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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.

Magistraten

Møde den 24.06.2019
kl. 09.00

Side 1 af 43
1
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Punkt 2.

Godkendelse af principper for etablering af nyt destinationsselskab
2019-014624
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender principperne for etablering af et kommende
destinationsselskab mellem Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Møde den 24.06.2019
kl. 09.00

Side 2
1 af 43
3
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Sagsbeskrivelse
Den 25. februar 2019 godkendte Magistraten, at der igangsættes et samarbejde mellem Frederikshavn,
Læsø, Brønderslev og Aalborg Kommuner med henblik på at udarbejde forslag til etablering af et fælles
destinationsselskab.
De fire kommuner har derfor arbejdet videre hermed, og har nu udarbejdet et principnotat (vedlagt som
bilag) for etableringen af et fælles nordøstlig destinationsselskab bestående af de fire kommuner.
Ved at skabe et nyt fælles destinationsselskab ønskes det at komplementere og understøtte de fire
kommuners turismestrategiske indsatser indenfor kyst-, natur-, krydstogt-, og by samt mødeturisme. Det
kommende samarbejde skal indgås i gensidig respekt for de fire kommuners forskellighed og forskellige
størrelse. Samarbejdet skal bygge på åbenhed, respekt, fællesskab og synergi mellem de fire kommuner.
Principnotatet beskriver de rammer og principper, som skal være gældende for den videre fusionsproces.
For at få gennemført fusionsprocessen så objektivt som muligt, ønskes der en ekstern interimleder tilknyttet
for at gennemføre og forestå fusionsprocessen, hvor principnotatet skal fungere som selve rammen for
fusionen.
Der er udformet fem overordnede principper for fusionsprocessen som er følgende:






Kommunerne har ansvaret
Der nedsættes en interimbestyrelse
Der er etableret en administrativ arbejdsgruppe
Igangværende projekter videreføres
Direktørstillingen opslås.

Der er endvidere formuleret fem grundprincipper, som skal danne grundlag for det nye destinationsselskab,
som fusionsprocessen munder ud i:






Organisationsform
Fysisk lokation i de fire kommuner
Fælles bestyrelse
Mulighed for udtræden
Økonomi.

Tidsrammen for processen og etableringen af det kommende destinationsselskab er udgangen af 2020. Der
er i den politiske aftale mellem regeringen og KL på turismeområdet aftalt, at den kommunale turismeindsats
konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.
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Bilag:
Princippapir for etablering af nyt destinationsselskab.docx

Magistraten

Møde den 24.06.2019
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Punkt 3.

Godkendelse af resultatkontrakt Visit Aalborg 2019
2019-014624
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Resultatkontrakt 2019 mellem Visit Aalborg
og Aalborg Kommune.
Sagsbeskrivelse
Der er udarbejdet en opdateret aftale mellem InfoCenter Aalborg (i daglig tale Visit Aalborg) og Aalborg
Kommune, gældende for 2019. Aftalen tager udgangspunkt i Visit Aalborgs strategi ”Aalborg All In 2017-2020”
og fungerer som et dialog- og styringsværktøj. Aftalen indeholder forventninger til samarbejdet og mål om
resultater og opfølgning.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Møde den 24.06.2019
kl. 09.00

Side 5
1 af 43
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Bilag:
Resultatkontrakt VisitAalborg og Aalborg Kommune 2019.docx
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Møde den 24.06.2019
kl. 09.00

Side 6
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Punkt 4.

Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 1. halvår 2019
2019-046959
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at der på det skattefinansierede område afgangsføres 792.868 kr. over afdelingernes/institutionernes egne
driftskonti,
at der afgangsføres 258.559 kr. over kommunens mellemværende med staten, og
at der afgangsføres 914.276 kr. over kommunens balancekonto.
I alt indstilles 1.965.703 kr. afgangsført som uerholdelige beløb, jf. sagsbeskrivelsen.
Endvidere indstiller Borgmesterens Forvaltning, at der vedrørende ekstraordinære afskrivninger af
”fordringer med tvivl om retskraften” (hjemlet ved lov nr. 258 af 10. april 2018) afgangsføres 15.381.684 kr.
Afskrivningerne er foretaget direkte over balancekontoen og udgør en andel af de ekstraordinære
afskrivninger på ca. 31 mio. kr., som fremgår af orienteringssagen i Magistraten den 14. januar 2019 (punkt 2).
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Møde den 24.06.2019
kl. 09.00

Side 7
1 af 43
4
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Sagsbeskrivelse
Afgangsføring af uerholdelige beløb vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender
(funktion 9.14 og 9.15) skal som hovedregel ske over institutionernes egne driftskonti. Denne praksis gælder
såvel kommunale afdelinger/institutioner som selvejende institutioner.
Afskrivning ved Skat EFI foregår pt. manuelt, og det må forventes, at afskrivningerne vil blive større
fremover.
Kommunen foretager afskrivninger af fordringer, der ligger til opkrævning i kommunen. Afskrivninger vil her
dække over dødsbo, gældssaneringer og konkurs.
SKAT foretager afskrivninger af fordringer, der er oversendt til inddrivelse i EFI. Afskrivninger vil her dække
over uerholdelige fordringer, dødsbo, gældssaneringer og konkurs.
Budgetmæssige konsekvenser
- - - Kr. - - Borgmesterens Forvaltning
Regningskrav:
Rykkergebyrer ..................................................................................................
Differencekonti vedr. restancekontoen ifm. Konvertering til Prisme 2015 ........
Beløbet afskrives over balancekontoen
EFI difference ifm. Konvertering af Prisme 2015 ..............................................
Beløbet afskrives over balancekontoen
Uplacerbare beløb, indbetalinger bank .............................................................
Beløbet afskrives over balancekontoen
Regningskrav – Folkeregisterbøde overdraget til politiet .................................
Afskrivninger af folkeregisterbøder dækker over bøder, der oversendes til
inddrivelse via politiet, her overtager staten bødekravet.
Diverse regningskrav .......................................................................................

251
523.465

Borgmesterens Forvaltning i alt ..................................................................

609.953

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

6.637

-1.555
-1.460
71.393

17.859

By- og Landskabsforvaltningen
Regningskrav:
Parkeringsafgifter..............................................................................................
Beløbet for P-afgift afskrives over balancekontoen
Øvrige regningskrav .........................................................................................

116.285

By- og Landskabsforvaltningen alt ..............................................................

150.969

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

59.471

34.684

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Krav iht. Aktivloven/Serviceloven .....................................................................
Daginstitution ...................................................................................................
Boligsikring/Boligydelse ....................................................................................
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- - - Kr. - - Dagpenge/pension/personlige tillæg ................................................................
Istandsættelse almenboligloven .......................................................................
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering mm. ..................
Heraf afskrives 277.541 kr. over balancekontoen

1.075
69.004
536.100

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt ............................................

701.025

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ...............................................................

84.612

Ældre- og Handicapforvaltningen
Madservice Serviceloven § 83 .........................................................................
Boligadministrationen, huslejetab .....................................................................
Regningskrav – Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen ....................
Øvrige regningskrav..........................................................................................

341.066
88.715
8.977
7.189

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt ..........................................................

445.947

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

168.644

Skoleforvaltningen
Regningskrav - Skolefritidsordning ...................................................................
Øvrige regningskrav .........................................................................................

417
2.235

Skoleforvaltningen i alt .................................................................................

2.652

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

2.100

Sundhed- og Kulturforvaltningen
Bibliotek - erstatninger ......................................................................................
Bibliotek, bøder .................................................................................................
Øvrige regningskrav..........................................................................................

5.400
11.162
359

Sundhed og Kulturforvaltningen i alt ..........................................................

16.921

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

13.257

Miljø- og Energiforvaltningen
Diverse regningskrav, Miljøgebyrer .................................................................

38.236

Miljø- og Energiforvaltningen i alt ................................................................

38.236

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ................................................................

31.866

Til afgangsføring i alt .....................................................................................

1.965.703
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Afgangsføring 2015-2019

Dec. 2016

Juni 2017

Dec. 2017

Juni 2018

Dec. 2018

Juni 2019

- - - Kr. - - Afdelinger/institutioner, egne
driftskonti ....................................
Forsyningsvirksomhederne ........
Renter ........................................
Mellemværende med staten .......
Balancekonto .............................

7.222.155
87.770
0
104.221
374.062

7.289.458
271.211
0
69.032
701.777

9.908.141
45.673
0
1.209.671
965.459

1.842.506
35.505
0
215.561
266.214

724.934
0
0
602.259
-773.000

792.868
0
0
258.559
914.276

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

7.788.208

8.331.471

12.128.944

2.359.786

554.193

1.965.703

Ekstraordinære afskrivninger v/Skat
Der er foretaget ekstraordinære afskrivninger, som omfatter afskrivninger af fordringer med tvivl om
retskraften. Den ekstraordinære afskrivning er hjemlet ved lov nr. 258 af 10. april 2018.
Forvaltning

Beløb i kr.

Borgmesterens Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning - renter og gebyrer
By- og Landskabsforvaltningen
By- og Landskabsforvaltningen - P-afgifter
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Skoleforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Sundhed- og Kulturforvaltningen

606.564
4.703.225
94.980
2.991.219
4.547.319
1.047.966
488
259.094
1.130.828

I alt

15.381.684

I henhold til Økonomi—og Indenrigsministeriet skal afskrivning af de uerholdelige beløb føres direkte over
balancekonto.
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Punkt 5.

Godkendelse af forslag til bidrag til Omprioriteringskataloget for Budget 2020 for
Borgmesterens Forvaltning
2019-048643
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Borgmesterens Forvaltnings forslag til
emner til Omprioriteringskataloget for Budget 2020 for så vidt angår forvaltningens budgetområder.
Beslutning:
Godkendt, idet forslag nr. 6, Forsikringer, udgår og erstattes af en tilsvarende reduktion på 170.000 kr. på
byrådets driftsbudget (Kommunalbestyrelsen).
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede i mødet den 18. marts 2018, at udvalgene skal udarbejde et Omprioriteringskatalog på
1,5% af serviceudgifterne svarende til 133 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige
fordelingsnøgle, dvs. en fordeling efter serviceudgifterne i Budget 2019 korrigeret for Beredskab og sektor
Rammebeløb.
Borgmesterens Forvaltnings andel udgør 5,1% af serviceudgifterne svarende til 6.912.000 kr. Efter
korrektion for engangsudgifter i Budget 2019 udgør måltallet for Borgmesterens Forvaltning 6.652.000 kr.
fordelt med 5.408.000 kr. på sektor Fælles Kommunale Udgifter og 1.244.000 kr. på sektor Administration.
Borgmesterens Forvaltning foreslår, at måltallene for de to sektorer udmøntes på følgende måde:
Sektor Fælles Kommunale Udgifter
Måltal: -5.408.000 kr.
1. IT Centret
Årlig besparelse på IT Centret i 2020-2023

-1.800.000 kr.

Der spares årligt 1.800.000 kr. ved, i perioden 2020 til 2023, at regulere kontrakten med IT Centret
(Resultatcenter) ned med beløbet. Besparelsen betyder, at IT Centret får underskud på driften, og at beløbet
finansieres af IT Centrets opsparede egenkapital.
Fra 2024 bortfalder sparekravet.
2. Tilskud til Norddanmarks EU-kontor
Justering af tilskud til Norddanmarks EU-kontor

-670.000 kr.

I Aalborg Kommunes budget er der afsat 1.312.000 kr. til kontingent til NDEU, svarende til omkring 6 kr. pr.
indbygger. De øvrige kommuner i Nordjylland betaler i 2019 3 kr. pr. indbygger. Som ovenfor beskrevet, har
bestyrelsen i BRN besluttet, at kontingentet på 3 kr. til NDEU fra 2020 betales gennem BRN.
For Aalborg betyder det, at der fra 2020 frigives et beløb på ca. 670.000 kr., idet de 3 af de 6 kr., som
Aalborg betaler til NDEU, betales gennem kontingentet til BRN, der allerede er budgetsat.
3. Bidrag til turisme
Bidrag til turisme – stordriftsfordele/effektivisering

-1.000.000 kr.

Udover turismemidler kanaliseret via BRN, bruger Aalborg Kommune også midler på turisme, som er nært
beslægtet med erhvervsfremme, men som traditionelt har været adskilt. Tendensen er, at turisme og
erhvervsfremme generelt smelter tættere sammen.
I budget 2019 er der afsat 9.430.000 kr. til køb af ydelser fra VisitAalborg og 751.000 kr. til husleje for Visit
Aalborg. I alt 10.181.000 kr.
Disse midler vil, hvis ikke andet aftales/besluttes, gå til det nye destinationsselskab med Frederikshavn,
Brønderslev og Læsø Kommuner, som der pt. forhandles om.
I lyset af bevægelsen mod en større enhed og destinationssamarbejde, kunne der være en
konsolideringsgevinst primært i forhold til stordriftsfordele. Sekundært kunne muligheden for at lave mere
direkte samarbejde med AKKC omkring kongresturismen give anledning til effektiviseringer.
4. Tjenestemandspensioner
Tjenestemandspensioner, niveau for nettotilkøb
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I budget 2019 og i budgetoverslaget for 2020 er der afsat 171,657 mio. kr. til udgifter til
tjenestemandspensioner.
Med det kendte antal tjenestemandspensionsudbetalinger og tilkøb vil der i 2019 være et merforbrug på 4,0
mio. kr. Heri er der ikke taget højde for nettotilkøb i anden halvdel af 2019. Det skønnes, at der vil indgå
indtægter fra tilkøb på 5,5 mio. kr.
Hvis det forudsættes, at niveauet for nettotilkøb i 2020 vil svare til 2019, kan budgettet for 2020 reduceres
med op til 1,5 mio. kr.
5. Aalborg Kongres & Kultur Center
AKKC – reduktion af driftstilskud med 1,5%

-268.000 kr.

6. Forsikringer
Forsikringer, budgettilpasning

I alt sektor Fælles Kommunale Udgifter

-170.000 kr.

-5.408.000 kr.

Sektor Administration
Måltal: -1.244.000 kr.
Budgetreduktionen på sektor Administration fordeles jf. nedenstående:
Borgmesterkontoret

-200.000 kr.

Økonomisk Afdeling

-394.000 kr.

Koncernservice

-270.000 kr.

Business Aalborg

-100.000 kr.

AaK Bygninger, adm.bidrag forhøjes

-100.000 kr.

IT Centret og AK Print, adm.bidrag forhøjes

-180.000 kr.

I alt sektor Administration

-1.244.000 kr.

Der gennemføres administrative effektiviseringer.
De samlede personalemæssige konsekvenser er netto -3,0 normering – Borgmesterkontoret, Økonomisk
Afdeling og Koncernservice reduceres hver med én normering. Reduktionen forventes at ske ved naturlig
afgang.
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Bilag:
Forslag til Omprioriteringskatalog for Budget 2020-2023 for Borgmesterens Forvaltning
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Punkt 6.

Orientering om Magistratens møder i 2020
2019-049433
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens møder i
2020.
Sagsbeskrivelse
13. januar, kl. 9.00
27. januar, kl. 9.00
3. februar, kl. 9.00
10. februar, kl. 9.00
24. februar, kl. 9.00
2. marts, kl. 9.00
16. marts, kl. 9.00
23. marts, kl. 9.00
30. marts, kl. 9.00
20. april, kl. 9.00
27. april, kl. 9.00
4. maj, kl. 9.00
11. maj, kl. 9.00
18. maj, kl. 9.00
25. maj, kl. 9.00
8. juni, kl. 9.00
15. juni, kl. 9.00
22. juni, kl. 9.00
10. august, kl. 9.00
17. august, kl. 9.00
24. august, kl. 9.00
31. august, kl. 9.00
7. september, kl. 9.00
14. september, kl. 9.00
21. september, kl. 9.00
28. september, kl. 9.00
5. oktober, kl. 9.00
19. oktober, kl. 9.00
2. november, kl. 9.00
9. november, kl. 9.00
16. november, kl. 9.00
23. november, kl. 9.00
7. december, kl. 9.00
14. december, kl. 9.00

Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13

Beslutning:
Til orientering.
Mødet den 27. januar 2020 udgår.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Punkt 7.

Godkendelse af Fremtidens Aalborg - Planer og projekter maj 2019
2010-5197
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten godkender forslag
til ”Fremtidens Aalborg - planer og projekter, maj 2019”.
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune redegør to gange om året for status på større, aktuelle planer og projekter. Denne
information omfatter planer og projekter, der i kraft af deres omfang eller strategiske betydning, forventes at
have en særlig interesse for kommunens borgere, byrådet og administrationen.
Efter Magistratens godkendelse lægges materialet på kommunens hjemmeside, som er tilgængelig for alle.
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Bilag:
Fremtidens Aalborg maj 2019
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Punkt 8.

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.
By- og Landskabsudvalget har udsat sagen.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Udgik.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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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 i 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 i 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
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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.
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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.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.051 for området ved Badehusvej og Svendsgade
Udkast til Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
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Punkt 9.

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 Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.032.
forslag til Lokalplan 4-1-110.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er i byzone, og har samlet et areal på ca. 22,5 ha. Området omfatter Techcollege
Aalborgs campusområde på henholdsvis 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 i mødet d. 24. april 2014. (punkt 8).
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.
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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.
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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
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Punkt 10.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.047 og Lokalplan 4-1-111 Dagligvarebutik,
Hadsundvej 128, Vejgård (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2015-013212
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.047 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 4-1-111 endeligt uden ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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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
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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
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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 1.200 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 11.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.012 og Lokalplan 7-2-104 Boliger og rekreativt
område, Hadsundvej, Gistrup (2. forelæggelse)
2017-029664
By- og Landskabsudvalget 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.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra 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 i 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 12.

Eventuelt
Beslutning:
Årsmøde 2020 mellem Magistraten og Aalborg Universitets ledelse holdes mandag den 3.
februar 2020 kl. 9.00-11.00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13.
Der holdes fællesmøde mellem Aalborg Byråd og Ungebyrådet mandag den 26. august 2019 kl.
15.00-15.55 i Medborgerhuset.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.
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