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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Mai-Britt Iversen samt udpegning af
fungerende råd-mand for perioden
2019-064659
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at 1. stedfortræder på Socialdemokratiets byrådsliste Christian Korsgaard indkaldes som stedfortræder for
Mai-Britt Iversen som byrådsmedlem i hendes fravær, og
at Nuuradiin S. Hussein i Mai-Britt Iversens fravær varetager funktionen som rådmand i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Rådmand Mai-Britt Iversen har i mail af 20. august 2019 oplyst, at hun grundet planlagt knæoperation er
forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem og rådmand fra 29. oktober 2019. Det forventes, at
hindringen har en varighed af 2-3 måneder.
I henhold til den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4 skal byrådet i tilfælde af et byrådsmedlems fravær
godkende, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.
Christian Korsgaard er valgt som 1. stedfortræder på Socialdemokratiets byrådsliste ved kommunalvalget
21. november 2017.
Når stedfortræderen er indtrådt i byrådet, og når fraværet har en forventet varighed af mindst 2 måneder,
tilkommer det i henhold til den kommunale styrelseslovs § 65, stk. 7 den gruppe, der har udpeget
rådmanden, at udpege den, der under fraværet skal varetage funktionen som rådmand.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe har udpeget Nuuradiin S. Hussein til posten som fungerende
rådmand.
Den fungerende rådmand indtræder i de poster, hvortil rådmanden er født formand eller medlem.
I henhold til den kommunale styrelseslovs § 28 kan poster ved fravær besættes af den gruppe, der
oprindeligt udpegede det pågældende medlem.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe har som følge af ovenstående i fraværsperioden foretaget følgende
ændring i fordelingen af de politiske poster:


Christian Korsgaard overtager Nuuradiin S. Husseins post i Sundheds- og Kulturudvalget og dermed
også i Folkeoplysningsudvalget.

Den socialdemokratiske gruppe oplyser endvidere, at Lisbeth Lauritsen i fraværsperioden overtager
Nuuradiin S. Husseins post som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.
Nuuradiin S. Hussein fortsætter i yderligere udpegninger, ligesom han også fortsætter som 2.
viceborgmester i perioden.
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv,
Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
2018-004929
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.060.
forslag til Lokalplan 4-2-117.
at der ikke udarbejdes en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Planlægningen omfatter et område på ca. 4,5 hektar ved vejstrækningen Gammel Gugvej. Aalborg
Kommune ønsker med lokalplanen at skabe grundlag for byudvikling i området øst for Gammel Gugvej i
Grønlandskvarteret med udgangspunkt i en tiltrængt omlægning af Gammel Gugvej.
Det er en forudsætning, at vejforløbet gøres smallere, så der sker en forbedring af forholdene for cyklister,
og at der skabes en mere urban afslutning af bebyggelsen.
Der gives mulighed for fortsat at anvende området til blandet bolig og erhverv. Byggemulighederne for
ejendommene langs Gammel Gugvej øges med henblik på at skabe økonomisk incitament for en udvikling
og omdannelse af området samt en revitalisering af ejendommene.
Der er udarbejdet et udkast til en frivillig udbygningsaftale, som er godkendt af 5 private parter, som dermed
har givet tilsagn om at betale 2/3 af vejprojektet.
Tidsplan
Borgermøder
By- og Landskabsforvaltningen afholdte borgermøde om den kommende lokalplanlægning den 23. oktober
2017.
By- og Landskabsforvaltningen afholdte borgermøde, hvor lokalplanens indhold blev fremlagt den 23.
oktober 2018.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 5. december 2019 og byrådets møde primo 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-2-117
Kommuneplantillæg 4.060

Byrådet

Møde den 09.09.2019
kl. 16.00

Side 5
2 af 73
6

Byrådet
Oversigtskort

Formål og baggrund
Med baggrund i bl.a. en for dialog med borgerne i Frydendal til borgermødet den 23. oktober 2017 samt
borgerforeningen for Frydendal, har By- og Landskabsforvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg for blandet boliger og erhverv i 2 til 3 etager.
Formålet med planerne er, at den i dag meget brede Gammel Gugvej kan gøres smallere, så der skabes
plads til at anlægge en ny cykelsti, og at ejendommene langs Gammel Gugvej kan tilkøbe arealer til brug for
udvikling af deres ejendomme.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplanrammernes afgrænsning ændres, således at matrikel 15bf, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg
Jorder, overgår fra ramme 4.2.B3 til 4.2.D1. Ændringen betyder, at matriklen, som i dag er udlagt til
boligformål, fremover vil være udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
Desuden overgår en del af kommuneplanramme 4.2.T1 til kommuneplanramme 4.2.D1, så der er mulighed
for, at de matrikler langs Gammel Gugvej udvides mod vest ved opkøb af kommunale arealer. Ændringen
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betyder, at et areal, som i dag er teknisk anlæg, fremover vil være udlagt til blandet bolig- og
erhvervsområde.
Ændringer i anvendelsesmulighederne for kommuneplanramme 4.2.D1: Der gives kun mulighed for
servicevirksomheder uden stort lager, da det ikke passer ind i området, derimod er det ikke længere
muligt med anvendelse som 'Hotel' og 'Institutioner' samt 'Engroshandel o.l.'.
Lokalplanens indhold
Med en omlægning af Gammel Gugvej ønsker Aalborg Kommune at skabe grundlag for byudvikling, for
derved at opkvalificere områdets udtryk og anvendelse til gavn for både borgere i Frydendal, og for alle dem,
der kommer til/fra Aalborg via fx Ådalsmotorvejen.
Anvendelsen for området øst for Gammel Gugvej er i lokalplanen fastholdt til blandet bolig- og erhverv (dog
ikke mulighed for boliger i det nordligste delområde, delområde A, i lokalplanen). Udnyttelsesgraden for
ejendommene øges i lokalplanen, i forhold til den tidligere byplanvedtægt, med henblik på at skabe både
økonomisk incitament for en udvikling og tiltrængt omdannelse af vejstrækningen.
Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til 2-3 etager. Etageantallet er fastsat på baggrund af en
foranalyse af området, hvor der tages hensyn til bagvedliggende udsigter fra eksisterende boliger.
Bestemmelser for etablering af detailhandel fastlægges ligeledes i lokalplanen. Da området ikke i
kommuneplanen er fastsat til et lokalcenter med mulighed for flere butikker, gives i lokalplanen kun mulighed
for etablering af en enkeltstående butik i den nordlige del af lokalplanområdet (i det delområde hvor butikken
Fandanko i dag er placeret, delområde A). Der ligger i dag også andre butikker langs Gammel Gugvej,
herunder en bilforhandler i lokalplanområdets sydligste del, som er en butik til pladskrævende varegrupper.
Bilforhandleren og øvrige butikker kan fortsætte med eksisterende lovlig anvendelse. Lokalplanen indeholder
ikke mulighed for denne anvendelse længere, da den ikke er forenelig med områdets nye identitet.
Vejadgang til lokalplanområdet skal primært ske fra Gammel Gugvej. For nogle matrikler i lokalplanen er det
specificeret, at der skal vejtilsluttes via øvrige veje, da der ønskes færrest mulige krydsninger af cykelstien.
Nuværende vejadgange til Gammel Gugvej kan anvendes som hidtil, indtil der ændres i
anvendelsen/bebyggelsen.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
byplanvedtægt for det område, der er omfattet af denne lokalplan: Byplanvedtægt nr. 5, Frydendalskvarteret.
Udkast til 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 udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af
vejprojektet herunder etablering af cykelsti, fortov, beplantning og indsnævring af Gammel Gugvej. Udkast til
udbygningsaftalen er godkendt af de involverede parter og er vedlagt som bilag.
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.
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.
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Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealer. I forbindelse med lokalplanen muliggøres det, at grundejerne, der har matrikler langs
Gammel Gugvej, kan købe arealer i forlængelse af deres matrikler. Disse arealer ejes i dag af Aalborg
Kommune. Der kendes endnu ikke, hvor mange parter der ønsker at købe arealer af Aalborg Kommune,
men inden endelig vedtagelse af lokalplanen, vil de grundejere, der tilkendegiver til Aalborg Kommune, at de
ønsker at købe arealer, få et salgstilbud. Dermed vil Aalborg Kommune, inden den endelige vedtagelse af
lokalplanen, være bekendt med, hvor mange parter der vil købe arealer, og indtægten vil være præciseret
inden endelig vedtagelse af lokalplanen.
Vejprojektet finansieres delvist af en frivillig udbygningsaftale med 5 private parter. Udbygningsaftalen
finansierer 2/3-dele af anlægsbeløbet, og den resterende 1/3-del betales af Aalborg Kommune via grundsalg
og via den budgetlagte andel til kommunal medfinansiering af private udbygningsaftaler.
Øvrige grundejere langs Gammel Gugvej kan også efterfølgende vælge at købe tilstødende arealer.
Aalborg Kommune vil fortsat eje Gammel Gugvej og tilstødende grønne offentlige arealer, hvorfor der fortsat
vil skulle anvendes driftsøkonomi til pleje af området.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.060 Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret
Udkast til Lokalplan 4-2-117 Boliger og erhverv, Gammel Gugvej (med bilag og udbygningsaftale)
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Punkt 4.

Godkendelse af Lokalplan 5-2-110 Boliger, Højrimmen, Vodskov (2. forelæggelse)
2017-031763
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 5-2-110 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
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.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Rådmand Hans Henrik Henriksen stillede følgende ændringsforslag:
"Lokalplan 5-2-110 suppleres i punkt 3.1 (Anvendelse, delområde A) med muligheden for at etablere
etageboliger i 2 etager."
Indstillingen med ændringsforslag blev herefter godkendt.
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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.
Godkendelse af planforslag til fornyet høring
By- og Landskabsudvalgets møde 20. juni 2019 (punkt 8).
Forslaget har været offentliggjort i perioden fra den 24. juni til og med den 22. juli 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-110
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Oversigtskort

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.
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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 i den ordinære høring. Der er ikke modtaget henvendelser i den
fornyede høring.
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:
Bilag - pdf af indsigelser 5-2-110, Højrimmen, Vodskov
Kort med ændringer
Forslag til Lokalplan 5-2-110 (fornyet høring)
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Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger, Klarupvej, Klarup (2. forelæggelse)
2018-003608
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 7-1-111 endeligt uden ændringer.
Ole Risager kan ikke anbefale, da Dansk Folkeparti ikke kan stå inde for den byudvikling, som sker i Klarup.
Byen er ikke gearet til det. Det er f.eks. infrastruktur, skoler, børnehaver og dagpleje. Men der flytter også
borgere til byen, som allerede har børn, som skal benytte disse ting, straks der flyttes dertil.
Per Clausen kan ikke anbefale.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
For stemte 27. Imod stemte 4 (Enhedslisten og Dansk Folkeparti).
Indstillingen var herefter godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen er en opfølgning på Byudviklingsplanen for Klarup, og omfatter et areal på ca. 9,5 hektar. Der
2
kan etableres 44 parcelhusgrunde i den østlige del af området og op til 8.000 m tæt/lav og etageboliger i
den vestlige del. På arealet mellem Klarup Banesti og Egensevej etableres støjvold i form af en grøn
landskabskile. Udbygningen af området bygger på den eksisterende infrastruktur med vejadgang fra
Klarupvej og interne stiforbindelser, der har sammenhæng med eksisterende stiforbindelser i området.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 9. maj 2019 (punkt 4)
Magistratens møde 20. maj 2019 (punkt 7)
Byrådets møde 27. maj 2019 (punkt 11).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 29. maj til og med 27. juni 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-111
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere et blandet boligområde mellem Klarupvej og
Egensevej i den nordøstlige afgrænsning af Klarup.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere tæt/lav og/eller etagebebyggelse i op til 2 etager i den vestlige del
af området, mens der i den østlige del af området kan etableres åben-lav parcelhusbebyggelse.
Den vestlige bebyggelse etableres som tre klynger, der hver især centrerer sig om et fælles torv med
forskellige funktioner, og indrettet efter principperne i ”shared space”. Desuden er der her et centralt
fællesareal mellem klyngerne. Området til åben-lav boliger mod øst indrettes med en grøn stiforbindelse på
tværs af området, der skaber forbindelse til fællesarealet mod nordøst. I tilknytning hertil etableres også
område til regnvandshåndtering.
For at sikre området mod trafikstøjen fra Egensevej, skal der etableres en støjvold på arealet mellem
Egensevej og Klarup Banesti. Støjvolden udformes som en grøn landskabskile, med en beplantet vold med
mulighed for at indrette rekreative elementer i form af sidde- og aktivitetspladser på sydsiden mod Klarup
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Banesti. Den grønne landskabskile skal også udgøre den nordlige afgrænsning af Klarup mod det åbne land.
Hele området vejbetjenes ad én vejadgang fra Klarupvej. Klarup Banesti går gennem området, og danner
god og sikker forbindelse mod både øst og vest. Internt i området skal der etableres stiforbindelser, der
sikrer let adgang til friarealer mv.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Klaruphave som nyt
vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge lokalplanen
skal overføres fra landzone til byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da
ejeren imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejeren fraskrevet sig denne mulighed.
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per Merrild, 9270 Klarup
Banedanmark
Birthe Christensen, Kalenderparken 40, 9270 Klarup
Margrethe Dahl, Klarupvej 1, 9270 Klarup
Romdrup Klarup Samråd
Bruno Pallesen, Kalenderparken 42, 9270 Klarup

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Per Merrild vedrørende højt byggeri og vold mod Egensevej
Der gøres indsigelse mod højt byggeri i hele området, da det vil forringe salgspriser i Kalenderparken.
Desuden giver det ingen mening med den vold, der skal laves ud mod Egensevej, da det vil give indtryk af et
ghetto-område.
Svar: Ikke imødekommet.
Byggemulighederne i området er fastsat, så de er de samme som i både boligområdet mod vest samt i hele
det store boligområde syd for Klarupvej. Alle stederne kan der bygges i op til to etager i 8,5 meters højde.
Højden svarer til den generelle højde, der er fastsat i bygningsreglementet, for almindelige boligområder.
Støjvolden mod Egensevej er nødvendig, hvis området skal anvendes til boliger. Der er arbejdet med
udformning og udtryk af støjvolden, så den bliver noget mere end en støjvold. På nordsiden vil den fremstå
som en grøn afgrænsning af Klarup, mens den på sydsiden vil få en rekreativ funktion i tilknytning til Klarup
Banesti og udstykningerne syd herfor. Idéen er således at støjvolden, ud over at nedbringe trafikstøjen
tilføjer området yderligere rekreative kvaliteter.
2. Orientering fra Banedanmark om at de ikke har bemærkninger til planforslaget.
Svar: Taget til efterretning.

3. Bemærkning fra Birthe Christensen vedrørende skole og trafik
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Skolen mangler at følge med i forhold til alle de boliger, der bliver bygget i Klarup. Desuden skal der gøres
noget ved krydset Svinetruget/Klarupvej, da der er stort pres på i forvejen – også med trafikken fra
Storvorde.
Svar: Delvis imødekommet.
I forhold til Klarup skole er der på de kommende års budgetter afsat midler til en udvidelse af skolen, så der
fremadrettet sikres den fornødne kapacitet på skolen.
Trafikalt er der kapacitetsproblemer i krydsene Svinetruget/Klarupvej og krydset ved Egensevej, som følge af
de nye udstykninger i Klarup og Storvorde. En ændret udformning i form af rundkørsler vil kunne løse
kapacitetsproblemerne og forbedre trafiksikkerheden. Projektet indgår som en del af kommunens
mobilitetsplan og de er med til de kommende budgetforhandlinger.
4a. Bemærkning fra Margrethe Dahl vedrørende de trafikale forhold
Det bør gøres attraktivt at benytte den østlige adgang fra Egensevej til Klarup, hvilket kan gøres ved at
udforme krydset Egensevej/Svinetruget som Klarupvejs udmunding i Egensevej. Der er større
fremkommelighed og trafiksikkerhed. Herudover bør krydset Klarupvej/Svinetruget sikres, da der er sket en
del uheld de seneste 5 år.
Byzone bør rykkes ud til Svinetruget, så den nye vejtilslutning, busstoppested og Tværgade bliver omfattet.
Der kunne evt. etableres chikaner på Klarupvej som i Storvorde, så hastigheden (og dermed støjniveauet)
dæmpes.
Kommer der en sikker krydsning ved det nye område eller skal det ske via banestien og Labyrinten som i
dag? I så fald bør der etableres en mere sikker løsning end i dag.
Bliver der etableret en sikker stikrydsning på Egensevej ved Klarupgård?
Svar: Delvis imødekommet.
Der er kapacitetsproblemer i krydsene Svinetruget/Klarupvej og krydset ved Egensevej, som følge af de nye
udstykninger i Klarup og Storvorde. En ændret udformning i form af rundkørsler vil kunne løse
kapacitetsproblemerne og forbedre trafiksikkerheden. Projektet indgår som en del af kommunens
mobilitetsplan og de er med til de kommende budgetforhandlinger.
Der etableres ikke nye anlæg til at krydse Klarupvej, hvorfor det er de eksisterende muligheder, der også
fremadrettet benyttes. Men i forbindelse med udstykningen vil fortovet på den nordlige side af Klarupvej blive
forlænget frem til den nye adgangsvej til området. Ligeledes vil der blive etableret stiforbindelse fra
udstykningen og til stoppestedet i den østlige del af Klarupvej.
Byzonetavlen bliver flyttet til den østlige side af overkørslen til det nye område, og hastighedstavlen med 70
bliver ligeledes rykket. Derfor skulle hastigheden gerne sænkes lidt. Der er foretaget hastighedsmålinger på
Klarupvej i 2017 og i 2015, hvor gennemsnitshastigheden var på henholdsvis 50,7 km/t og 48,1 km/t. Blandt
andet ud fra disse tal er det vurderet, at andre veje trænger mere til hastighedsdæmpende foranstaltninger
end denne strækning. Der forventes således ikke etableret chikaner eller lignede på Klarupvej.
Baggrunden for at give mulighed for en krydsning af støjvolden og Egensevej frem mod Klarupgård er, at der
er fastsat en rekreativ stiforbindelse i kommuneplanen, som skal forbinde Klarupområdet med
Limfjordsområdet nord for Klarupgård. Herudover vil der fra krydsningen af volden være en visuel
forbindelse mellem byen og Klarupgård, hvilket kulturelt er et væsentligt spor at bevare i området. Men der
etableres ikke nogen sikker krydsning af Egensevej på stedet.
4b. Bemærkning fra Margrethe Dahl vedrørende rækkefølgeplanlægning
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I byudviklingsplanen Romdrup/Klarup står der: ”I respekt for kystnærhedszonen skal de på kortet viste
områder 1, 4, 5, 6, og 7 være udnyttet og omdannelsen af område 3 være påbegyndt (ikke fuldført) inden
område 2 kan bringes i spil.
Mener ikke område 1, 4, 5, 6, og 7 er udnyttet endnu, og forventer derfor at område 2 (lokalplanområdet)
ikke startes op før disse kriterier er opfyldt.
Svar: Ikke imødekommet.
Tanken med rækkefølgeplanlægning er at sikre, om der er områder i en by, der skal sættes i spil før andre
områder. I Klarup er der de senere år udarbejdet lokalplaner for alle de nævnte områder – på nær område 7,
området ved den gamle tankstation, hvor der er igangværende erhvervsaktiviteter, og dermed ikke et ønske
fra ejeren om en omdannelse fra erhverv til bolig. Område 1 - lokalplan 7-1-107 Sønderhaven, område 3 –
lokalplan 7-1-108 Klarup Beton, område 4 og 5 – lokalplan 7-1-110 Lodsholmvej og område 6 – lokalplan 71-103 Klarupvej.
Lokalplanlægning medfører ikke handlepligt. Det vil sige, at selv om der er udarbejdet en lokalplan, er der
ikke noget krav om at udnytte den. Derfor kan der ikke sættes tid på, hvornår en lokalplan bliver udnyttet
eller skal være udnyttet. Men for de områder, hvor der er en lokalplan, er grundlaget der for at etablere
bebyggelse efter planens bestemmelser. På den baggrund er det vurderingen, at det ud fra
rækkefølgeplanlægningen er OK at udarbejde en lokalplan for område 2 og dermed åbne mulighed for en
udnyttelse af området.
4c. Bemærkning fra Margrethe Dahl vedrørende støjvold
Den store støjvold er en meget bombastisk foranstaltning, der hindrer udsyn til Klarupgård og den
omliggende natur og glimt af fjorden. Klarupgård bliver afskåret fra den by, den historisk hører sammen med.
Svar: Taget til efterretning.
Støjvolden er et stort anlæg, som er nødvendigt i forhold til trafikstøjen. Anlægget er dimensioneret, så det
ikke er større end det er nødvendigt, hvorfor højden falder fra vest mod øst.
Se endvidere svar på bemærkning 1 og sidste afsnit i 4a.
5a. Indsigelse fra Romdrup Klarup Samråd vedrørende ibrugtagning og udnyttelse af området
Er uforstående overfor timingen af lokalplanen, da der af Byudviklingsplanen for Romdrup og Klarup tydeligt
fremgår en rækkefølge for, hvornår de forskellige områder for nye boliger kan bringes i spil.
Det forventes, at man ikke påbegynder udnyttelsen af lokalplanens område før de øvrige områder enten er
udnyttede eller i færd med at blive det. Dette af respekt for de eksisterende planer for byen og
kystnærhedszonen, men især for at den understøttende infrastruktur (veje, institutioner) kan være klar til det
øgede pres fra væksten af indbyggere som følge af nærværende lokalplan.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar på bemærkning 4b.
5b. Indsigelse fra Romdrup Klarup Samråd vedrørende trafikafvikling og trafiksikkerhed
Udviklingen af lokalplanens område vil medføre et øget pres på byen generelt, og særligt i det nære område,
hvor krydset Klarupvej/Svinetruget/Storvordevej allerede på nuværende tidspunkt er registreret som en ”sort
plet” af myndighederne. Samrådet er bekendt med, at der i de kommende års budgetter er planlagt
prioritering af midler til at afhjælpe dette i form af en rundkørsel. Det er positivt, men i takt med at presset
øges, ikke mindst qua denne lokalplan, kan Klarup ikke vente til 2021 med at afhjælpe de trafikale problemer
i krydset. Samrådet ønsker derfor, at anlægget fremskyndes til snarest muligt, eller at udviklingen af
lokalplanens område udskydes til den trafikale situation i krydset er løst.
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Samrådet mener desuden, at såfremt lokalplanområdet udvikles, så bør strækningen mellem Decembervej
og Svinetruget i højere grad end nu afspejle, at den er indenfor byzonen. Det vil sige fortove, gadebelysning
mv. minimum frem til busstoppestedet på den nordlige side af Klarupvej.
Det er tydeligt for Samrådet, at der generelt er behov for at opprioritere trafiksikkerheden og trygheden på
Klarupvej fra Labyrinten til Svinetruget i form af fartdæmpende tiltag som f.eks. bump (40 km/t), chikaner
(som i Storvorde) eller lignende. Dette bør udføres inden lokalplanområdet udvikles.
Svar: Delvis imødekommet.
Se svar på bemærkning 4a
5c. Indsigelse fra Romdrup Klarup Samråd vedrørende øget pres på byens institutioner
En udnyttelse af lokalplanen vil medføre øget pres på byens institutioner – daginstitutioner, skole og
fritidsfaciliteter. Samrådet har med glæde noteret sig, at der er afsat midler til udbygning af skolen samt
”planlægningsmidler” til udvidelse af halkapaciteten. Men i forhold en daginstitution svæver det hen i det
uvisse, hvor sådan en skal placeres.
Det er Samrådets holdning, at udnyttelse af boligområderne i lokalplanen udskydes til den institutionelle
infrastruktur, som skal understøtte væksten, er klar til at håndtere det øgede pres. Alternativt at der afsættes
midler til en hurtigere udbygning.
Svar: Delvis imødekommet.
I forhold til Klarup skole er der på de kommende års budgetter afsat midler til en udvidelse af skolen, så der
fremadrettet sikres den fornødne kapacitet på skolen.
Generelt er der fokus på befolkningsudviklingen i den enkelte byer, så det sikres, at der er den fornødne
kapacitet i de forskellige typer institutioner. Status er, at der ikke er konkrete planer eller udpeget en konkret
placering til en fremtidig daginstitution i Klarup. Men på sigt vil behovet være der, så der vil blive arbejdet
med det fremadrettet.
5d. Indsigelse fra Romdrup Klarup Samråd vedrørende rekreative områder, støjvold og adgangsforhold
Det rekreative område ved støjvolden længst mod vest vil have en positiv indvirkning på lokalplanområdet og
de nærliggende områder, der savner gode rekreative muligheder for ophold. Det bør i planen gøres mere
eksplicit, at det rekreative område forventes anlagt i delområde C1, og at det angives, at der skal være
offentlig adgang for andre end områdets beboere, samt at der er mulighed for ophold. Dette gør sig ligeledes
gældende for opholdsområdet med trapper i delområde C2, der bør indskrives som en obligatorisk del af
området. Endelig er det mærkværdigt, at område C3 og det større trekantede område mod øst ikke fremstår
udnyttet - ikke engang som rekreativt område, som projektudvikleren ellers tidligere har sagt. Begge områder
fremstår som oplagte muligheder for rekreative arealer, og udnyttelsen bør være mere eksplicit i lokalplanen.
På planens bilag 4 angives, at der er mulighed for at opholde sig på den side af støjvolden, der vender ud
mod Egensevej. Endvidere angives en sti gennem delområde C1 mellem boligområderne og Egensevej. Det
er Samrådets klare holdning, at enhver ”blød” trafik på Egensevej i videst mulige omfang bør undgås. Både i
form af en krydsning mod Klarupgård, og ikke mindst i form af plads som muliggør gående trafik langs
Egensevej.
Samrådet stiller spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt med kun én adgangsvej til området. Man
kunne overveje en overkørsel mod sydøst også.
Svar: Ikke imødekommet.
Områderne C1 og C2 er udlagt til en anvendelse som grønne friarealer. De indgår som en del af den
kommende udstyknings friarealer, og vil derfor være koblet sammen med udstykningen i forhold til f.eks. den
daglige drift. Det vil derfor ikke blive defineret som offentlige friarealer i den forstand. Men med den centrale
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placering i forhold til Banestien, vil deres funktion i praksis komme de omkringliggende områder og byen til
gavn. Lokalplanen fastsætter, at der skal etableres opholdsareal i området C1, samt at der skal etableres
mindst én opholdsniche med opholds- og siddemuligheder i område C2. Område C3 er udlagt til et
regnvandsbassin, der kommer til at håndtere overfladevandet fra lokalplanens område. Regnvandsbassinet
kommer til fysisk at ligge sammen med det rekreative opholdsareal i område B. Det større trekantede areal
mod øst ligger på den modsatte side af det rørlagte vandløb, der udgør lokalplanens afgrænsning mod øst.
Tidligt i planprocessen var arealet en del af lokalplanområdet. Men da der var tekniske udfordringer i forhold
til det rørlagte vandløb, blev afgrænsningen justeret. Området er således ikke med i lokalplanområdet,
hvorfor det ikke reguleres i lokalplanen.
Baggrunden for at give mulighed for en krydsning af støjvolden og Egensevej frem mod Klarupgård er, at der
er fastsat en rekreativ stiforbindelse i kommuneplanen, som skal forbinde Klarupområdet med
Limfjordsområdet nord for Klarupgård. Herudover vil der fra krydsningen af volden være en visuel
forbindelse mellem byen og Klarupgård, hvilket kulturelt er et væsentligt spor at bevare i området. Men der
etableres ikke nogen sikker krydsning af Egensevej på stedet. Stien vil forløbe hen over støjvolden, men der
vil ikke være mulighed for at gå langs Egensevej. Her vil støjvolden og den kommende beplantning bruge
arealet. Det er udelukkende, hvis man ønsker at komme ad stiforbindelsen mod Klarupgård og Limfjorden, at
det vil være aktuelt at krydse Egensevej.
I forhold til antallet af adgangsveje til området er det af særligt trafiksikkerhedsmæssige grunde vurderet, at
én overkørsel til Klarupvej vil være den mest hensigtsmæssige løsning.
6. Indsigelse fra Bruno Pallesen vedrørende udstykninger, institutioner og infrastruktur
Der er ved at ske en eksplosion med udstykninger i det lille samfund. Klarup er slet ikke gearet til denne
udstykning. Det presser institutionerne, og der er ikke plads til flere skolesøgende børn på Klarup skole.
Vejnettet er allerede belastet, og hvis der kommer flere boliger uden at ændre infrastrukturen, vil det give
mange problemer i Klarup.
Hvis det er muligt, bør udstykningen slettes eller udskydes. Eller også kan området blive til en grøn oase
med aktiviteter for byens unge og ældre.
Svar: Delvis imødekommet.
Se besvarelse på bemærkning 3, 4a, 5b og 5c.
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Bilag:
7-1-111 til offentlig høring
LP 7-1-111 - Samlet pdf af indsigelser - Boliger, Klarupvej, Klarup
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2.
forelæggelse)
2018-082406
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 8-1-105 endeligt med nedenstående ændring.
Forslag til ændringer i lokalplan
I afsnit 5.2, 2. sætning tilføjes mulighed for udendørs udstilling af varer fra butikkerne ud mod torvet: ”Opholds-,
lege-, aktivitets- samt øvrige torve- og byrums-installationer kan dog ”sammen med vareudstillinger”
placeres uden for byggefelterne i delområde A, der er vist på kortbilag 2.”
Det vurderes, at ændringen er så begrænset, at den 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.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter den eksisterende bymidte i Storvorde. Lokalplanområdet består af et areal på ca. 2 ha
centralt beliggende i Storvorde nord for Rødhøjvej og vest for Tofthøjvej.
Tidsplan
Indledende debat
I 2016 udarbejdede Aalborg Kommune en byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod. Som et element i arbejdet
med byudviklingsplanen gennemførte Aalborg Kommune en borgerinddragelsesproces, der havde til formål
at pege på en række indsatsområder, som kan være med til at styrke Storvorde/Sejlflod som et attraktivt
område for bosætning samt styrke det gode hverdagsliv for byens nuværende og fremtidige borgere.
Inddragelsesprocessen mundede ud i et samlet katalog over byudviklingsprojekter, og her blev der bl.a.
peget på Storvorde Bymidte som et udviklingsområde. Ønsket var at skabe et nyt og indbydende bymiljø,
som skal være med til at styrke den lokale handel i byen og danne rammerne omkring et attraktivt og
levende mødested for byens borgere.
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 7. marts 2019 (punkt 6)
Magistratens møde 18. marts 2019 (punkt 4)
Byrådets møde 25. marts 2019 (punkt 3).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 29. marts til og med 24. maj 2019.
Borgermøde
By- og Landskabsforvaltningen har deltaget i et borgermøde afholdt den 8. april 2019 i den Gamle Brugs i
Storvorde arrangeret af Storvorde-Sejlflod Samråd og Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod. Borgermødet
omhandlede en lokal drøftelse af flere planforslag og projekter i Storvorde-Sejlflod-området bl.a. forslag til
lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde.
Link til digitale planer
Lokalplan 8-1-105 http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4405
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanen er igangsat på baggrund af et ønske om dels at sikre nye byggemuligheder i bymidten, hvor de
ledige arealer er kommunalt ejede, og dels at skabe et nyt attraktivt bytorv, som skal være med til at styrke
bymiljøet og styrke sammenhængen mellem områdets funktioner. Endelig er der et konkret ønske om at
etablere en ny dagligvarebutik samt nye boliger i området.
Lokalplanen indeholder en helhedsplan for den fremtidige indretning og anvendelse af Storvorde bymidte,
der tilgodeser disse ønsker og samtidig danner rammen for realisering af et konkret byudviklingsprojekt i
bymidten for midler fra byrådets pulje til oplandsbyerne.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger rammerne for en udbygning og revitalisering af den eksisterende bymidte i
Storvorde. Lokalplanen udlægger to delområder, hvor der gives mulighed for at opføre ny bebyggelse til
bolig- og centerformål, som eksempelvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker, erhverv, service samt boliger.
Delområde A er byens primære bymidte, og her må der ikke opføres boliger i stueetagen. I delområde B, der
ligger mellem den primære bymidte og det tidligere rådhus, kan der etableres blandede byfunktioner men
også ren boligbebyggelse.
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I indretningen af den østlige del af området er der lagt vægt på, at bebyggelsen er med til at definere et
centralt attraktivt byrum og dermed danne rammerne omkring byens centrale mødested. Samtidig er
bebyggelsen disponeret på en måde, så der friholdes en sigtelinje - et bybånd - gennem området i østvestgående retning, som er med til at styrke sammenhængen mellem de to centerdannelser i området på
tværs af Sejlflod Banesti.
Eksisterende og fremtidige byfunktioner koncentrerer sig omkring det øst-vestgående bybånd, og der skabes
nye byggemuligheder flere steder i bymidten.
Lokalplanen giver mulighed for en ændring af trafikstrukturen i området, hvor der kan skabes nye
byggemuligheder i bymidten ved at lukke Stationsvej for gennemkørende trafik og etablere en ny direkte
adgangsvej fra Tofthøjvej ind i bymidten. Lokalplanen definerer en række vilkår, der skal være til stede, før
trafikstrukturen kan ændres.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
I den primære bymidte (delområde A) er grundene til de eksisterende funktioner solgt som sokkelgrunde.
Alle øvrige arealer (ledige byggefelter, torv, grønne områder, vej, sti og parkering) ejes af Aalborg Kommune.
Kommunen kan få en indtægt ved salg af sokkelgrunde i de ledige byggefelter.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Banedanmark
Lotte Buus, 9280 Storvorde
Udviklingsselskabet Abildo ApS v/Morten Abildgaard, Palleshøje 130, 8800 Viborg,
REMA Etablering A/S v/ Mads Nielsen, Marsalle 32, 8700 Horsens
Storvorde-Sejlflod Samråd i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod v/Bestyrelsen samt
Formand Lene Porup

1. Bemærkning fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.
Svar: Taget til efterretning.

2. Indsigelse fra Lotte Buus, 9280 Storvorde vedrørende bekymring omkring trafikafvikling og trafiksikkerhed
i rundkørslen som følge af tung trafik til butikkerne i Bymidten. Hun ønsker en større og mere effektiv
rundkørsel indarbejdet i lokalplanen.
Svar: Ikke imødekommet
Det er vurderet, at rundkørslen kan rumme eksisterende og fremtidig trafik til og fra bymidten.

3. Indsigelse fra Udviklingsselskabet Abildo ApS v/Morten Abildgaard, der ønsker byggefelt A3 udvidet, så
det kan rumme et mindre blomsterhus ud mod torvepladsen, såfremt der etableres en ny dagligvarebutik i
byggefeltet.
Svar: Imødekommet.
I afsnit 5.2, 2. sætning tilføjes mulighed for udendørs udstilling af varer fra butikkerne ud mod torvet:
Opholds-, lege-, aktivitets- samt øvrige torve- og byrums-installationer kan dog ”sammen med
vareudstillinger” placeres uden for byggefelterne i delområde A, der er vist på kortbilag 2.
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4. Indsigelse fra REMA Etablering A/S v/ Mads Nielsen vedrørende ønske om udvidelse af den
eksisterende REMA 1000 butik i Storvorde bymidte.
Svar: Taget til efterretning.
Lokalplanforslaget muliggør den skitserede udvidelse af REMA 1000. Når lokalplanen er endelig godkendt af
byrådet, kan der rettes en direkte henvendelse til Aalborg Kommune, AK-arealer vedr. køb af kommunalt
areal.

5. Indsigelse fra Storvorde-Sejlflod Samråd i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod
vedrørende trafikale forhold (herunder busstoppested og mindre sikre forhold for bløde trafikanter samt risiko
for at skabe nye områder belastet af trafikstøj) samt indretning af byrum (herunder forskønnelse af bymidten
og midler hertil samt parkeringsforhold).
Svar: Taget til efterretning.
Det fremgår af lokalplanforslaget, at realisering af byggefelt A4 (Scenarie 2) med en ny adgangsvej til
bymidten fra Tofthøjvej forudsætter, at der af hensyn til trafikafviklingen bør etableres en venstresvingsbane
på Tofthøjvej samtidig med, at der etableres et nyt støttepunkt for krydsende lette trafikanter på Tofthøjvej,
umiddelbart nord for svingbanen. I den sammenhæng revurderes placering af busstoppesteder. Generelt
arbejdes der endvidere med at sikre, at der ikke opstår konflikter mellem varetransporter og andre trafikanter
samt bløde trafikanter inden for lokalplanområdet.
Nye boliger i området skal kunne overholde de vejledende grænseværdier for trafikstøj.
Samrådet ønsker at arbejde med grønne og bæredygtige løsninger i den fremtidige nyindretning af
Storvorde bymidte. Lokalplanen danner rammen for, at der efterfølgende arbejdes videre med projektet
vedrørende forskønnelse af bymidten. Parkeringspladser til evt. kommende boliger indenfor delområde B
skal etableres indenfor delområdet.
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Bilag:
Bilag - Samlet pdf af bemærkninger - LP 8-1-105 - Storvorde bymidte, Storvorde
Forslag til Lokalplan 8-1-105 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde
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Punkt 7.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling
22 – Skolevej 3-33, Nørresundby
2017-007043
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 20.369.000 kr.,
en kommunal garanti på op til 100 % for realkreditlån til finansiering af projektet.
Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby- Hvorup Boligselskab afdeling 22, Skolevej 3-33, Nørresundby

Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 22 er opført i 1956 og består i dag af 14 dobbelthuse samt 2
fritliggende enfamiliehuse.
2

Der er tale om 3-, 4-, og 5- værelses dobbelt- og fritliggende huse på 101 m . Efter renovering vil afdelingen
fortsat bestå som sådan.Projektet blev indledt i 2012 med en ansøgning om renovering fremsendt til
Landsbyggefonden. Baggrunden var, at der blev konstateret bygningsmæssige problemer med fugt i
terrændæk og vægge på grund af opstigende fugt, som gav anledning til forekomst af fugt- og
skimmeldannelse i boligerne.
Der er desuden konstateret problemer med hængende tage og generelt er boligerne dårligt isolerede efter
nutidens standard.
Afdelingens beboere har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. februar 2019 godkendt helhedsplanen
for renovering af afdelingen. Helhedsplanen blev vedtaget med 19 stemmer for og 2 imod. Desuden var der
1 blank stemme.
Projekt
Efter en dialog mellem Landsbyggefonden, boligforeningen og Aalborg Kommune er der fundet frem til
følgende helhedsplan:
Der opsættes ny tagbeklædning af tagpap med listedækning, opretning af konstruktionerne samt
efterisolering af tagrum.
Vinduer, yderdøre og terrassepartier/-døre udskiftes.
I nr. 31 og 33 er ydervæggene beklædt med plader af fibercement, som nedtages og facaderne efterisoleres
og pudses herefter.
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Der etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding og der laves komplet udskiftning af
brugsvandsinstallationer i alle boliger.
Boligerne på Skolevej 15 – 29 ændres til tilgængelighedsboliger og ud over ovenstående nyindrettes
boligerne, således at de opfylder Landsbyggefondes krav til tilgængelighed. Der indrettes også nyt køkken
og bad samt der sker bearbejdning af udearealerne.
Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned før
renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

14

14

3308 kr.

4808 – 5620 kr.

2

2

3308 kr.

4808 kr.

Dobbelthuse (Skolevej
3-29)
Fritliggende
enfamiliehuse (Skolevej
31-33)

Nogle af boligerne har i dag en grundhusleje som er højere end angivet i ovenstående skema. Det skyldes
individuelle forbedringer som f.eks. nyt køkken eller bad.
Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 20.369.000 kr. svarende til 12.604 kr. pr. m .
Husleje
2
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitlig med 244 kr. pr. m
2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 666 kr. kr. m pr. år. Den eksisterende husleje er 422 kr.
2
m pr. år pr. jan. 2019.
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

20.369.000

10.379.000

6.438.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilførse
l

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 3.552.000

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

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Bilag - Skolevej 3-33

Byrådet

Møde den 09.09.2019
kl. 16.00

Side 33
4 afaf473

Byrådet

Punkt 8.

Godkendelse af skema A for helhedsplan for Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling 13
– Strubjerg 42-56, Nørresundby
2016-047499
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 31.376.000 kr.,
en kommunal garanti på op til 100% for realkreditlån til finansiering af projektet.
Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab, afdeling 13 – Strubjerg 42-56, Nørresundby

Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13 er opført i 1980 og består i dag af 96 lejligheder med
familieboliger. Afdelingen består desuden af 20 ældreboliger beliggende på Skolevej. Ældreboligerne er ikke
omfattet af denne sag, idet de er renoveret i en tidligere etape.
Der er tale om etageboliger fordelt på to sammenbyggede blokke med 2-, og 3-værelses lejligheder på 66 –
2
86 m . Efter renovering vil denne del af afdelingen fortsat bestå af 96 familieboliger.
Projektet blev indledt i 2012 med en ansøgning om renovering fremsendt til Landsbyggefonden. Baggrunden
var, at der blev konstateret bygningsmæssige problemer i facader, overliggere, sålbænke og
altanbrystninger med vandindtrængen og dermed forekomst af fugt- og skimmeldannelse.
Der er desuden konstateret problemer med pvc-vinduer, som revner samt underdimensionerede
faldstammer og ”utætte” badeværelser, hvor fugt trænger ind til naboen.
Afdelingens beboere har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. februar 2019 godkendt helhedsplanen
for renovering af afdelingen. Helhedsplanen blev vedtaget med 15 stemmer for og 1 imod. Desuden var der
3 blanke stemmer.
Projekt
Efter en dialog mellem Landsbyggefonden, boligforeningen og Aalborg Kommune er der fundet frem til
følgende helhedsplan:
Renovering af facader ved udskiftning af trådbindere samt udbedring af revner i murværk. En gavl udskiftes
helt.
På den ene blok oplægges der ny tagpap og der opsættes nye tagrender. Dette er tidligere blevet udført på
den anden blok.
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Vinduer og altanpartier udskiftes og samtidig udbedres fejl og skader på overliggere og sålbænke eller disse
udskiftes.
Altanbrystninger af beton udskiftes med brystninger af transparent materiale og samtidig fjernes
altanlukningerne. Dette for at forbedre lysforholdene i lejlighederne.
Der etableres nye badeværelser og samtidig udskiftes afløbs- og brugsvandsinstallationer.
Af hensyn til den almene sikkerhed etableres der dørtelefoner til alle opgange.

Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned før
renovering (2018
niveau)

Husleje pr. måned
efter renovering
(2018 niveau)

96

96

3447 – 4405 kr.

4223 – 5416 kr.

Etagebyggeri

Nogle af boligerne har i dag en grundhusleje, som er højere end angivet i ovenstående skema. Det skyldes
individuelle forbedringer som f.eks. nyt køkken.
Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 31.376.000 kr. svarende til 4.560 kr. pr. m .
Husleje
2
Huslejen vil som følge af renoveringen stige med 141 kr. pr. m pr. år. Det giver et huslejeniveau på 855 kr.
2
2
kr. m pr. år. Den eksisterende husleje er 714 kr. m pr. år pr. januar 2018.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

31.376.000

11.747.000

7.287.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilførse
l

Kommunal
garanti
3)

Ingen

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 12.342.000

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

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Bilag - Strubjerg 42-56
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Punkt 9.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Nørresundby Boligselskab afd. 3
Rømers Have, Nørresundby
2012-10668
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojekt og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 59.427.646 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti på maks. 45.405.000 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Nørresundby Boligselskab afd. 3

Afdelingen består i dag af 60 boliger som er fordelt med 35 stk. 2-rums og 25 stk. 4-rums lejligheder.
Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer som bl.a. fremstår med dårlig isolering og kuldebroer,
der giver gener med fugt og skimmel, generelle problemer med udluftningen, slidte VVS-installationer og
faldstammer, utidssvarende lejligheder med uhensigtsmæssige planløsninger. Disse forhold har allerede
bevirket en høj fraflytningsfrekvens med stigende tab i afdelingen til følge.
Visionen med renoveringsindsatsen er at fremtidssikre afdelingen, så den er attraktiv for nuværende
beboere, men også vil være det for de kommende beboere. Der skabes derfor boliger, der henvender sig til
en bred beboerskare: unge, mindre familier, enlige med og uden børn, seniorer og ældre.
Helhedsplanen er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. beboere og Landsbyggefonden, og vil også i den
kommende projekteringsfase inddrage Aalborg Kommune vedr. især de arkitektoniske forhold, som først
endeligt fastlægges ved skema B.
Renoveringen vil omfatte bl.a. en nedlæggelse af 20 boliger for at give plads til de nye tilgængelighedstiltag
som er en vigtig del af Landsbyggefondens forventninger og krav.
Projekt
Afdelingen vil efter renovering bestå af 40 boliger, heraf vil 20 boliger være tilgængelige og elevatorbetjente
2
for gangbesværede og handicappede. Boligerne får 8 forskellige størrelser som starter fra 75 m op til 115
2
m.
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Der etableres altaner til alle boliger samt nye fælles udearealer. Boligerne vil få en mere funktionel
indretning, nye badeværelser, bedre lydforhold og et godt indeklima.
Projektet vil overholde kravene i Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned før
renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

60

40

2.438 – 4.144 kr.

4.594 – 7.188 kr.

Etagebyggeri

Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 59.427.646 kr. svarende til 15.037 kr. pr. m .
Husleje
2
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 144 kr. pr. m
2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 810 kr. kr. m pr. år. Den eksisterende husleje er 666 kr.
2
m pr. år pr. januar 2018.
Det er oplyst, at beboerne i afdelingen har godkendt helhedsplanen på afdelingsmøde den 8. maj 2019.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

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

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

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

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

59.427.646

38.405.000

7.000.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 14.022.646

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

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Byrådet
Bilag:
Skitsemappe Rømers Have
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Byrådet

Punkt 10.

Godkendelse af skema A for 32 almene ældreboliger med servicearealer for Himmerland
Boligforening afd. 91 Syrenbakken
2019-011881
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 56.623.750 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 5.662.375 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen,
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og
at der på statens vegne gives tilsagn om et tilskud på 1.280.000 kr. til opførelse af servicearealer.
Ole Risager var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre:
Boligdel: Himmerland Boligforening afd. 91
Servicedel: Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

Projektet opføres som erstatning for det nuværende Syrenbakken.
Det nye Syrenbakken placeres ved siden af Trekanten, bibliotek og kulturhus i Aalborg Øst.
Målgruppen for det nye Syrenbakken er borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser.
Ambitionen med projektet er at skabe et hus der funktionelt er tilpasset nutidige plejebehov, men som
samtidig udtrykker en stor grad af hjemlighed for den enkelte beboer og pårørende.
Hjemlighed er et grundlæggende tema, som kan anskues både i relation til husets beboere og ansatte,
således at begrebet er tryghedsskabende for beboere og en hjørnesten for de pårørende. For husets ansatte
handler hjemlighed om at skabe det gode arbejdsmiljø.
Projektets bærende idé er på den baggrund at betragte Syrenbakken som et hus, der signalerer boligbyggeri
i højere grad end institutionsbyggeri.
Projekt
2
Der etableres i alt 32 boliger á 76 m fordelt på 2 bo-grupper med hver 16 bo-enheder. Hver bo-gruppe har
sine egne nære fællesarealer samt adgang til fælles arealer som deles på tværs af de to bo-grupper.
Samtidig vil servicearealer, som er kommunalt ejet, indeholde 4 midlertidige trænings-/aflastningslejligheder
til midlertidigt ophold.
Byggeriets art

Type A

Byrådet

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug og
inventarlån

Plangrundlag

32 stk. 1 rum a 76 m²

7.000 kr.

Lokalplan 4-5-102

Møde den 09.09.2019
kl. 16.00
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Byrådet
Projektet ligger indenfor de rammer, der er fastlagt i lokalplan 4-5-102. Byggeriet projekteres, så det
overholder det gældende bygningsreglement BR18 og energiklasse BK2020.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

56.623.750 kr.

49.828.900 kr.

5.662.375 kr.

1.132.475 kr.

Ikke beregnet

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af Staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 16%, håndværkerudgifter 73% og omkostninger 11%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 23.350 kr. svarende til rammebeløb i 2017 inklusive energitillæg
på 1.150 kr., da der er tale om etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 1.106 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 827 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 279 kr. pr. m pr. år.
Den samlede anskaffelsessum for de kommunale servicearealer er budgetteret til 21.241.000 kr., hvilket
2
svarer til en m pris på 22.406 kr. Statens tilskud til servicearealerne udgør 40.000 kr. pr bolig, dog maks.
60% af servicearealets anskaffelsessum, og kan bevilges af kommunalbestyrelsen på statens vegne.
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Bilag:
Tegningsmateriale Syrenbakken
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Punkt 11.

Godkendelse af ekspropriation af arealer til etablering af Plus Bus holdeplads - Bertil
Ohlins Vej, Aalborg Øst
2019-025925
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje § 94-123
at de indgåede forligsaftaler med lodsejeren om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse - ekspropriationens omfang
I efteråret 2018 vedtog Aalborg Kommune lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg.
BRT-busprojektet er blevet navngivet Plusbussen og er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg og
understøtte byens fortsatte udvikling.
En nyanlagt moderne busbane giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling.
Samtidig løser Plusbussen konkrete udfordringer for byens trafik.
Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid og skaber større
sammenhæng mellem transport og byudvikling og er kendetegnet ved:
•
Kørsel i egen busbane
•
Prioritering i lyskryds
•
Jævn overflade uden huller og bump
•
Hurtig og niveaufri ind- og udstigning
•
Komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer.
Plusbussen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele.
Analyser viser, at netop linjeføringen vest-øst fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg
Universitetshospital er den mest optimale rute, der skaber det bedste potentiale for udvikling. Samtidig bliver
passagerernes rejse gennem byen mere effektiv.
Bertil Ohlins Vej er beliggende på strækningen. Fra Grønlands Torv til Pontoppidanstien omfatter arbejderne
i forbindelse med Plusbus en udvidelse af den eksisterende busvej øst for Gigantium, etablering af fortov fra
Bertil Ohlins Vej til pendlerpladsen samt opgradering af de eksisterende perroner. I forbindelse med
opgraderingen af perronerne flyttes enkelte perroner til nye placeringer, dette er tilfældet ved
Pontoppidanstien og Gigantium.
Aalborg Kommune ønsker at erhverve de nødvendige arealer og pålægge rådighedsindskrænkninger ved
ekspropriation. Dette sker med hjemmel i lov om offentlige veje §§ 94-98.
Proceduren for ekspropriationens gennemførelse følger lov om offentlige veje kap. 10, §§ 99-104 (lov nr.
1520 af 27.12.2014).
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens størrelse fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende
kortbilag, som er i sagen.
Ekspropriationen berører 1 løbenummer.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 24. juni 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre den omfattede
ejendom.
Der er endnu ikke indgået forlig med lodsejeren om erstatningen for arealafståelse.
Det påhviler herefter Aalborg Kommune at indbringe erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen.
Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der ikke indkommet bemærkninger,
forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet.
Økonomi
Erstatningsbeløbet, som forventes at udgøre 33.540 kr. afholdes af Plus Bus-projektet over projektnr.
2v0106080201.
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Bilag:
Materiale fra landinspektør - Ekspropriationsplan af 21.03.2019
Oversigtskort til BLU - Ekspropriation BRT Busholdeplads
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Punkt 12.

Godkendelse af ekspropriation af areal til eksisterende pumpestation Stationsmestervej 168B, 9200 Aalborg SV
2019-029748
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation af et areal til en pumpestation i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §
58, og
at den indgåede forligsaftale med lodsejeren om ekspropriationserstatningen tiltrædes.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse
Aalborg Kloak A/S har i overensstemmelse med Vandplanerne og Aalborg Kommunes Spildevandsplan
besluttet at gennemføre en separatkloakering af en del af Skalborg ved og omkring Stationsmestervej. I
forbindelse hermed er der blevet etableret en spildevandspumpestation lidt nordøst for Skalborg Station på
et areal, der er ejet af Banedanmark. Pumpestationens adresse er Stationsmestervej 168b, 9200 Aalborg
SV.
Der er indgået lejekontrakt mellem Banedanmark og Aalborg Kloak A/S vedr. arealet, men Aalborg Kloak
A/S ønsker at erhverve arealet til pumpestationen ved ekspropriation, da det er nødvendigt at sikre
anlæggets beståen for fremtiden.
Aalborg Kloak A/S ønsker således at erhverve arealet til pumpestationen ved ekspropriation, da
lejekontrakten vil kunne bringes til ophør ved opsigelse efter den 1. maj 2020.
Rettighedserhvervelse - ekspropriationens omfang
2
Ekspropriationen omfatter afståelse af et areal på ca. 152 m af matr.nr. 30a, Aalborg Ladegård, Skalborg.
Ekspropriationen sker med hjemmel i Lov om miljøbeskyttelse §§ 58-64b og i overensstemmelse med
proceduren i Lov om offentlige veje §§ 94-123.
Arealet, der erhverves ved ekspropriationen, arealoverføres til Aalborg Kloak A/S’ samlede ejendom matr.nr.
34cu, Gl. Hasseris By, Hasseris.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 28. maj 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre ejendommen. Der er
efter åstedsforretningen indgået forlig om ekspropriationserstatningen for arealet.
Bemærkninger/ indsigelser
Løbenummer 1:
2
Ejer: Banedanmark, matr.nr. 30a Aalborg Ladegård, Skalborg - arealafståelse ca. 152 m
På åstedsforretningen blev det aftalt, at Aalborg Kloak A/S tager kontakt til Banedanmark vedr.
vedligeholdelse af skræntanlæg. Herudover fremsatte Banedanmark ønske om, at der tinglyses
servitutstiftende bestemmelser på ejendommen om lejekontraktens pkt. 7.4 vedr. opsætning og vedligehold
af hegn samt pkt. 7.14 om at de til enhver tid værende ejere og evt. andre rettighedshavere over arealet skal
tåle jernbanetrafikken mv.
Svar: Banedanmark har efterfølgende sammen med Aalborg Kloak A/S på stedet afklaret den fremtidige
opsætning og vedligeholdelse af hegn mod arealet. Det blev besluttet, at den eksisterende hegning er
tilstrækkelig. Hegnet vil blive vedligeholdt af Banedanmark. På baggrund heraf har Banedanmark frafaldet
ønsket om, at der i forbindelse med ekspropriationen tinglyses servitutstiftende bestemmelser om
lejekontraktens pkt. 7.4 vedr. hegning. Aalborg Kloak A/S har endvidere efter åstedsforretningen meddelt, at
man kan acceptere, at der i forbindelse med ekspropriationen tinglyses servitutstiftende bestemmelse på
arealet om lejekontraktens pkt. 7.14, hvorefter at de til enhver tid værende ejere og evt. andre
rettighedshavere over arealet skal tåle jernbanetrafikken mv.
Økonomi
Erstatningsbeløbet, som udgør 15.200 kr., afholdes af Aalborg Kloak A/S.
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Bilag:
Ekspropriationsplan - Areal til eksisterende pumpestation, Stationsmestervej 168B, 9200 Aalborg SV
Oversigtskort til BLU - Ekspropriation af areal til eksisterende pumpestation, Stationsmestervej 168b, 9200
Aalborg SV
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Byrådet

Punkt 13.

Godkendelse af jordfordeling i Aalborg Sydøst
2016-012045
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at Jordfordelingsprojektet afsluttes som planlagt og grundvandsbeskyttelsen overdrages til vandværkerne
eller
at Jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst forlænges under forudsætning af, at midlerne tildeles via Aalborg
Kommunes vedtagelse af budget 2020-2023, og vedlagte budgetønske om køb af ejendom og procestab,
samt honorar til rådgiver medtages ved den videre budgetprocedure.
Miljø- og Energiudvalget 21-08-2019:
Lasse P N Olsen, Lasse Frimand Jensen, Lene Krabbe Dahl, Rose Sloth Hansen og Bjarne Jensen stemte
for at Jordfordelingsprojektet afsluttes som planlagt og grundvandsbeskyttelsen overdrages til
vandværkerne.
Lars Peter Frisk og Daniel Borup stemte for at Jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst forlænges under
forudsætning af, at midlerne tildeles via Aalborg Kommunes vedtagelse af budget 2020-2023, og vedlagte
budgetønske om køb af ejendom og procestab, samt honorar til rådgiver medtages ved den videre
budgetprocedure.
Det blev derfor godkendt, at jordfordelingsprojektet afsluttes som planlagt og grundvandsbeskyttelsen
overdrages til vandværkerne.
Lars Peter Frisk og Daniel Borup anmodende om at få punktet behandlet i byrådet jf. styrelseslovens § 23.
Magistraten fremsender sagen til byrådet.
Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
For stemte 22. Imod stemte 9 (Venstre og Det Konservative Folkeparti).
Udvalgets beslutning var herefter godkendt.
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Opfølgning på Miljø- og Energiudvalgets møde den 19. juni 2019
Jordfordeling i Aalborg Sydøst blev behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde den 19. juni 2019 (punkt
7). Her blev beslutningen:
”Udsat til et ekstraordinært Miljø- og Energiudvalgsmøde den 12. august 2019, hvor det besluttes om der
skal fremsendes et budgetønske, idet rådgiveren skal udarbejde en redegørelse for sagens forløb og
vurdering af hvordan og hvorvidt jordfordelingen kan gennemføres. ”
Med baggrund i rådgivers redegørelse er der ændret i indstillingstemaerne samt udarbejdet et forslag til
budgetønske.
Indstillingen ” at jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst forlænges under forudsætning af, at der på
kommunens budget 2019 gives en tillægsbevilling på yderligere 700.000 kr. til gennemførelse af projektet”
vurderes ikke længere at være aktuelt, og er fjernet.
Indstillingen ”at jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst forlænges under forudsætning af, at midlerne tildeles
via Aalborg Kommunes vedtagelse af budget 2020-2023” er tilføjet: ” og vedlagte budgetønske om køb af
ejendom og procestab, samt honorar til rådgiver medtages ved den videre budgetprocedure”. Der henvises
til afsnittet ”Økonomi ved budgetønske”.
Rådgivers redegørelse
Rådgivers redegørelse er vedlagt som bilag. Kort opsummeret er det rådgivers vurdering, at:
• Jordfordelingsprojektet er blevet taget godt imod af de involverede lodsejere, hvor der har været
gennemført mange drøftelser og forhandlinger i et godt og tillidsfuldt forløb
• Det har været en udfordring i processen, at Aalborg Kommunes rammer for jordfordelingsprojektet
ikke har muliggjort nødvendigt opkøb af puljejord (/-ejendomme) med forpligtende tilsagn om
afdækning af ”procestab”.
• Det har været en udfordring, at der ikke har vist sig købere til deklarerede arealer, og at Aalborg
Kommune ikke som anbefalet i den ejendomsmæssige forundersøgelse har forpligtet sig til opkøb af
deklarerede arealer, der umiddelbart ikke kan afhændes til anden side.
• Det har været en udfordring, at afklarings- og beslutningsprocesserne internt og tværgående i
Aalborg kommune kan være tidskrævende. Der er stor forståelse fra rådgiver af, at der kan være
forskellige ønsker og krav til proces og mål, men forståelsen for tidsperspektivet ikke altid er tilstede
ved lodsejerne.
I relation til beslutningen om en fortsættelse af jordfordelingsprojektet vurderes og anbefales det, at:
• En fortsættelse af jordfordelingsprojektet forudsætter kommunal bevilling til realisering af procestab
samt (midlertidig) erhvervelse af deklarerede arealer og evt. overskudsjord.
• En fortsættelse af jordfordelingsprojektet forudsætter nedsættelse af en tværgående Taskforce i
Aalborg Kommune, der kan træffe hurtige beslutninger med hensyn til muligheder for kommunalt
køb og salg. Prioriteringen af målet skal være klart.
• En fortsættelse af jordfordelingsprojektet forudsætter desuden kommunal bevilling til den fortsatte
projektøkonomi i form af gebyrer, afgifter, rådgiverhonorar mv.
• Jordfordelingen har under alle omstændigheder bidraget med afklaringer i relation til omfang og
økonomi forbundet med grundvandsbeskyttelsen i området.
Det vurderes, at der i forlængelse af en evt. beslutning om afslutning af jordfordelingsprojektet på grundlag
af det hidtidige arbejde, fortsat vil kunne sikres grundvandsbeskyttelse på op mod 100 ha. omkring Lundby
Krat, Klarup Vandværk og i Gunderup ved gennemførelse af forhandlinger ved Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg og VSK. En del lodsejere har indgivet positive tilkendegivelser om
drøftelser med vandværkerne.

Byrådet

Møde den 09.09.2019
kl. 16.00

Side 53
2 afaf773

Byrådet

Det skal bemærkes, at et helt grundlæggende element i jordfordelingssammenhæng er frivillighed, og at der
derfor ikke kan gives garanti for resultater ved en fortsættelse af jordfordelingsprojektet.
Rådgiveren har anmodet om, at det fremsendte notat behandles fortroligt, da der – såfremt
jordfordelingsprojektet forlænges – vil skulle ske en egentlig forhandling om køb af arealer/ejendom indenfor
de økonomiske rammer der er præsenteret i notatet.
Forvaltningens bemærkninger
Der blev allerede i den ejendomsmæssige forundersøgelse, som blev udført af NaturErhvervsstyrelsen,
peget på, at der var behov for opkøb af arealer til igangsættelse af jordfordelingen. Der blev i forbindelse
med drøftelserne om budget 2017-2020 søgt midler hertil, men det blev ikke imødekommet. Igennem det
hidtidige projektforløb, har der været afsøgt flere muligheder for finansiering af køb af ejendomme, procestab
og køb af jord, men der er ikke fundet tilstrækkelige løsninger, til at det samlede jordfordelingsprojekt kan gå
op. Forvaltningen er enig i vurderingen af, at der skal tilføres midler til procestab og jordkøb, hvis
jordfordelingsprojektet skal fortsættes.
Det gode samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen om at forene
grundvandsbeskyttelse og rekreative interesser, har ikke kunnet afbøde, at der ikke har været sat penge af
til jordkøb og procestab i jordfordelingsprojektet. Når der skal afprøves nye muligheder for at finde midler til
køb af jord og ejendomme, skal forvaltningerne følge kommunens procedurer for sagsbehandling og politisk
behandling, og denne type beslutninger kan derfor ikke træffes på få dage.
Hvis det besluttes, at jordfordelingsprojektet fortsættes, og midlerne tildeles i budgettet, vil der blive nedsat
en administrativ styregruppe med deltagelse fra By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og
Energiforvaltningen, der skal sikre, at de nødvendige beslutninger kan træffes hurtigt og smidigt.
Det er fortsat forvaltningens vurdering, at det kommunale jordfordelingsprojekt bør afsluttes som planlagt, og
grundvandsbeskyttelsen overdrages til vandværkerne.
Økonomi ved budgetønske
Som opfølgning på Miljø- og Energiudvalgets møde den 19. juni 2019 (punkt 7) og rådgivers redegørelse er
der udarbejdet et forslag til budgetønske, som omfatter køb af ejendom og procestab, samt honorar til
rådgiver.
Hvis det besluttes at fortsætte jordfordelingsprojektet med mulighed for kommunalt køb af ejendom, er
projektets omfang udvidet i forhold til det projekt, der er behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde den
19. juni 2019. Det medfører ændringer i det estimerede budget. I budgetønsket er indsat det fulde estimat på
ca. 1 mio. kr. til rådgiver, jordfordelingskendelse, stempelafgifter mm., idet restbeløbet fra det igangværende
projekt dels er anvendt til redegørelser fra rådgiver, herunder vedlagte bilag, og dels tænkes anvendt til
Miljø- og Energiforvaltningens opgaver i tilknytning til projektet.
Med baggrund heri udgør budgetønsket 12 mio. kr., idet køb af ejendom og jord vil ske under forudsætning
af, at jordfordelingskommissionen afsiger en jordfordelingskendelse. Det er overvejende sandsynligt, at en
genafhændelse af disse arealer vil kunne indbringe en betragtelig del af købssummen – minimum 2 mio. kr.
Økonomien er opgjort under forudsætning af, at det er nuværende rådgiver, der fortsætter projektet.
Skovrejsning og landbrugsstøtte
I møde i Miljø- og Energiudvalget den 19. juni 2019 (punkt 7) indgik notat om lodsejers tilskudsmuligheder
samtidig med aftale om pesticidfri dyrkning. I notatet står, at lodsejer også har mulighed for tilskud til privat
skovrejsning samtidig med pesticidaftale.
Siden udvalgsmødet er der udkommet vejledning om grundvandsbeskyttelse i boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO). Den ligger i forlængelse af statens tillægsaftale af 11. januar 2019 til
Pesticidstrategi 2017-2021. Her står der, at en pesticidaftale i BNBO påvirker lodsejers mulighed for tilskud til
privat skovrejsning. Det kan derfor også gælde andre former for aftaler om pesticidfri dyrkning til
grundvandsbeskyttelse udenfor BNBO. Det er i modstrid med de oplysninger Landbrugsstyrelsen tidligere
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har givet. Der er således skabt tvivl, om der fortsat er mulighed for tilskud til privat skovrejsning på arealer,
der er omfattet af en pesticidaftale.
Dagsorden til Miljø- og Energiudvalgets møde den 19. juni 2019
Opfølgning på Miljø- og Energiudvalgets møde den 29. maj 2019
Miljø- og Energiudvalget blev i mødet den 29. maj 2019 (punkt 6) orienteret om status på
jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst.
Miljø- og Energiudvalget besluttede, at der til Miljø- og Energiudvalgsmødet den 19. juni 2019 udarbejdes en
indstilling om at forlænge perioden til jordfordelingsprojektet frem til 31. december 2019. Til indstillingen
udarbejdes et notat der belyser mulighederne for hektarstøtte, økonomi ved henholdsvis fortsat jordfordeling
eller skødehandel samt vurdering fra de involverede vandværker.
Afslutning af projektet og overdragelse af grundvandsbeskyttelsen til vandværkerne blev beskrevet ved
behandling i Miljø- og Energiudvalget den 29. maj 2019 (punkt 6). I det følgende belyses Miljø- og
Energiudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2019.
Forlængelse af jordfordelingsprojektet
Forlængelse af jordfordelingsprojektet forudsætter, at der afsættes flere midler til projektet. Det er vigtigt, at
der er tilstrækkelige midler til at afslutte med en jordfordelingskendelse og berigtigelse af alle de aftaler, der
kan opnås enighed om, inden forlængelsen sættes i gang.
Byrådet kan beslutte at afsætte midler til at fortsætte projektet enten med baggrund i en aftale mellem
budgetforligsparterne i 2019 eller med baggrund i de ordinære budgetforhandlinger vedrørende 2020.
Budgetforligsparterne holder næste møde den 20. august 2019. En tillægsbevilling skal herefter godkendes i
byrådet, med baggrund i en indstilling, der først skal behandles i Miljø- og Energiudvalget og Magistraten og
i byrådet den 23. september 2019.
De ordinære budgetforhandlinger afsluttes med byrådets godkendelse af Aalborg Kommunes budget for
2020, som forventes at ske 10. oktober 2019.
Jordfordelingsforhandlingerne kan ikke fortsættes, før der er sikkerhed for, at der er afsat midler til det. I
begge tilfælde vil yderligere forhandlinger derfor udskydes til oktober 2019.
Det vil sige, at yderligere opfølgning på jordfordelingsprojektet sættes i stå indtil oktober 2019. Hvis byrådet
beslutter, at der ikke afsættes yderligere midler til projektet, vil projektet skulle lukkes ned herefter, og
vandværkerne overtager forhandlingerne.
Det vurderes, at der er behov for minimum 3-4 reelle måneder til forhandlinger. Forlængelse af
jordfordelingen vil først blive igangsat, når der er midler til at gennemføre opgaven, enten via en
tillægsbevilling eller via Aalborg Kommunes ordinære budget.
Idet det forventes, at jordfordelingsprojektet ikke kan være afsluttet ved udgangen af 2019 – foreslår Miljøog Energiforvaltningen, at afslutning på forhandlingerne rykkes til efter den 31. december 2019 – så der fra
tidspunktet for bevilling af yderligere midler er ½ år til, om muligt at færdiggøre forhandlingerne.
Vurdering af mulighed for succes ved forlængelse af jordfordelingsprojektet
Miljø- og Energiudvalget har ønsket at få belyst muligheden for at fortsætte jordfordelingsprojektet, fordi de
er blevet mødt af en opfattelse af, at man var næsten i mål med at fordele jord.
Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat mangler en eller flere parter, som kan bære et større procestab
ved køb og salg af ejendom, samt til at aftage et større antal ha. jord med en tinglyst dyrkningsdeklaration,
for at der kan opnås en succesfuld jordfordeling, som kan hjælpe de lodsejere, der bliver hårdest ramt af
dyrkningsrestriktionerne.
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Det er i overensstemmelse med, at det i den ejendomsmæssige forundersøgelse, der blev udført af
NaturErhvervstyrelsen, blev understreget, at det vil være nødvendigt, at Aalborg Kommune er villig til at købe
arealer og ejendomme – også arealer, der er omfattet af dyrkningsrestriktioner. Byrådet blev orienteret om
resultatet af den ejendomsmæssige forundersøgelse på mødet den 13. juni 2016 (punkt 2).
En forlængelse af projektet er ikke en garanti for, at jordfordelingen kan lykkes.
Skødehandler
Ved afslutning af det kommunale jordfordelingsprojekt, overlades de videre forhandlinger om
grundvandsbeskyttelse til vandværkerne. Vandværkerne kan forsøge at indgå frivillige aftaler, som eventuelt
kan inddrage jordbytte, som effektueres via skødehandler.
De overskydende midler fra jordfordelingsprojektet kan eventuelt understøtte vandværkernes arbejde.
Vurdering af mulighed for succes ved skødehandler
Jordfordelingsprojektet har kørt over 2½ år. I den periode er der skabt et godt forhandlingsklima, blevet
afdækket muligheder, og alle parter har været igennem en modningsproces, hvor der også er opnået større
viden om jordpriser og erstatningsstørrelser.
Forvaltningen vurderer, at vandværker og lodsejere har opnået et bedre forhandlingsgrundlag, og at der i
mindre omfang vil kunne gennemføres jordbytte/skødehandler, og dermed gennemføres
grundvandsbeskyttelse, som er affødt af jordfordelingsprojektet.
Vurdering fra de involverede vandværker
Forvaltningen har anmodet VSK (Vandforsyningen Sejlflod Kanten) og Foreningen Grundvandssamarbejde
Aalborg (GVA) om deres kommentarer til at forlænge jordfordelingsprojektet.
GVA skriver, at MEF (Miljø- og Energiforvaltningen) sammen med rådgiver har arbejdet ihærdigt i flere år og
i god dialog med lodsejerne på at opnå en jordfordeling i området. GVA har følt sig godt inddraget i projektet,
og det er vigtigt for GVA, at lodsejerne ikke føler, at de hidtidige forhandlinger har været spildt.
GVA ønsker hurtigst muligt og i respekt for de involverede lodsejere, at fortsætte forhandlingerne, og ser
ingen grund til at forlænge jordfordelingsprojektet.
GVA ønsker at understrege, at en jordfordeling ikke ændrer på principperne for erstatningsfastsættelser, og
at der i denne jordfordeling ikke er en opkøber af jord eller ejendomme, hvilket har afgørende betydning ved
indgåelse af aftaler.
VSK er enige i, at der har været et godt forhandlingsmiljø, og har flere gange troet på, at jordfordelingen
kunne gå op, så de kunne få sikret grundvandsbeskyttelsen. Udfordringerne har primært været forbundet
med et ikke ubetydeligt tab på bygningsmasse og overskud af arealer, der kommer dyrkningsrestriktioner på.
VSK er underlagt vandsektorloven, hvilket begrænser deres muligheder i forhold til størrelsen på et eventuelt
procestab og erhvervelse af overskudsjord ved en jordfordeling.
Af hensyn til hurtigst mulig at få gennemført grundvandsbeskyttelse og i respekt for de involverede lodsejere
ønsker VSK at opstarte frivillige forhandlinger fremfor at afvente, at jordfordelingen kan startes op igen.
Fremsendte kommentarer fra henholdsvis VSK og Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er vedlagt.
Mulighed for hektarstøtte ved tinglysning af dyrkningsdeklarationerne
Notat vedrørende støttemuligheder er vedlagt. De hyppigst anvendte arealtilskud omfatter grundbetaling og
grøn støtte, økologisk arealtilskud samt tilskud til privat skovrejsning.
Mulighederne for modtagelse af grundbetaling og grøn støtte forringes ikke på arealer med
dyrkningsdeklarationer.
Der er ikke muligt fremadrettet at modtage økologisk arealtilskud.
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En dyrkningsdeklaration med restriktioner med hensyn til anvendelse af kvælstof og pesticider påvirker ikke
mulighederne for tilsagn om tilskud til skovrejsning.
Støttemulighederne er inddraget ved fastsættelse af erstatning for tinglysning af dyrkningsdeklarationer.
Økonomi
Følgende estimerede budget er for en optimal jordfordeling:

Stempel og matrikulære afgifter og gebyrer
Jordfordelingskendelse
Honorar til rådgiver
Udlæg til rådgiver
Sagsbehandling i Forvaltningen
I alt

300.000 kr.
100.000 kr.
500.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
1.000.000 kr.

Der er fortsat ca. 300.000 kr. tilbage af den oprindelige bevilling, som har været afsat til berigtigelse af
aftalerne. Det vil sige, at der er behov for, at byrådet afsætter 700.000 kr. via en tillægsbevilling i 2019 eller
via det ordinære budget for 2020, hvis projektet skal forlænges.
Det skal bemærkes, at der i dette budget indgår handelssummer på ca. 36.000.000 kr. Der var ikke i det
oprindelige budget taget højde for køb af ejendomme, hvilket gør omkostningerne til berigtigelse større.
Hvis projektet skal have bedst mulige forudsætninger for gennemførelse, skal Aalborg Kommune afsætte
yderligere midler til køb og salg af ejendom (og eventuelt procestab), samt erhvervelse af jord med en
tinglyst dyrkningsdeklaration. Størrelsen heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Samlet vurdering
Hvis jordfordelingen skal fortsættes, skal Aalborg Kommune afsætte yderligere ca. 700.000 kr. til projektet.
Fortsættelsen kan ikke igangsættes, før der er sikkerhed for, at Aalborg Kommune bevilger pengene.
Det er forvaltningens vurdering, at en succesfuld jordfordeling kræver, at der findes en eller flere parter, som
kan bære et større procestab, samt købe et større areal med tinglyste dyrkningsdeklarationer.
VSK ser en udfordring i forhold til procestab ved køb og salg af ejendom samt udfordringer i form af
manglende købere til overskudsjord.
Både VSK og GVA ønsker hurtigst muligt og i respekt for de involverede lodsejere, at fortsætte
forhandlingerne, og ser ingen grund til at forlænge jordfordelingsprojektet.
Det er derfor fortsat forvaltningens vurdering, at det kommunale jordfordelingsprojekt bør afsluttes som
planlagt, og grundvandsbeskyttelsen overdrages til vandværkerne.
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Bilag:
Skema med ønsker 2020 - jordfordeling.docx
Notat_Tilskudsmuligheder på aftalearealer
Svar fra VSK
VS_ Jordfordeling
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Punkt 14.

Godkendelse af tillægsprojekt for etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og
Sejlflod
2015-061872
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at en ændring af ledningstracéet for transmissionsledningen til Storvorde og Sejlflod godkendes i henhold til §
3 i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg,
at

der gives dispensation til nedsættelse af starttilslutningen fra 50% til 40%,

at

fristen for opnåelse af starttilslutningen udsættes til 31. december 2019, og

at der gennemføres ekspropriation med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om
varmeforsyning til gennemførelse af projektet, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere.
Lars Peter Frisk deltog ikke i sagens behandling.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk deltog ikke ved sagens behandling.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Byråd godkendte den 11. december 2017 (punkt 4), et projekt for forsyning af Storvorde og Sejlflod
med fjernvarme i henhold til § 3 i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg.
I det oprindelige projekt var der forudsat forsyning af Storvorde og Sejlflod via en transmissionsledning fra
Klarup. Herudover var det en forudsætning for projektgodkendelsen, at Aalborg Varme A/S skulle opnå en
starttilslutning på 50% af det eksisterende beregningsareal i Storvorde og Sejlflod senest 12 måneder efter
den endelige godkendelse af projektforslaget. Fristen blev efterfølgende udsat til 1. juli 2019.
Aalborg Varme A/S har den 2. april 2019 fremsendt et tillægsprojekt til det oprindelige projektforslag. Med
tillægsprojektet ansøger Aalborg Varme A/S om godkendelse af et ændret ledningstracé for
transmissionsledningen til Storvorde og Sejlflod, dispensation til at nedsætte starttilslutningen fra 50% til
35% samt udsættelse af tidsfristen for opnåelse af starttilslutningen til 1. oktober 2019 i Storvorde og
Sejlflod.
Efterfølgende har Aalborg Varme A/S ved mail af 12. juli 2019 bedt om at få fristen for opnåelse af
starttilslutningen forlænget til 31. december 2019.
Tillægsprojektets indhold
Ændret ledningstracé
I det oprindelige projekt var der forudsat forsyning af Storvorde og Sejlflod via en transmissionsledning fra
Klarup. I henhold til tillægsprojektet ønskes transmissionsledningens placering ændret, så forsyning i stedet
skal ske via en transmissionsledning langs Egensevej.
Begrundelsen for ændring af transmissionsledningens placering er dels, at der ikke vil være kapacitet nok i
ledningen til Klarup med den store udbygning, der er forudsat i Klarup i de kommende år, dels at det nye
tracé giver bedre muligheder for at styre fremløbstemperaturen til Storvorde og Sejlflod, hvilket vil minimere
varmetabet og dermed driftsudgifterne for ledningsnettet.
Dispensation fra starttilslutning på 50%
Aalborg Varme A/S har siden godkendelsen af projektforslaget ultimo 2017 arbejdet med opnåelsen af den
forudsatte starttilslutning på 50%. Status for tilslutningen er pt., at ca. 35,3% af bygningsarealet i området
ønsker tilslutning til fjernvarme. I forbindelse med markedsføringen, er det imidlertid kommet frem, at
ejendommene i Storvorde og Sejlflod har installeret henholdsvis geninstalleret deres individuelle
opvarmningsanlæg over en langstrakt periode, hvilket betyder, at der kan være udfordringer med at få mere
end 50% til at konvertere til fjernvarme på én gang.
Aalborg Varme A/S ønsker med baggrund heri en dispensation fra kravet om en starttilslutning på 50%,
således at kravet i stedet nedsættes til 35%.
Samfundsøkonomi
Det oprindelige projektforslag
Aalborg Varme A/S foretog i forbindelse med det oprindelige projektforslag samfundsøkonomiske
vurderinger, dels på referencen, som er den eksisterende forsyning i området (naturgas, olie mv.), dels det
foreslåede alternativ - fjernvarmeforsyning fra det centrale kraftvarmeområde via en transmissionsledning fra
Klarup.
De samfundsøkonomiske beregninger blev foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning i
og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser af 15. august 2017 samt ændringer som følge af
Finansministeriets vejledning af 28. august 2017.
Beregningerne blev gennemført med en starttilslutning på 50% af det eksisterende areal. Herefter var der
forudsat en lineær stigning i tilslutningen op til 90% af eksisterende byggeri og prognosebyggeri efter 10 år
og herefter en lineær stigning op til en tilslutning på 98% af eksisterende byggeri og prognosebyggeri efter
20 år.
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Beregningerne viste, at der ville være en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af fjernvarmeforsyning
på 7,9 mio. kr., ekskl. moms.
Der blev samtidig gennemført tre følsomhedsberegninger i forbindelse med det oprindelige projektforslag.
Der blev regnet på en kombination af flere forskellige ændrede forudsætninger (ændret tilslutningstakt,
ændrede enhedsforbrug og drift af Nordjyllandsværket indregnet som decentral kraftvarme), en forøgelse af
brændselspriserne med 25% og en forøgelse af investeringerne med 10%.
Følsomhedsberegningerne viste, at kun en væsentlig stigning i investeringerne ville forrykke
samfundsøkonomien til fordel for naturgas.
Tillægsprojekt og supplerende beregninger
Aalborg Varme A/S har i forbindelse med tillægsprojektet foretaget en opdateret samfundsøkonomisk
vurdering, hvor de samlede investeringer i projektet er steget fra 150,8 mio. kr. til 156,8 mio.kr., ekskl. moms,
og hvor starttilslutningen er 35%. De øvrige beregningsforudsætninger er fastholdt.
Med disse forudsætninger er de samfundsøkonomiske omkostninger til projektet over 20 år beregnet til
188,7 mio. kr., ekskl. moms, mens referencen (fortsat naturgas, olie mv.) er beregnet til 188,4 mio. kr., ekskl.
moms. Der vil således være en mindre samfundsøkonomisk meromkostning ved fjernvarmeforsyning på
300.000 kr., ekskl. moms.
Efter ønske fra HMN GasNet P/S er der herudover lavet en beregning, hvor der tages udgangspunkt i en
starttilslutning på 35%. Herefter stiger tilslutningen de første 5 år med baggrund i erfaringstal for
tilslutningstakten i Sulsted de første 5 år efter, at et tilsvarende konverteringsprojekt blev påbegyndt der. Der
tages i beregningen højde for, at fordelingen mellem oliefyr og gasfyr er anderledes i Sulsted end i Storvorde
og Sejlflod. Efter de 5 år stiger tilslutningen lineært op til 98% efter 20 år. Beregningen viser, at de
samfundsøkonomiske omkostninger til projektet over 20 år vil være 201,6 mio. kr., ekskl. moms, mens
referencen er beregnet til 188,4 mio. kr., ekskl. moms, svarende til en samfundsøkonomisk meromkostning
ved fjernvarmeforsyning på 13,2 mio. kr., ekskl. moms.
Aalborg Varme A/S har i forbindelse med fremsendelse af supplerende materiale til HMN GasNet P/S den
29. maj 2019 fremhævet, at man ikke er enig i præmissen for den sidste beregning af følgende årsager:
1. Tilslutningen i Sulsted skete på et tidspunkt, hvor gaspriserne var lavere end nu.
2
2. Der blev opkrævet et væsentligt højere kraftvarmetillæg i Sulsted på 15,54 kr./m mod det
2
nuværende kraftvarmetillæg i Storvorde og Sejlflod på 6,91 kr./m , ekskl. moms.
3. Der kan nu tilbydes et nyt koncept kaldet Varme+, hvor Aalborg Varme A/S ejer og servicerer
kundens fjernvarmeunit.
4. Der kan nu tilbydes passive stik, hvor kunden først i løbet af 5 år skal begynde at aftage fjernvarme.
Aalborg Varme A/S fremhæver herudover, at det forventes, at nettabet vil kunne nedsættes som følge af en
ny takststruktur og nedsættelse af fremløbstemperaturen. Nedsættes nettabet med eksempelvis 2%,
reduceres de samfundsøkonomiske omkostninger med ca. 0,5 mio. kr., ekskl. moms.
Høring af berørte parter
Høring af HMN GasNet P/S
Da HMN GasNet P/S var berørt høringspart i forbindelse med det oprindelige projektforslag for forsyning af
Storvorde og Sejlflod med fjernvarme, har tillægsprojektet derfor ligeledes været sendt i høring hos HMN
GasNet P/S.
Efter fremsendelse af høringen har der været afholdt afklarende møder den 6. maj 2019 og 16. maj 2019
mellem HMN GasNet P/S, Aalborg Varme A/S og Aalborg Kommune. På møderne blev det aftalt, at Aalborg
Varme A/S ville fremsende supplerende vurderinger og beregninger til tillægsprojektet, hvilket jfr.
ovenstående blev fremsendt til HMN GasNet P/S den 29. maj 2019.
HMN GasNet P/S fremsendte efterfølgende den 7. juni 2019 høringssvar til tillægsprojektet samt det
fremsendte supplerende materiale.
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Af høringssvaret fremgår det, at HMN GasNet P/S ikke har bemærkninger til ansøgningen om ændret
ledningstrace.
Derimod fremhæver HMN GasNet P/S, at nedsættelse af starttilslutningen til 35% alt andet lige vil medføre
en lavere tilslutning undervejs i projektet, hvilket betyder, at den samfundsøkonomiske omkostning ved
fjernvarme vil blive større end ved fortsat naturgasforsyning. HMN GasNet P/S finder det derfor ikke
retvisende at fastholde forudsætningen i de samfundsøkonomiske beregninger om en tilslutning efter 10 år
på 90%, hvis starttilslutningen nedsættes til 35%.
Herudover har HMN GasNet P/S følgende bemærkninger til Aalborg Varme A/S´ supplerende bemærkninger
fra 29. maj 2019:
Ad 1: HMN GasNet P/S er ikke enig i, at gasprisen nu er højere, end da Sulsted blev konverteret. Prisen i
3
Sulsted lå i kampagneperioden på 7-7,5 kr./m , mens prisen i Storvorde og Sejlflod i
3
kampagneperioden er faldet fra 7 kr. til 5,6 kr./m .
Ad 2: Der er korrekt, at kraftvarmetillægget er lavere i Storvorde og Sejlflod end i Sulsted. Til gengæld er
fjernvarmeprisen steget siden konverteringen af Sulsted, hvorfor de årlige udgifter vil blive større i
Storvorde og Sejlflod end i Sulsted, hvilket betyder mindre incitament til at skifte til fjernvarme.
Ad 3: Tilbud om Varme+ har været markedsført i et halvt år. Betydningen af tilbuddet må således være
afspejlet i interessetilkendegivelsen i kampagneperioden.
Ad 4: Tilbuddet om passiv tilslutning kan godt medføre yderligere interessetilkendegivelse ved yderligere
nogle måneders kampagne, men disse bør alene betragtes som en kvalificering af de tilslutninger, der
vil komme i år 2-5.
HMN GasNet P/S konkluderer afsluttende, at der ikke er erfaringer, der viser, at det er sandsynligt at opnå
en tilslutning på 90% fra gaskunderne i løbet af 10 år med en starttilslutning på 35%. Hvis starttilslutningen
og tilslutningen efter 10 år reduceres, vil det ikke være samfundsøkonomisk fordelagtigt at konvertere
området til fjernvarme.
Supplerende bemærkninger fra Aalborg Varme A/S
Aalborg Kommune har ved mail af 3. juli 2019 fremsendte høringssvaret fra HMN GasNet P/S til Aalborg
Varme A/S med henblik på bemærkninger samt samtidig bedt om at få lavet supplerende
samfundsøkonomiske beregninger ved en starttilslutning på 40%.
Aalborg Varme A/S har ved mail af 12. juli 2019 oplyst, at man forventer at kunne opnå den forventede
tilslutningstakt op til 90% efter 10 år med udgangspunkt i:
1. Der er pt. opnået en tilslutning på 35,3%.
2. Der er fra andre projekter konstateret en ”gravemaskineeffekt”, hvilket betyder, at der sker en
hurtigere tilslutning, når gravearbejdet startes op og det bliver synligt, at der nu sker noget.
3. Der kan nu tilbydes et nyt koncept kaldet Varme+, hvor Aalborg Varme A/S ejer og servicerer
kundens fjernvarmeunit. Det har vist sig, at denne ordning har stor interesse og at over 50% af de
tilmeldte har tilsluttet sig.
4. Der kan nu tilbydes passive stik, hvor kunden først i løbet af 5 år skal begynde at aftage fjernvarme.
5. Det fremgår af forwardpriserne for naturgas, at der forventes en prisstigning over de næste år.
6. Der er til stadighed dialoger med nye kunder, hvis tilslutning vil bringe tilslutningsandelen op på 40%.
7. Der modtages stadig anmodninger om tilbud på fjernvarme.
8. Der er øget interesse for den grønne omstilling
9. Det har vist sig, at 30% af de tilmeldtes naturgasfyr er under 12 år gamle. Anlæggene udskiftes
derfor ikke alene på grund af alder.
Ved en strattilslutning på 40% vil de samfundsøkonomiske omkostninger til projektet over 20 år være på
188,0 mio. kr., ekskl. moms, mens referencen (fortsat naturgas, olie mv.) vil være på 188,4 mio. kr., ekskl.
moms. Der vil således være en mindre samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmeforsyning på 400.000 kr.,
ekskl. moms.
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Arealafståelse, ekspropriation mv.
Ledningsanlæg placeret uden for offentlige arealer sikres ved tinglyste servitutter. Servitutrettigheder,
midlertidige arbejdsarealer og areal til pumpestationer forventes erhvervet ved frivillige aftaler.
Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, kan der i henhold til § 16 i lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar
2019 om varmeforsyning eksproprieres til formålet. Byrådet har den 14. december 2015 (punkt 22)
tilkendegivet sin ekspropriationsvilje til gennemførelse af projekter efter varmeforsyningsloven, uanset om
disse vedtages af byrådet eller af Miljø- og Energiudvalget.
De berørte ejendomme er:
Matr. Nr. 10by Nr. Tranders, Aalborg Jorder (pumpestation og ledningsanlæg)
Matr. Nr. 19f og 21cs i Nr. Tranders, Aalborg Jorder samt 26g i Storvorde By, Storvorde (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 12b I Nr. Tranders, Aalborg Jorder berøres hvis det alternative tracé anvendes.
Matr. Nr. 16a Storvorde By, Storvorde (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 8g Storvorde By, Storvorde (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 19e i Storvorde By, Storvorde (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 17x i Storvorde By, Storvorde (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 27k i Storvorde By, Storvorde (pumpestation og ledningsanlæg)
Matr. Nr. 2av i Storvorde By, Storvorde (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 40bb i Sejlflod By, Sejlflod (pumpestation og ledningsanlæg)
Vejareal:
Matr. Nr. 77, 7000a, 7000ø, 7000k, 8as Storvorde By, Storvorde (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 7000bh, 0g 7000bl Nr. Tranders, Aalborg Jorder (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 7000z Romdrup By, Romdrup (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 7000ac Klarup By, Klarup (ledningsanlæg)
Matr. Nr. 7000h i Sejlflod By, Sejlflod (ledningsanlæg)
Banetracé:
Matr. Nr. 81b Nr. Tranders, Aalborg Jorder (ledningsanlæg)
Varmeplanmyndigheden har udsendt høringsskrivelse til de berørte lodsejere samtidig med, at der er
udsendt høringsskrivelser til øvrige berørte parter. Der var ved høringsfristens udløb ikke modtaget
væsentlige bemærkninger fra de berørte lodsejere og øvrige berørte parter.
I forbindelse med godkendelse af det oprindelige ledningstracé blev der ligeledes gennemført en høring af
de lodsejere, der var berørt på det tidspunkt. Hvis det nye ledningstracé godkendes, vil disse lodsejere blive
orienteret om, at de ikke længere er berørt af projektet.
Tidsplan
Under forudsætning af at den politiske beslutning ikke påklages, og at den fornødne starttilslutning opnås,
forventes etablering af transmissionsledningen igangsat snarest muligt.
Retsgrundlag
Varmeforsyningslovens (lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019) formål er i henhold til § 1, stk. 1, at
fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers
opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens
afhængighed af fossile brændsler.
I henhold til § 3 påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte
parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen.
Det påhviler i henhold til lovens § 6 kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter
for kollektive varmeforsyningsanlæg.
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Reglerne for udarbejdelse og godkendelse af projekter efter varmeforsyningsloven fremgår af
bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen).
Projektbekendtgørelsen fastlægger en række specifikke forudsætninger, der skal være opfyldt for forskellige
typer af projekter. Det gælder f.eks. forudsætninger om produktionsform og brændselsvalg.
For alle typer af projekter gælder endvidere den generelle forudsætning efter bekendtgørelsens § 6, at
projektet – i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse – ud fra en konkret
vurdering skal være det samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekt.
Bestemmelsen henviser endvidere til § 24 i projektbekendtgørelsen, hvor det fremgår, at før
kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig,
samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen
påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt
at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
Af projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, fremgår det, at det skal være de på ansøgningstidspunktet senest
udmeldte samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, der skal lægges til grund i
projektansøgningen og kommunens vurdering heraf.
I den konkrete sag har Aalborg Kommune imidlertid vurderet, at der er tale om et tillægsprojekt til et
oprindelig godkendt projektforslag, da der er tale om 2 isolerede elementer – ledningstracé og starttilslutning
- der ønskes ændret. Der er således ikke gennemført nye samfundsøkonomiske beregninger i henhold til de
nyeste beregningsforudsætninger, men alene lavet en opdatering af beregningerne i det oprindelige
projektforslag i forhold til.de elementer, der er ændret. De øvrige beregningsforudsætninger, er der ikke
ændret på.
Kompetence
Det er byrådet, der har kompetencen til at godkende projektforslag med en effekt over eller under 10 MW,
hvor der er kommet væsentlige indsigelser. I den konkrete sag vurderes høringssvaret fra HMN GasNet P/S
at være en væsentlig indsigelse.
Klagemulighed
Efter den politiske behandling af projektet vil der være en klagefrist på 4 uger. Eventuelle klager skal sendes
til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet kan beslutte om en klage skal have opsættende virkning.
Vurdering af tillægsprojekt
Udbygningen i Klarup forventes nu at blive noget større, end da Aalborg Kommune godkendte det
oprindelige projektforslag i 2017. Herudover er det besluttet, at kunderne hos Aalborg Varme A/S skal
overgå til energiafregning i 2020, hvilket giver mulighed for at sænke fremløbstemperaturen i ledningsnettet.
Med baggrund heri vil det være fornuftigt at ændre ledningstracéet til Storvorde og Sejlflod da det vil give
større fleksibilitet i forhold til forsyning af nyt byggeri samt bedre styring af fremløbstemperatur mv.
I forhold til ansøgningen om dispensation til nedsættelse af kravet starttilslutning fra 50% til 35%, så er der,
som det fremgår, lavet samfundsøkonomiske beregninger med forskellige forudsætninger.
I tillægsprojektet, hvor der er taget udgangspunkt i en starttilslutning på 35% og en tilslutning efter 10 år på
90%, vil der være en samfundsøkonomisk meromkostning ved fjernvarmeforsyning på ca. 300.000 kr., ekskl.
moms, over 20 år. Med HMN GasNet P/S’ forudsætninger, hvor der er taget udgangspunkt i en
starttilslutning på 35% og en næsten liniær tilslutning op til 98% efter 20 år, vil der være en
samfundsøkonomisk meromkostning ved fjernvarmeforsyning på ca. 13 mio. kr., ekskl. moms, over 20 år.
Beregningerne viser således, at de samfundsøkonomiske beregninger er følsomme overfor den
starttilslutning og tilslutningstakt, der anvendes.
De seneste beregninger, hvor Aalborg Kommune har bedt Aalborg Varme A/S tage udgangspunkt i en
starttilslutning på 40%, viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmeforsyning af
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Storvorde og Sejlflod på ca. 400.000 kr., ekskl. moms, over 20 år, hvis der tages udgangspunkt i en
starttilslutning på 40% stigende til 90% efter 10 år. Hertil kommer den positive effekt af nedsat nettab som
følge af ny takststruktur og nedsat fremløbstemperatur. Dette scenarie vil således opfylde
projektbekendtgørelsens bestemmelser om positiv samfundsøkonomi.
Der er taget udgangspunkt i en starttilslutning på 40% som følge af, at Aalborg Varme A/S gennem længere
tid har kørt markedsføringskampagner for at opnå den fornødne starttilslutning, og status er pt., at der er
givet tilsagn fra 35,3% af det eksisterende areal (inkl. passivstik). Samtidig er Aalborg Varme A/S i dialog
med en række kunder, som ikke har givet endelig tilsagn om tilslutning.
Herudover vurderes det, at gravemaskineeffekten og tilslutningstakten vil være større i Storvorde og Sejlflod
end for Sulsted, da det ikke umiddelbart vurderes, at gravemaskineeffekt og tilslutningstakten mv. i
Storvorde og Sejlflod i de første år er sammenlignelig med det konverteringsprojekt, der tidligere er
gennemført i Sulsted. Det skyldes bl.a., at der i Storvorde og Sejlflod har været tale om en meget længere
proces, der har løbet over flere år, og hvor der flere gange er ændret i projektet. Dette har medført en vis
usikkerhed i forhold til projektets realisering, hvilket giver sig udslag, i at en del kunder pt. ser tiden an og
venter med at træffe en beslutning, til de ved, om projektet for fjernvarmeforsyning bliver realiseret.
Med baggrund heri vurderes det derfor, at det vil være realistisk at opnå en starttilslutning i Storvorde og
Sejlflod på 40% eller mere ved forlængelse af fristen for opnåelse af starttilslutning frem til den 31. december
2019.
HMN GasNet P/S har i sit høringssvar argumenteret for, at andelen af passivstik vil udgøre tilslutningstakten
de første 5 år af projektet. Da tilsagn i form af passivstik betyder, at kunderne kan vente 5 år med at aftage
fjernvarme, men at der skal betales for tilslutning, stikledning mv. i forbindelse med etablering af
gadeledningsnettet vurderes det, at dem, der vælger passivstik, gør det for, at fjernvarmeprojektet skal blive
realiseret, selvom de først ønsker at aftage varme på et senere tidspunkt. Der vil således også være en
gruppe, som ovenfor nævnt, der afventer projektets godkendelse/igangsætning, inden de ønsker tilslutning.
Det vurderes derfor ikke, at andelen af passivstik kan tages som udtryk for tilslutningen de første 5 år.
HMN GasNet P/S henviser i sit høringssvar til tilslutningstakten for naturgaskunder i en række andre
konverteringsprojekter. Erfaringerne viser, at tilslutningen stiger i løbet af de første år, hvor gadeledninger
mv. etableres, hvorefter tilslutningen flader ud uden nævneværdige yderligere konverteringer, hvilket også
har været tilfældet i f.eks. Sulsted. Det er samtidig de ældste fyr, der udskiftes først.
Der er vanskeligt at vurdere, om det samme vil være tilfældet i Storvorde og Sejlflod, da tilslutningen
afhænger af bl.a. fjernvarmeprisen, alder på gaskedler, markedsføringsindsats, krav til starttilslutning mv.
Aalborg Varme A/S har dog oplyst, at når man ser på de samlede konverteringer i Sulsted, inkl. andre
opvarmningsformer end naturgas, så følger tilslutningen den takt, der var forudsat i projektforslaget. Det skal
bemærkes, at starttilslutningen i Sulsted var på 50%. Herudover har Aalborg Varme A/S oplyst, at 30% af de
kunder, der konverterer i Storvorde og Sejlflod har naturgasfyr, der er under 12 år gamle.
Med baggrund i ovenstående og en forventning om en højere gravemaskineeffekt i Storvorde og Sejlflod end
i Sulsted vurderes det, at være realistisk at opnå en tilslutning på 90% i løbet af de første 10 år.
Herudover kan det nævnes, at Aalborg Kommune har i foråret 2019 udarbejdet en ny energivision – Smart
Energy Aalborg-Energivision for Aalborg Kommune 2050, som blev behandlet i Miljø- og Energiudvalget den
19. juni 2019. Ét af hovedelementerne i visionen er, at der skal ske en udbygning af det eksisterende
centrale fjernvarmesystem, der samtidig omstilles til vedvarende energi. Naturgassen forudsættes på
længere sigt alene anvendt til transport og spidslast i perioder med lav elproduktion fra vedvarende energi.
Projektet for konvertering af Storvorde og Sejlflod til fjernvarmeforsyning vil således medvirke til opfyldelse af
Aalborg Kommunes overordnede vision på energiområdet.
Hvis projektet for fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod ikke realiseres, vil det betyde, at det bliver
vanskeligt at få ført central fjernvarme frem til områder, der ligger længere ude i kommunen som f.eks.
Gudumholm, Gudumlund og Gudum.
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Herudover vil det vanskeliggøre etablering af kollektiv varmeforsyning i nye lokalplanområder i Storvorde og
Sejlflod. I henhold til projektbekendtgørelsen er det ikke længere muligt at udlægge nye områder til kollektiv
varmeforsyning med naturgas. I Storvorde er der pt. 2 lokalplanområder under udvikling med i alt ca. 300
nye boliger. Forsyning af de nye boligområder med central fjernvarmeforsyning vil kræve, at hele Storvorde
og Sejlflod konverteres, da forsyning af områderne ellers vil ske med decentrale varmepumper eller
alternativt individuelle varmepumper/træpillefyr, hvilket vurderes at være en samfundsøkonomisk dårlig ide,
da der vil ske en suboptimering i mindre områder frem for at der arbejdes med mere helhedsorienterede
løsninger.
Med baggrund i ovenstående indstilles det, at ændringen af ledningstracéet for transmissionsledningen til
Storvorde og Sejlflod godkendes i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Herudover indstilles det, at der gives en dispensation til nedsættelse af starttilslutningen fra 50% til 40%.
Samtidig forlænges fristen for opnåelse af starttilslutningen til 31. december 2019.
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Bilag:
Tillægsprojekt for fjernvarmeforsyning af Storvorde og sejlflod
Supplerende beregninger og bemærkninger fra Aalborg Varme A-S af 29. maj 2019
HMN GasNets høringssvar på ansøgning om ændret ledningstrace og dispensation fra starttilslutning mv. i
Storvorde-Sejlflod.pdf
Supplerende bemærknkiinger fra Aalborg Varme af 12. juli 2019
Storvorde-Sejlflod - Opsamling af høringssvar fra lodsejere og øvrige berørte parter
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Punkt 15.

Godkendelse af Aalborg Naturgas Net, regulering af nødforsyningstarif 2018 og 2019
2019-031836
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at nødforsyningstariffen for Aalborg Naturgas Net korrigeres for perioden 1. januar 2018 til 31. juli 2019,
således at forbrugerne bliver reguleret og modtager en korrekt afregning, som efterfølgende viderefaktureres
til Energinet.dk, og
at nødforsyningstariffen ændres pr. 1. august 2019 og 1. oktober 2019, i henhold Energinet.dk’s tarif
udmeldinger, jf. takstoversigt.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Som følge af EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden er der indført en nødforsyningsmodel for det danske gasmarked.
Alle naturgasforbrugere opdeles i beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere. Alle privatkunder og mindre
virksomheder er beskyttede forbrugere, som vil være sikret forsyning af gas i nødsituationer. Alle Naturgas
Nets kunder indgår under kategorien beskyttede forbrugere.
Nødforsyningstariffen udmeldes af Energinet.dk.
Nødforsyningstariffen opkræves hos forbrugerne, og beløbet sendes efterfølgende videre til Energinet.dk
Aalborg Naturgas Net er blevet opmærksom på, at der ikke er opkrævet korrekt nødforsyningstarif fra den 1.
januar 2018 frem til 30. juni 2019, jf. nedenstående skema, og at der heller ikke vil blive opkrævet korrekt
nødforsyningstarif i juli 2019.
Årsagen er blandt andet, at nødforsyningstariffen fra Energinet.dk er oplyst i kWh og ikke efterfølgende er
3
blevet omregnet til m .
Periode

Godkendt
takst (kr.
3
pr. m )

Tarif ifølge
Energinet.dk
3
(kr. pr. m )

Faktureret
3
mængde i m

For lidt faktureret (+)
For meget faktureret (-)
(kr.)

01.01.2018 30.09.2018
01.10.2018 31.12.2018

0,01569

0,00626

1.821.303

-17.193

0,00352

0,04279

1.626.914

+63.137

01.01.2019 30.06.2019
Total

0,00626

0,04279

1.296.829*

+47.373
+93.317

*Mængde vedr. juni 2019 er beregnet ud fra bogført/faktureret beløb

Den fakturerede mængde for juli kendes ikke pt., men vil også blive reguleret.
I 2018 er der opkrævet 45.944 kr. ekskl. moms for lidt i nødforsyningstarif. Heraf udgør opkrævning til
Nordjyllandsværket A/S 42.786 kr.
I 2019 er der for perioden januar til juni opkrævet 47.373 kr. ekskl. moms for lidt i nødforsyningstarif. Heraf
udgør opkrævning til Nordjyllandsværket A/S 1.586 kr.
I gennemsnit vil en kunde (når vi ser bort fra varmecentralen) komme til at betale ca. 1.400 kr. ekskl. moms
for hele perioden 1.1.2018 til 30.06.2019.
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Bilag:
Aalborg Naturgas Net - Takstoversigt 1.8.2019 og 1.10.2019

Byrådet

Møde den 09.09.2019
kl. 16.00

Side 70
3 afaf373

Byrådet

Punkt 16.

Godkendelse af opgaveoverførsel af oparbejdning og afsætning af rent træ til I/S
Reno-Nord
2019-045060
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune kan indgå en aftale med I/S
Reno-Nord om opgaveoverførsel i henhold til Styrelseslovens § 60, så rent træ indsamlet på kommunens
genbrugspladser kan afleveres til håndtering ved I/S Reno-Nord med henblik på genanvendelse som
angivet i sagsbeskrivelsen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen og Hans Henrik Henriksen var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune er sammen med Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord
Kommune og Rebild Kommune interessenter i I/S Reno-Nord, som er et kommunalt fællesskab etableret i
henhold til kommunestyrelseslovens § 60.
I/S Reno-Nord udfører en række nærmere definerede affaldshåndteringsopgaver for
interessentkommunerne inden for forbrænding, deponering, betonknusning og farligt affald. De overførte
affaldshåndteringsopgaver er nærmere beskrevet og defineret i vedtægterne for I/S Reno-Nord.
Håndtering af rent træ fra interessentkommunerne i form af modtagelse, neddeling og afsætning med
henblik på genanvendelse er ikke omfattet af de allerede overførte affaldshåndteringsopgaver.
I Aalborg Kommune indsamles der på genbrugspladserne en affaldsfraktion, ”Rent træ”, som afsættes med
henblik på genanvendelse. Fraktionen er tidligere blevet afsat sammen med forbrændingsegnet affald, men
frasorteres nu til genanvendelse. Rent træ omfatter f.eks. ubehandlet træ, emballagetræ, engangspaller,
køkkenelementer, maskinkasser, træmøbler uden stof, paller, nedbrydningstømmer, spån- og
krydsfinerplader.
Markedet for genanvendelse af rent træ i Danmark er domineret af én virksomhed, som genanvender det
rene træ i spånpladeproduktion, men som ikke har kapacitet til at aftage alt rent træ på markedet. Dette
indebærer, at virksomheden normalt kun indgår aftaler med samarbejdspartnere med større mængder rent
træ.
Miljø- og Energiforvaltningen ønsker, at rent træ fra kommunens genbrugspladser afsættes til oparbejdning
til genanvendelse. For at sikre en hensigtsmæssig afsætning, både med hensyn til miljø og økonomi, er der
iværksat en ordning, hvor I/S Reno-Nord modtager rent træ fra interessentkommunerne, så der sikres
tilstrækkelige mængder, så der kan indgås aftale om afsætning til genanvendelse.
Rent træ fra Aalborg Kommunes genbrugspladser transporteres til I/S Reno-Nords anlæg på Halsvej 70 i
Rærup, hvor træet sorteres for urenheder og oparbejdes til videre afsætning til genanvendelse. I/S RenoNord står således for at udbyde mængderne fra de interessentkommuner, som tilslutter sig aftalen.
I opgaveoverførslen er det sikret, at Miljø- og Energiforvaltningen inden afsætning til genanvendelse ved I/S
Reno-Nord kan udsortere rent træ til direkte genbrug, hvis forvaltningen har samarbejdsaftaler med
virksomheder, som har mulighed for at anvende træet i den oprindelige form eller i produktion af nye
produkter. Hermed skabes der mulighed for at understøtte målet om en omstilling til cirkulær økonomi.
Aftalen kan opsiges med et års varsel til udgangen af et kalenderår.
Som supplement til opgaveoverførselsaftalen udarbejdes der administrativt en samarbejdsaftale, der
indeholder en nærmere beskrivelse af, hvordan rent træ skal håndteres, en arbejdsgangsbeskrivelse,
afregningsforhold mm.
Juridiske forhold
I forhold til I/S Reno-Nords vedtægter er en opgaveoverførsel omfattet af punkt 3.12. Det betyder, at der skal
indgås en overførselsaftale mellem I/S Reno-Nord og Aalborg Kommune (og evt. andre
interessentkommuner, der ønsker at tilføre affald til anlægget) for, at I/S Reno-Nord kan løse opgaven.
Aftalen om opgaveoverførsel skal efter godkendelse i byrådet og I/S Reno-Nords bestyrelse godkendes af
Ankestyrelsen.
Miljømæssige forhold
Løsningen vurderes umiddelbart at have miljø- og klimamæssige fordele, idet aftalen sikrer, at Aalborg
Kommune kan afsætte rent træ til genanvendelse i stedet for til forbrænding med energiproduktion.
Økonomiske forhold
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I/S Reno-Nord vil prisdifferentiere, så de interessentkommuner, som har opgaveoverført til I/S Reno-Nord,
afregnes til en omkostningsbestemt pris, mens andre leverancer vil ske til en tilnærmet markedspris, som vil
være højere. I tilfælde af, at I/S Reno-Nord således modtager rent træ via andre leverancer, vil det indebære,
at prisen for mængderne fra de kommuner, som har opgaveoverført, vil være lavere, da de samlede
omkostninger forholdsmæssigt vil falde.
Det forventes således, at Aalborg Forsynings behandlingsomkostninger for rent træ vil ligge på et stabilt
niveau fremadrettet.
Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen ser en fordel i, at I/S Reno-Nord vil samle mængderne af rent træ fra
interessentkommunerne, så afsætningen af rent træ til genanvendelse sikres.
Aftalen vurderes at være en økonomisk og miljømæssig hensigtsmæssig løsning, hvor der er mulighed for
løbende optimering af ordningen. Samtidig opretholdes muligheden for at afsætte rent træ til direkte genbrug
fra genbrugspladserne i kommunen.
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