelse om, hvordan husene skal placeres. Der kan således etableres maks. 6
samlede boligenheder, og hver bebyggelsesvolumen skal vinkles i forhold til hinanden for at skabe variation
og dynamik i bebyggelsen og fællesstrøget.
Da lokalplanområdet først bliver separatkloakeret om en årrække, og det fælles kloaksystem er hårdt
belastet, skal regnvand forsinkes i området. Der er derfor mulighed for at etablere et regnvandsbassin. Da
området ligger tæt på kildeplads til indvinding af drikkevand, kan der dog ikke ske nedsivning af regnvand fra
befæstede arealer. Derfor indrettes regnvandsbassin også med en beskyttende membran. Bassinet
etableres sandsynligvis som et tørt bassin med lavt hældende brinker, og der vil være mulighed for at
anvende området til eksempelvis boldspil.
Der findes en del bevaringsværdig beplantning inden for området, hvorfor lokalplanen indeholder
bestemmelser til sikring af denne. Desuden er det planen, at der gennem det bebyggede område skal
etableres en grøn korridor, som skal gives en størrelse og udformning, som gør den anvendelig til fælles
mødested. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at området mod øst skal anlægges med rekreative
funktioner, og at området skal have stiadgang til Lyngtoften og Hadsundvej for koble området op til resten af
byen.
Da der er niveauforskel mellem den østlige og vestlige del af området, skal der ske en terrænregulering af
dele af den vestlige del. Dette gøres for at gøre det muligt at kloakere området samt lede regnvand til
regnvandsbassin. Uforurenet overskudsjord fra etablering af regnvandsbassin, veje og stier, samt i
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forbindelse med sandpuder til bebyggelse, kan eventuelt anvendes til at hæve terrænet, således at
jordbalancen opretholdes.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hadsundvej, og i den forbindelse udvides den eksisterende vejadgang. Der er derfor udarbejdet et udkast til en midlertidig deklaration, som skal sikre dette i forhold til
nabo.
Nordjyllands Historiske Museum har gjort opmærksom på, at museet kan have væsentlige arkæologiske
interesser i lokalplanområdet. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en forundersøgelse af, om
der kan påvises væsentlige fortidsminder.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Dragehøjvej som
vejnavn til den nye boligvej. Vejadgang skal ske fra Hadsundvej via en forgrening af den eksisterende vej
Dragehøjvej.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet. Der vil blive udgifter til arkæologiske udgravninger.
Indsigelser og bemærkninger
Der er indkommet i alt 10 indsigelser til planforslagene. Heraf dækker indsigelse 6 over 7 naboer med
adresse på Digevangen. Der er desuden en enkelt nabo på Lyngtoften, som har indsendt indsigelse. By- og
Landskabsforvaltningen har holdt et dialogmøde med 2 repræsentanter for disse 2 indsigelser.
Der er mange forskellige input men hovedpunkterne er følgende:
 Der er behov for tæt/lav boligbebyggelse til ældre og mindre familier/enlige i Gistrup.
 Ny bebyggelse vil medføre indkigsgener til naboer på Digevangen og Lyngtoften.
 Lokalplanområdet skal ikke terrænreguleres.
 Bebyggelsesprocenten er for høj.
 Det grønne område skal være kommunalt ejet.
 Der ønskes ikke et tørt regnvandsbassin i det grønne område.
 De to eksisterende master i det grønne område bør reduceres til én mast.
For en nærmere gennemgang af indsigelser samt forvaltningens kommentarer til disse henvises til bilag og
de i sagsfremstillingen nævnte forslag til ændringer i lokalplanforslaget.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 7.012 for boligområde, rekreativt område og centerområde, Hadsundvej, Gistrup
Forslag til Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt område, Hadsundvej, Gistrup
Opsamling på høring - KP tillæg 7.012 og LP 7-2-104
Samlet indsigelser.pdf
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Punkt 8.

Godkendelse af Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (fornyet offentlig
høring)
2017-031763
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
at forslag til ændringer af Lokalplanforslag 5-2-110 fremsendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal vest for Vodskov. Lokalplanområdet gennemskæres af et beskyttet
naturområde med sø, mose og eng. Der etableres to områder med tæt-lav og/eller etageboliger i op til 2
etager henholdsvis nord og syd for naturområdet. Området vejforsynes fra Langbrokrovej, og der skabes
stiforbindelse til Vodskovs eksisterende stisystem.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 4. oktober 2018 (punkt 23)
Magistratens møde den 8. oktober 2018 (punkt 7)
Byrådets møde den 22. oktober 2018 (punkt 7).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 26. oktober til og med 23. november 2018.
Fremsendelse i fornyet høring
I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet enkelte bemærkninger samt veto fra Forsvarets
Ejendomsstyrelse. Forsvarets Ejendomsstyrelse anfører, at flystøjkonsekvenszonen ligger ca. 100 m
nordligere end angivet i lokalplanforslaget. Dette har medført, at lokalplanområdet er reduceret.
Lokalplanforslaget fremsendes derfor i fornyet høring i 4 uger. Høringen sendes til samme kreds som ved
den offentlige høring.
Forslag til ændringer i Lokalplanforslag 5-2-110
Kortbilag til sagsfremstillingen angiver, hvordan lokalplanen er ændret.
Hovedprincipperne i lokalplanforslaget er uændrede.
Lokalplanområdet er reduceret fra ca. 14 ha til ca. 6,5 ha, og antallet af boliger er reduceret fra ca.100
boliger til ca. 60 boliger.
Krav om sammenhængende fælles opholdsarealer med legeplads er opretholdt, men minimumskravet på 15
% er udtaget. Det vurderes, at naturarealet, der ligger midt i lokalplanområdet, kan anvendes som rekreation
i form af gåture og stillestunder.
Enkelte boliger i den sydlige del af området ligger inden for lugtgeneafstanden til nærliggende
husdyrproduktion på Højrimmenvej 1. Der er indført bestemmelse, der sikrer, at der ikke opføres boliger før
husdyrproduktionen er nedlagt eller reduceret.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-110
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er etablering af et blandet boligområde i den vestlige del af Vodskov. Området
skal udnyttes i samspil med naturområdet inden for lokalplanområdet og natur-og landbrugsarealer mod
vest.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for et nyt boligområde med et varieret udbud af boligtyper. Der etableres ca. 60
boliger i området.
Lokalplanen er inddelt i 4 delområder. Delområde A, længst mod nord, er et mindre boligområde med tætlav- og/eller etageboliger. Delområde B er et beskyttet naturområde med sø, mose og eng. Tilstanden af det
beskyttede naturområde må ikke ændres. Delområde C er et lidt større boligområde med tæt-lav- og/eller
etageboliger. Delområde D, længst mod syd, ligger inden for konsekvenszonen for flystøj. Her er der
mulighed for etablering af regnvandshåndtering, parkering, fælleshus.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 20.06.2019
kl. 08.30

Side 34
3 afaf562

By- og Landskabsudvalget
Byggeriet inden for lokalplanområdet kan opføres i op til to etager og op til 8,5 meters højde. Tage kan
udformes med forskellige typer taghældning og materialer. Facader kan ligeledes udføres i forskellige
materialer. Sammenbygget bebyggelse skal være ensartet med hensyn til form, materialer og farver.
Lokalplanen fastlægger, at der skal være flere forskellige boligtyper, og at der skal anvendes varierende
arkitektoniske udtryk. Hermed opnås et varieret boligområde, hvor hver enklave har sin egen identitet.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Langbrokrovej med én tilslutning til det nordlige boligområde og
én tilslutning til det sydlige boligområde.
Der skal etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Langbrokrovej, der forbinder de to boligområder, og som
har forbindelse til Vodskovs eksisterende stinet ved Tingbakkestien.
En del af det nordlige boligområde ligger i indvindingsopland og inden for kildepladszone til et alment
vandværk.
Der sikres øst-vestgående trampestier langs naturområdet, samt stier fra boligområderne og ud mod det
åbne land mod vest. Disse forbindelser medvirker til at øge lokalplanområdets rekreative kvaliteter.
Eksisterende beplantning mod vest og nord fastholdes. Langs Langbrokrovej skal der etableres beplantning
med mindre grupper af allé træer.
Terrænet inden for konsekvenszonen for flystøj kan bearbejdes med henblik på at skabe et
oplevelseslandskab med terrassering, udsigtspunkter, lavninger mv.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Dennis Mørk
2. Nordjyllands Historiske Museum
3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Spørgsmål fra Dennis Mørk til hvordan trampestierne anlægges, og hvad er det åbne land mod vest?
Svar: Taget til efterretning.
Trampestier anlægges uden fast belægning. De kan klippes, etableres med barkflis eller lignende. Det åbne
land mod vest består af skovbevoksning, åbne arealer og naturbeskyttede arealer.
2. Bemærkning fra Nordjyllands Historiske Museum vedrørende arkæologiske interesser inden for
delområde D.
Svar: Taget til efterretning.
Der er lavet aftale med udvikler om, at museet følger muldafrømningen på arealet.
3. Veto fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der anfører, at flystøjkonsekvenszonen ligger ca. 100 m
nordligere end angivet i lokalplanforslaget.
Svar: Imødekommet.
Lokalplanområdet er reduceret, så boligbebyggelse alene opføres nord for den af forsvaret angivne
støjkonsekvenszone.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 5-2-110 (fornyet høring)
Bilag - pdf af indsigelser 5-2-110, Højrimmen, Vodskov
Kort med ændringer
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Punkt 9.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug
2016-072378
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af et tilpasset projekt for Ådalsbakken i Gug.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Oversigtskort

Luftfoto af planområdet.
Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 24. januar 2019 (punkt 9) igangsætning af fordebat for
kommuneplantillæg Udvidelse af boligområde i Gug – Ådalsbakken. Fordebatten blev afholdt i perioden den
25. januar til den 22. februar 2019. Kommunen har modtaget 12 skriftlige henvendelser.
1. Ann Bruun Birk, Poseidonvej 47, 9210 Aalborg Sø
2. Ulla og Hans Jørgensen, Poseidonvej 59, 9210 Aalborg SØ
3. Aalborg Havn Logistik A/S, Jørgen Frandsen, Langerak 19, 9220 Aalborg
4. Niels-Henrik Sørensen, Formand, Gug Borgerforening
5. KUBEN Management A/S, Skibbrogade 5, 9000 Aalborg
6. Bestyrelsen, Grundejerforeningen Poseidonvej Syd (Poseidonvej 1-42), 9210 Aalborg SØ
7. Erik Hansen, Hans Hedtofts Vej 27, 9210 Aalborg SØ
8. Lene Ørsted Jensen
9. Michael W. Henriksen, Poseidonvej 46, 9210 Aalborg SØ
10. Hans Jakobsen, Poseidonvej 33, 9210 Aalborg SØ
11. Karen Stenbjerg, Poseidonvej 11, 9210 Aalborg SØ
12. Aage Riis-Pedersen, Poseidonvej 25, 9210 Aalborg SØ
Henvendelserne er behandlet efter emne og i parentesen efter hvert emne ses det nummer svarende til den
konkrete bemærkning jf. skemaet ovenfor. I svaret under hvert emne ses, hvorledes forvaltningen indstiller,
at emnet bliver behandlet. Svaret er ligeledes tiltænkt som svar til dem, der har indsendt bemærkningerne.
Bemærkning nr. 1 vedrørende at borgeren ikke kan finde lokalplanen.
Svar: Imødekommet.
Lokalplanen er ikke startet op endnu. Først afholdes en fordebat, derefter tager politikerne stilling til, bl.a. på
baggrund af indkomne bemærkninger i fordebatten, om lokalplanen skal startes op. Hvis der er politisk
opbakning til at lave en lokalplan, vil lokalplanarbejdet starte op. Et forslag til en lokalplan og et
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kommuneplantillæg vil efterfølgende komme i offentlig høring.
Bemærkning nr. 1, 2, 4, 6, 8, 9 og 12 vedrørende at bebyggelsen kun bør være i ét plan, så udsigt fra
bagvedliggende boliger bevares.
Svar: Taget til efterretning.
I lokalplanarbejdet vil der blive arbejdet med, hvilke etageantal der kan passe ind i området. Det skrånende
terræn mod syd har også indflydelse for udsigtsforholdene. Når lokalplanforslaget er lavet, vil det blive sendt
i offentlig høring. Hvis der er utilfredshed med det konkrete etageantal angivet i lokalplanforslaget, er der
mulighed for at sende en indsigelse/bemærkninger til Aalborg Kommune i den offentlige høring.
Bemærkning nr. 2 vedrørende seniorboliger. Mange vil gerne have en lidt mindre bolig med mindre
have/vedligeholdelse.
Svar: Taget til efterretning.
Det er oplagt, at der med nye boliger kan skabes flyttekæder med boligejere i området, der efterspørger
mindre boliger og haver, men om boligerne bliver særligt egnet til seniorer, eller andre målgrupper er der
endnu ikke taget stilling til.
Bemærkning nr. 3 vedrørende hensyn til jernbanen.
Svar: Taget til efterretning.
I lokalplanarbejdet vil der blive arbejdet med de hensyn, bl.a. støj, der skal tages i forhold til jernbanen.
Bemærkning nr. 4 vedrørende et ønske om tæt-lav byggeri med placering nærmest Sønder Tranders Vej.
Fællesarealer placeret mellem bebyggelsen og jernbanen. Hensyn til om Gug Skole og institutioner har
kapacitet. Træer med værdi skal indpasses i planen. Belysning på Sønder Tranders Vej bør nedklassificeres.
Svar: Taget til efterretning.
I lokalplanarbejdet tages stilling til det nævnte inden for lokalplanområdet, bl.a. er der også dialog med de
andre forvaltninger herunder Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen vedr. skolens og
institutionernes kapacitet. Selve belysningen på Sønder Tranders Vej vurderes ikke at skulle justeres. Der er
lige lavet ny belysning på hele Sønder Tranders Vej som led i Egnsplanvejprojektet, og denne belysning er i
overensstemmelse med den belysningsstyrke der generelt arbejdes med i den øvrige by, så belysningen
opleves ens i hele byen.
Bemærkning nr. 5 vedrørende hensynet til Egnsplanvej med en respektafstand på 150 meter er ikke
passende.
Svar: Imødekommet.
Det anbefales at der i lokalplanen i stedet arbejdes med en afstand på minimum 100 meter, for at skabe en
passende afstand til Egnsplanvej. Poulstrup Sø kilen er ligeledes ca. 100 meter på det smalleste sted nord
for Egnsplanvej længere mod øst, og Aalborg Kommune kan, såfremt støjgrænser mv kan overholdes, derfor
i dette konkrete tilfælde også gå med til en sådan afstand på dette sted.
Bemærkning nr. 6 vedrørende at der bør laves en helhedsorienteret planlægning for udviklingen af Gug og
området imellem Gug og Sdr. Tranders.
Svar: Taget til efterretning.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer, at der er mange interesser på spil i Gug, og disse koordineres, men
der er pt ikke prioriteret at lave en byudviklingsplan for Gug.
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Bemærkning nr. 6 vedrørende at der bør indtænkes grønne områder og meget beplantning internt i det
planlagte boligområde, så det kommer til at integrere smukt og æstetisk med dal-området. Rædselsscenariet
er en ørken af hvide mure og sorte tage.
Svar: Taget til efterretning.
I lokalplanarbejdet vil der blive arbejdet med integration af de grønne områder samt med variation, og det
generelle udtryk, på byggeriet.
Bemærkning nr. 4 og 6 vedrørende gode offentlige stiforbindelser der kobles på eksisterende stier i
området.
Svar: Taget til efterretning.
Stier og placeringen af dem vil blive indarbejdet i en lokalplanen, hvor der også vil blive arbejdet med
tilkoblingen til de tilstødende stier Hebe- og Hestiastien nord for området.
Bemærkning nr. 4 og 6 vedrørende frygt for forværring af trafik-støj, og det bør derfor overvejes, hvordan
adgangsvejen kan etableres, så støjgener mindskes, og trafikken i området kan afvikles smidigt.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil blive lavet en støjvurdering ifm. lokalplanarbejdet, der vurderer støjen på Sønder Tranders Vej og
hvilke foranstaltninger eller hensyn, der vil skulle etableres.
Bemærkning nr. 7 vedrørende nr. 36-38, da det er i forfald, det vil pynte med ny bebyggelse.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune har ikke modtaget en lokalplanansøgning for dette naboområde, hvorfor det ikke er
medtaget.
Bemærkning nr. 8 vedrørende at der ønskes ejerboliger i samme stil og størrelse som på Sønder
Trandersvej 6B og 10. Hvis to plan bør der også være elevator.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil blive arbejdet med etageantal, og krav til bebyggelsen, i selve lokalplanlægningen.
Bemærkning nr. 9 vedrørende støjskærm mod banen og Egnsplanvej og lydglas i de nye boliger.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil blive lavet en støjvurdering i lokalplanarbejdet, der giver indsigt i, hvilken støj der kommer fra banen
og Egnsplanvej, og evt. hvilke tiltag det i så fald vil kræve.
Bemærkning nr. 9 vedrørende mobilmasten bør flyttes længere væk.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil i planarbejdet blive taget stilling til fx placeringen af mobilmasten.
Bemærkning nr. 9 og 12 vedrørende kvalitet i materialer til det nye byggeri, så kun tillad lyse gule mursten,
og tegltage med lav rejsning.
Svar: Taget til efterretning.
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Der vil i planarbejdet blive taget stilling til, hvilke materialer der kan tillades i byggeriet så der opnås kvalitet
og indpasning til området i øvrigt.
Bemærkning nr. 10, 11 og 12 vedrørende at arealet er udlagt til Natur- og Kulturområde i kommuneplanen,
og det bør overvejes, hvilke argumenter der er til at lave det om til boligområde.
Svar: Taget til efterretning.
Det er en politisk beslutning, hvorvidt området skal omdannes til en ny ramme til boligformål i
kommuneplanen, men By- og Landskabsforvaltningen ser ikke at området er problematisk, da det ligger i
byzone, og vil passe fint ind som en sydlig afgrænsning af Gug.
Bemærkning nr. 10 vedrørende at byggeriet ikke bør være 2 etager kompakt rækkehusbebyggelse som i
Hasseris Enge, men bør være inspireret af tæt-lav-bebyggelsen nord for Sønder Tranders Vej, som er
udformet som en klyngehusbebyggelse i et plan med grundstørrelser på 300-450 m2 omgivet af grønne
fællesarealer eller af Jørn Utzons Romerhuse i Helsingør.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil i planarbejdet blive taget stilling til type og udtrykket på bebyggelsen. By- og Landskabsforvaltningen
har taget de to gode referencer, der er nævnt, til efterretning.
Bemærkning nr. 11 vedrørende bekymring for udtrykket – lav bebyggelse, hvis det er villaer som fx Gug
Alper i flere etager, er udtrykket meget gradbøjet.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil i planarbejdet blive taget stilling til, hvilken type bebyggelse der kan gives mulighed for, hvilke behov
der er, samt hvilke krav til kvalitet i byggeriet, der skal planlægges for.
Bemærkning nr. 12 vedrørende at man gerne vil have tre rækker lav randbeplantning under bevarende
rønnebærtræer langs Sønder Tranders Vej. Alternativt tilbagetrukne parceller med store grønne
oversigtstrekanter som ved Poseidonvej. Grønne fælles friarealer svarende til Poseidonvej.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil i planarbejdet blive taget stilling til beplantning og fælles friarealer. By- og Landskabsforvaltningen
tager til efterretning, at der er tilkendegivet, at der ønskes randbeplantning under rønnebærtræerne.
Bemærkning nr. 12 vedrørende grundejerforeningen der oprettes bør blive en del af et stort antal andre
foreninger i den sydlige del af det græske Gug med ansvar for granskoven m.m. øverst oppe i Gug Alper,
som Hebestien gennem Poseidonvejs grønne friarealer giver adgang til.
Svar: Taget til efterretning.
Der vil i planarbejdet blive taget stilling til betingelser for grundejerforeninger, men By- og
Landskabsforvaltningen kan ikke tvinge den nye grundejerforening til at blive underlagt den øvrige
grundejerforening i området.
Bemærkning nr. 12 vedrørende resten af den grønne kile bør forblive urørt.
Svar: Taget til efterretning.
Det vil være en politisk beslutning.
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Bilag:
Samlet bemærkninger
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Punkt 10.

Godkendelse af skema B for 117 ungdomsboliger og 15 familieboliger (seniorboliger)
for Himmerland Boligforening afd. 89, Spritten - Projekt og anskaffelsessum inden
byggestart
2019-042513
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum er uændret fra Skema A til B og ligger på 166.842.000 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud er uændret fra Skema A til B og udgør 16.171.000 kr. svarende til 10%
af anskaffelsessummen for ungdomsboligerne og 8% for familieboligerne.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 89
Projektet er med på boligprogram 2015-2017.

Skema A blev godkendt i byrådet den 13. maj 2019 (punkt 6).
Himmerland Boligforening etablerer 117 ungdomsboliger og 15 familieboliger (forbeholdt seniorer) som
placeres på den vestlige del af Spritfabrik-grunden.
Projektet kan karakteriseres som en form for kickstarter med henblik på Spritfabrikkens omdannelse og
udvikling. Målet med projektet er at opføre blandet boligbyggeri, der skal bidrage til et bæredygtigt miljø på
tværs af generationer.
Byggeriet opføres i 3 bygninger, hvor bygning A indeholder 15 almene familieboliger forbeholdt seniorer, 24
almene ungdomsboliger og privatfinansierede boliger.
Bygning B indeholder 93 almene ungdomsboliger, privatfinansierede boliger og en dagligvarebutik i
stueetagen.
I en selvstændig bygning C nord for bygningerne A og B etableres et forsamlingshus for alle boligerne i
området. De almene boliger bidrager med 150 m2. til dette. Det nærmere indhold samt anvendelse i
forsamlingshuset sker i samarbejde mellem Himmerland Boligforening og en bylivskoordinator fra Enggaard
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A/S. Ansvaret for den daglige drift og administration af denne bygning overdrages efter opførelsen til en
grundejerforening, der vil blive stiftet til formålet.
De almene boliger i bygning A, både ungdoms- og seniorboliger, placeres fra stueetagen og op til og med 3.
sal. Disse boliger deler en særskilt ankomst på bygningens øst facade.
Ungdomsboligerne er tosidet belyste, og har ankomst fra altangangen, der giver udsigt ud over det grønne
område, og fra de øverste etager, ud over Fjordmarken.
Seniorboligerne har alle opholdsrum i hjørnerne, der giver optimale udkigs- og dagslysforhold.
Ungdomsboligerne i bygning B fordeler sig på 2 overordnede boligtyper i forskellige variationer. Den
primære type er en 2-værelsesbolig, med aflukket soveværelse. Den anden type er hjørnelejlighederne, der,
med to separate værelser, giver mulighed for, at to personer kan dele boligen.
Koncepterne bag bygningernes facader tager udgangspunkt i Spritfabrikkens stilart. For bygning A, er der
arbejdet med nyfortolkninger af nøje udvalgte detaljeringer fra den eksisterende fabrik, såsom
materialekompositionen, brugen af detaljer til indramning af vinduer og vinduer placeret efter rette linjer,
samt markering af base og top.
Bygning B har ligeledes stærke referencer til de eksisterende fabriksbygninger. Her arbejdes der med en
fortolkning af den materiale komposition der går igen over hele fabrikken: teglbygningerne akkompagneret af
ståltanke og stålrør. Bygningen fremstår som en komposition af volumener, der bliver delt af materialer og
fordybninger, således at der skabes flotte proportioner.
Byggeriets
art

Afdeling

Antal boliger

Etagebyggeri
Ungdomsboliger
117 stk. 2-rums a 50 m²
Etagebyggeri Familie/seniorboliger
7 stk. 2 rums a 70-75 m²
Etagebyggeri Familie/seniorboliger 8 stk. 3 rums a 85-103 m²
* Huslejen er fratrukket ungdomsboligbidraget.

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema A
3.600 kr. *
6.500 kr. – 7.000 kr.
7.500 kr. – 9.000 kr.

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema B
3.600 kr. *
6.500 kr. – 7.000 kr.
7.500 kr. – 9.000 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan 1-3-113. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.
Forventet byggeperiode er fra august 2019 til og med november 2020
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:

Skema A
Ændring
Skema B

Anskaffelse Realkreditlå Kommunal Beboerind Årlig kommunal
Kommunal
2)
ssum
n
grundkapit
skud
ungdomsboligbi
garanti
1)
al
drag
- - - Kr. - - 166.842.000 147.334.000 16.171.000 3.337.000
Ca. 217.000
Ikke beregnet
0
0
0
0
0
0
166.842.000 147.334.000 16.171.000 3.337.000
Ca. 217.000 Max. 147.334.000
2

1): Ungdomsboligbidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og udgør 185 kr. pr. m pr. år i 2019. Heraf
betaler kommunen 20% og staten 80%.
2): 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. Foreløbigt er der beregnet
en kommunal garanti på 54,47%
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
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Udgiftsfordeling: grundudgifter 19,5%, håndværkerudgifter 75% og omkostninger 5,5%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 20.200 kr. for familieboliger og 24.130 kr. for ungdomsboliger
svarende til rammebeløb i 2019 inklusive energitillæg på 1.190 kr., da der er tale om etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 1004 kr. (uden fradrag af
ungdomsboligbidrag). Heraf udgør kapitaludgifterne 659 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter
2
345 kr. pr. m pr. år. Anskaffelsessummen svarer til rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes
som rimelig.
Himmerland Boligforening og Enggaard A/S indgår en rammeaftale vedr. opførsel af byggeriet.
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Bilag:
Tegningsmateriale Spritten skema B
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Punkt 11.

Godkendelse af høring - Indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020
2018-052361
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Aalborg Kommunes
høringssvar til Region Nordjylland ”Oplæg til debat om Råstofplan 2020.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune fik den 2. maj 2019 en høring fra Region Nordjylland vedrørende indkaldelse af ideer og
forslag til Råstofplan 2020 med et ”Oplæg til debat om Råstofplan 2020” idet Regionsrådet i januar 2019 har
besluttet, at der er behov for en revision af Råstofplan 2016.
Forud for dette havde Region Nordjylland i juni – september 2018 en forudgående høring med henblik på at
vurdere om råstofplanen skal revideres, jf. vedhæftede høringssvar af 7. september 2018.
Af det fremsendte oplæg fremgår, at Region Nordjylland ønsker tilbagemeldinger på:
-

Hvordan en nyrevideret råstofplan 2020 kan udformes?
Kan grundvandsinteresser og råstofindvinding gå hånd i hånd eller vil de være
modsætninger?
Kan transportbelastningen minimeres ved at sikre lokal forsyning?
Hvordan kan regionen være med til at fremme efterbehandling af råstofgrave, så natur og
biodiversitet beriges?
Er der behov for nye retningslinjer eller justeringer af eksisterende?
Hvordan kan regionen være med til at fremme en ansvarlig udnyttelse råstofferne i
regionen og understøtte en højere grad af genanvendelse af de sekundære råstoffer?
Har vi brug for en fælles råstofstrategi og hvilke emner bør diskuteres i en fælle strategi?
Er der udlagt tilstrækkeligt med graveområder og indeholder disse tilstrækkelige
mængder og i de kvaliteter, der er behov for?
Herudover høres berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold der bør inddrages i
miljøvurderingen af råstofplanen?

Efter høringsperioden udarbejder Region Nordjylland et egentlig forslag til en revideret råstofplan, der
forventes sendt i høring først på året i 2020.
Høringsfristen udløber den 5. juli 2019.
Aalborg Kommunes høringssvar er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Byog Landskabsforvaltningen. Miljø- og Energiudvalget behandler 1. afsnit i høringssvaret – ’Råstofindvinding
og grundvandsinteresser’, hvor By- og Landskabsforvaltningen godkender Aalborg Kommunes samlede
høringssvar.
Indstillingen behandles den 20. juni 2019 i By- og Landskabsudvalget og den 19. juni 2019 i Miljø- og
Energiudvalget.
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Bilag:
Oplæg til debat om Råstofplan 2020 - marts 2019 - Region Nordjylland
Høringssvar vedr. ideer og forslag til Råstofplan 2020
Høringssvar vedr. redegørelse for revision af Råstofplan 2016
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Punkt 12.

Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde på Kidholm, Langholt,
etape 4
2018-094956
By- og landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender salgspriser på Kidholm,
Langholt, etape 4.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde 12 parcelhusgrunde på Kidholm etape 4 til salg snarest
muligt efter By- og Landskabsudvalgets stillingtagen til salgspriserne. Udbuddet af grundene forventes
iværksat medio august 2019.
De 12 parcelhusgrunde udgør fjerde etape af udstykningen omfattet af lokalplan 15-027 ”Boligområde mm.
ved Vestvej, Langholt”, som omfatter i alt 30 parcelhusgrunde, hvoraf de øvrige parcelhusgrunde er blevet
udstykket og solgt i perioden 2007-2018. Grundene er omfattet af lokalplanens delområde A, som er udlagt
til åben-lav boliger. Bebyggelsesprocenten er i henhold til lokalplanen 30%, og byggeri må maksimalt
opføres i 2 etager.
2

Grundene varierer i størrelser fra 702 m – 925 m

2

Det indstilles, at grundene udbydes til salg med følgende mindstepriser:
Kidholm 19 til 445.000 kr. inkl. moms.
Kidholm 11-17, 23 A og 23B til 545.000 kr. inkl. moms.
Kidholm 23 C, 23D, 23E, 25A og 25B til 595.000 kr. inkl. moms.
Byggemodningen af det nye parcelhusområde er iværksat og forventes afsluttet i december 2019.
Der er foretaget geotekniske undersøgelser af jordens bæreevne på de enkelte grunde. Nærmere
oplysninger herom vil indgå som en del af udbudsmaterialet.
Ifølge den geotekniske rapport er der ved undersøgelsen under 0,3-0,8 meter overjord af sandmuld og
muldholdigt sand truffet bæredygtige lag. I en enkelt boring på den nordvestligste grund (nr. 19) viser den
udførte boring dog så ugunstige forhold, at det er nødvendigt at udføre en større bundudskiftning med
sandpudefundering i 2,3 meters dybde. Der er taget højde herfor ved prisfastsættelsen.
Det anbefales desuden over for grundkøberne at foretage yderligere jordbundsundersøgelser, inden
grundene bebygges.
De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
cirka 115.000 kr. inkl. moms.
Økonomi
De samlede omkostninger til byggemodning af de 12 grunde beløber sig til ca. 2.666.116 kr. Udgifterne
afholdes over projekt 2b2710 Byggemodning, Langholt, Kidholm.
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Bilag:
Salgsrids, Kidholm
Oversigtskort til sagsbeskrivelse
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Punkt 13.

Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 1. halvår 2019
2019-044977
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering oversigt over
modtagne afgørelser i påklagede sager for 1. halvår 2019.
Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Instans
PKN – Planklagenævnet
VD – Vejdirektoratet
Oversigt – afgørelse 1. halvår 2019

Der er truffet i alt 10 afgørelser, hvoraf
 3 sager er stadfæstet,
 2 sager er afvist,
 1 sag hvor klagefristen er ophævet,
 2 sager hvor kommunens afgørelse er omgjort/ophævet,
 1 sag er hjemvist til fornyet behandling,
 1 sag hvor klagen er tillagt opsættende virkning.
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Punkt 14.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
SUND, facader.
Erhvervsarealer, Vodskov.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 15.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Egnsplanvej.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 16.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 17.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
Per Clausen var fraværende.
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Punkt 18.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Ansættelse af ny direktør.
Lille Vildmose.
Energiplanlægning.
Per Clausen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
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Punkt 19.

Eventuelt
Beslutning:
Algade 10-12.
Bjørneklo.
Per Clausen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
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Punkt 20.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
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