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By- og Landskabsudvalget

Tid

Torsdag 3. oktober 2019, kl. 08.30

Sted

Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Afbud

Til stede

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

Øvrige
deltagere

Konstitueret direktør Anders Fokdal, Jurist Bettina Vitnes

Øvrige
oplysninger

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen deltog under pkt. 4-9 og 19 Afdelingsleder Henrik
Thomsen deltog under pkt. 10-14 Stadsgartner Kirsten Lund Andersen deltog under pkt.
16, 17 og 21 Afdelingsleder Torben Kjeldgaard Larsen deltog under pkt. 22
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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2019 i By- og
Landskabsforvaltningen
2019-009493
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 31. august 2019.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 2
1 af 78
3

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den femte økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2019.
Som i de foregående år skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter
indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til
korrigeret budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre
budgetoverholdelse.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og arbejdsprogrammer.
Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. 31. august er behandlet i Magistraten den 9. september 2019.
Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 31. august behandles ikke i Magistrat og i Byråd, men indgår i
Aktuel Status i forbindelse med budget 2020-23.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 3
2 af 78
3

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Virksomhedsrapport 2019 pr. 31. august 2019
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Punkt 3.

Drøftelse af status på arbejdet med budget 2020-23
2018-088582
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse sag vedrørende
status på budget 2020-23
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
På mødet gives en kort status på arbejdet med budget 2020-23.
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej
og Svendsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
2018-089911
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.050.
forslag til Lokalplan 1-3-127.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 20. juni 2019, pkt. 4 og på By- og
Landskabsudvalgets møde den 15. august 2019, pkt. 4. Sagen genoptages.

Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen kan ikke anbefale.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Der kan som erstatning for den tidligere dagligvarebutik etableres ca. 90 nybyggede etageboliger, i form af
en bebyggelse ud mod gaden og tre gårdbebyggelser. Der kan desuden etableres 11 etageboliger i en
bevaret bygning. Vejadgang sker fra Svendsgade, og parkering sker i kælder under terræn.
Tidsplan
Orienteringer og politiske drøftelser
By- og Landskabsudvalget blev orienteret om planlægningen i mødet den 9. marts 2017 (punkt 11).
By- og Landskabsforvaltningen igangsatte herefter planlægningen med udgangspunkt i en samlet
bebyggelsesprocent på 210.
By- og Landskabsudvalget blev orienteret om planudkastet i mødet den 5. oktober 2017 (punkt 6).
Herefter meddelte By- og Landskabsforvaltningen bygherre, at parkering skulle placeres i kælder under
terræn. Bygherre valgte som følge heraf at tilbagetrække sit ønske om lokalplan.
I november 2018 henvendte bygherre sig med ønske om at igangsætte planlægningen på ny, med parkering
under terræn. By- og Landskabsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et nyt lokalplanudkast.
Bebyggelsens omfang er uændret i det nye planudkast, mens bestemmelserne om arkitektur og
udendørsarealer er skærpet.
By- og Landskabsforvaltningen udsatte behandlingen af planudkastene i mødet den 20. juni 2019 (punkt 4).
By- og Landskabsforvaltningen udsatte behandlingen af planudkastene i mødet den 15. august 2019 (punkt
4).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalgets møde i januar 2020 og byrådet i februar 2020.
Ændringer i forhold til dagsordenspunktet den 20. juni 2019
Randbebyggelsens tagform er ændret til et symmetrisk mansardtag over de 2 øverste etager. Der er i
redegørelsen tilføjet eksempelfotos for tegl, samt en snittegning, der viser bebyggelsen på modsatte side af
Svendsgade.
Ændringer i forhold til dagsordenspunktet den 15. august 2019
Randbebyggelsen er ændret fra 6 til 5 etager, og det maksimale antal etagemeter er derfor reduceret fra
7.300 m² til 6.000 m². Mansardtaget er ændret til kun at omfatte den øverste etage. Der vises to forskellige
eksempler på hvordan randbebyggelsens facade kan udformes.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-127
Kommuneplantillæg 1.051
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre opførelse af nye etageboliger som erstatning for en tidligere
dagligvarebutik. Etageboligerne får karakter af rand- og gårdbebyggelse. Gårdrummet mellem
bebyggelserne får markant beplantning samt opholds- og aktivitetsmuligheder for beboerne. Bilparkering
sker i kælder under terræn.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent for grunden fra 95 til 210, for at
muliggøre den ny etagebebyggelse.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 5 etager som erstatning for den tidligere
dagligvarebutik, der har været indrettet i en gammel fabriksbygning. Fabriksbygningen nedrives.
Den nye bebyggelse fremstår som en randbebyggelse ud mod gaden i 5 etager med symmetrisk
mansardtag, samt bagvedliggende bebyggelser i op til 5 etager. Den eksisterende etagebygning på
Badehusvej 1 bevares i sin nuværende form.
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Lokalplanen sikrer bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet gennem detaljerede bestemmelser om
materialevalg og bygningsdetaljer. Maksimale facadehøjder for randbebyggelsen sikrer at bebyggelsen er
tilpasset det eksisterende gademiljø.
Randbebyggelsen får opgange ud mod gaden, mens gårdbebyggelserne får korte, indeliggende altangange
med afskærmende beplantning.
Der vil være arealer til aktiviteter, leg og ophold i gårdrummet mellem bebyggelserne. Gårdrummet får en
markant beplantning i form af både træer, buske og urter. Der er desuden opholdsarealer på
gårdbebyggelsens tage og i form af altaner.
Adgang til bilparkeringskælderen sker gennem en port i randbebyggelsens sydligste del. Der vil være
cykelparkering i kælder samt på terræn.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.051 for området ved Badehusvej og Svendsgade
Udkast til Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.053 og Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen,
Dronning Christines Vej, Vestbyen (2. forelæggelse)
2018-001177
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.053 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 1-3-120 endeligt uden ændringer.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter Klostermarksskolens ejendomme, herunder de to villaejendomme, Annebergvej 3 og
Dronning Christines Vej 2. Der kan opføres en ny bygning i 3 etager mod Annebergvej. På grund af de
eksisterende terrænforhold giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere, så bygningen fremstår med 4
etager ind mod skolegården. Forarealerne mod Annebergvej og Dronning Christines Vej skal fremstå
begrønnet, og nye bygninger skal indpasses til områdets markante bygninger samt skolens
bevaringsværdige hovedbygning.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på mødet den 5. april 2018 (punkt 10).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 23. maj 2019 (punkt 4).
Magistratens møde 3. juni 2019 (punkt 12).
Byrådets møde 17. juni 2019 (punkt 13).
Forslagene har været i offentlig høring i perioden 21. juni til og med 30. august 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-120
Kommuneplantillæg 1.053
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 13
2 afaf778

By- og Landskabsudvalget

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre, at der inden for Klostermarksskolens område kan ske
bygningsmæssige udvidelser samt om- og tilbygning til skolens eksisterende bygninger. Konkret gives der
mulighed for at opføre en ny skolebygning langs Annebergvej, hvilket medfører større terrænændringer ind
mod skolegården. Væsentligt for den nye bebyggelse er, at det indpasses den meget grønne bydel samt de
markante institutionsbygninger langs Annebergvej og Saxogade. Dette har betydning for placeringen og
skalaen af den nye skolebygning samt etableringen af begrønnede forarealer. Der kan desuden ske
udvidelse og omdannelse af den centrale bygning, som indeholder lærerværelse og den oprindelige
gymnastiksal.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kommuneplanramme 1.3.B4 "Klostermarken m.fl." og
kommuneplanramme 1.3.O2 "Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sct. Jørgens Gade".
Kommuneplanramme 1.3.O2 udvides til også at omfatte ejendommene matr. nr. 1290 og 1291, Dronning
Christines Vej 2 og 4. Kommuneplanramme 1.3.B4 reduceres tilsvarende.
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Inden for Kommuneplanramme 1.3.O2 udlægges et delområde, delområde 2, som omfatter
Klostermarksskolens område. Med kommuneplantillægget fastsættes en bebyggelsesprocent på maks.
95 inden for delområde 2.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bygning langs Annebergvej samt ombygning eller
nyopførelse af skolens lærerværelse og gamle gymnastiksal.
Opførelsen af en ny bygning langs Annebergvej medfører terrænændringer omkring bygningen, da det er
Klostermarksskolens ønske, at den nye bygning skal have samme adgangsniveau som den eksisterende
indskolingsbygning. Dette betyder en ændring af terrænet i en dybde på ca. 3,5 meter. Lokalplanen
afgrænser et konkret område, hvor der må terrænreguleres. Nabovillaen, Dronning Christines Vej 4, ligger
højere end skolens arealer og der er risiko for at terrænet skrider ved de planlagte terrænændringer. Derfor
fastsætter lokalplanen bestemmelser om etablering af støttemure omkring villaen, samt etablering af faste
trappeanlæg for at sikre stabiliteten.
Langs Annebergvej og Saxogade ligger der flere offentlige funktioner og kulturinstitutioner, hvor mange af
bygningerne er markante, og er registreret som bevaringsværdige bygninger med høj bevaringsværdi. De er
opført i forskellige arkitektoniske stilarter og med høj håndværksmæssig kvalitet. Ligeledes er skolens
hovedbygning og villaerne, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2, registreret som bevaringsværdige.
For at muliggøre en ny bygning langs Annebergvej forudsættes det, at villaerne nedrives.
Den nye skolebygning langs Annebergvej skal indpasse sig skalaen og den arkitektoniske kvalitet, der
kendetegner de omkringliggende institutionsbygninger og skolens hovedbygning. Derfor sætter lokalplanen
bestemmelser om bygningshøjde og omfang i et afgrænset byggefelt samt røde teglsten som det primære
materiale, der kendetegner skolens øvrige bygninger. Bygningens arkitektoniske kvalitet skal endvidere
sikres gennem variation og detaljering ved brug af forskellige arkitektoniske virkemidler, herunder nicher til
træbeplantning på forarealet, brug af detaljer i murværket samt facadebeplantning på længere lukkede
facadepartier.
Området omkring Klostermarken er en meget grøn bydel med store træer og grønne forarealer. Derfor er der
fastsat bestemmelser, der sikrer et begrønnet udseende mod Annebergvej og Dronning Christines Vej.
Placeringen af en ny bygning langs Annebergvej følger en facadelinje langs vejene. Dette giver plads til et
begrønnet forareal. Beplantningen skal fremstå i forskellige højder med flere store træer langs vejene.
Beplantningen skal dog give mulighed for indblik i skolens dagligdag. Desuden fastsætter lokalplanen
generelle bestemmelser om beplantning og gode udendørs opholdsarealer i skolegården, samt mulighed for
ophold på tagterrasse på skolebygningen langs Annebergvej.
Skolens primære vejbetjening skal fortsat ske via den eksisterende overkørsel fra Dronning Christines
Vej. De eksisterende overkørsler til Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2 nedlægges i forbindelse
med etableringen af en ny bygning langs Annebergvej.
Udbygningen af Klostermarksskolen har primært det sigte at forbedre de fysiske rammer. Der er ikke
konkrete planer om at udvide kapaciteten set i forhold til elevtal og personale. Af den grund forventes der
ikke at være behov for yderligere parkeringskapacitet.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 05-079 'Klostermarken m.fl., Hasseris'.
Lokalplanen er en bevarende lokalplan. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af
lokalplan 1-3-120 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.

Peter Asmussen, Klostermarken 14, 9000 Aalborg.
Banedanmark, Arealer & Forvaltningsmyndighed.
Lia og Kristian Pedersen, Dronning Christines Vej 4, 9000 Aalborg.
Menighedsrådet, Vor Frelser Kirke.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Peter Asmussen, bosiddende i området. Indsigelsen omhandler parkeringsforhold, støj fra
fester og bevaring af bygninger. Indsiger oplever generelt parkeringsproblemer omkring Klostermarksskolen,
da der ikke er tilstrækkelig med parkering i området. Indsiger mener, at skolen bør etablere parkering til
skolens nuværende behov. Indsiger oplever desuden gener fra fester, der bliver holdt i skolegården.
Derudover henviser indsiger til den gældende og restriktive lokalplan (05-079), og stiller sig undrende over
for, at denne kan ændres for de to bevarende villaer, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er ikke muligt at stille krav om parkering i tilknytning til skolens eksisterende funktioner. Der kan derimod
sættes krav om p-pladser, hvis der med byggeriet, som der planlægges for, muliggøres en forøgelse af
elever og lærere.
Det er ikke skolens hensigt at øge kapacitet i forhold til antal elever og lærere. Der planlægges udelukkende
for en bygningsmæssig udvidelse. Ifølge skolen vil en udvidelse altså ikke medføre et større
parkeringsbehov end i dag. Når der foreligger et konkret projekt, skal det i byggesagsbehandlingen vurderes,
om udbygningen giver mulighed for at øge skolens aktiviteter og kapacitet i forhold til antal elever og lærere
og dermed også, om der skal stilles krav om parkering til de nye funktioner.
Klostermarksskolen ligger indeklemt i et fuldt udbygget område. Det er derfor ikke muligt for skolen at opføre
parkering på egen matrikel, hvis den samtidig skal forbedre dens undervisnings- og lærerfaciliteter.
Der er senest optimeret på parkeringsforholdene i området, ved at Borgmestervænget, samt Klostermarken
mellem Kong Hans Gade og Borgmestervænget, er blevet ensrettet, og parkering er nu tilladt i begge sider
af vejen.
Klostermarksskolen er orienteret om, at skolegården anvendes uden for skoletiden til fester ol. Det er ikke
skolens hensigt, at skolegården skal anvendes til fester i weekenderne, men da skolegården ikke er aflåst,
har skolen svært ved at forhindre utilsigtet anvendelse uden for skoletiden. Gener fra opståede fester i
skolegården uden for skolens åbningstid skal anmeldes til politiet.
Villaerne, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2, ejes og anvendes af skolen. Villaerne er ikke
længere optimale i forhold til skolens funktioner og behov. Det er derfor vurderet, at skolen skal have
mulighed for at opføre en ny bygning, der med nye og moderne faciliteter passer til skolens behov. Der er i
den nye lokalplan taget forbehold for, at den nye bygning opføres i en arkitektur og kvalitet, der passer ind i
området omkring Klostermarken.

2. Bemærkninger fra Banedanmark, Areal & Forvaltningsmyndighed. De har ingen bemærkninger til
planerne.
Svar: Taget til efterretning

3. Indsigelse fra Lia og Kristian Pedersen, Dronning Christines Vej 4, nabo til Klostermarksskolen.
Indsiger udtrykker bekymring for, at der kan ske skade på deres hus og ejendom ved terrænreguleringer og
fundering af skolens nye bygning. Da deres ejendom ligger højere end skolens grund, er huset udsat på
grund af porøse og plastiske jordforhold.
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Svar: Ikke imødekommet.
Der kan i en lokalplan kun fastsættes bestemmelser om omfanget af en terrænregulering, og om det skal
udføres med skråninger, støttemure el.lign. Lokalplanen kan ikke regulere, hvordan fundering udføres og
hvordan anlægsarbejderne overvåges i byggefasen.
Det påhviler skolen i projekteringsfasen samt byggefasen at redegøre for, at nabobygningers bæreevne ikke
permanent eller midlertidigt svækkes under anlægsarbejderne. Det anbefales dog, at der installeres
vibrationsmålere på omkringliggende bygninger for at overvåge og forbygge eventuelle skader. Det er skolen
eller den pågældende entreprenør, der er erstatningsansvarlig.
Lokalplanen muliggør væsentlig terrænregulering i naboskel. Dette imødekommer skolens ønske om, at den
nye bygning har samme adgangsniveau som indskolingsbygningen. By- og Landskabsforvaltningen har
vurderet, at en reducering af området, hvor der må terrænreguleres til kote 3,15 (DVR 90), vil give de samme
udfordringer for at sikre stabiliteten af terrænet og nabobygningerne. Indsigelsen har derfor ikke givet
anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

4. Bemærkninger og indsigelse fra Menighedsrådet i Vor Frelser Kirke omhandlende arkitektur, parkering
og byggeproces. Menighedsrådet ønsker ikke, at Klostermarksskolens nye bygning opføres som en firkantet
klods og anbefaler skolens hovedbygning som udgangspunkt for den nye bygning, samt at den nye bygning
tilbagetrækkes med yderligere 5 meter.
Menighedsrådet oplever, at kirkens forplads anvendes til parkering samt aflevering og afhentning af skolens
elever. Det har indtil videre fungeret med gensidig respekt for skolens og kirkens aktiviteter. Kirken ønsker
dog at ændre anvendelsen af forpladsen i fremtiden, og der bør derfor findes en ny løsning for skolens
afsætning og parkering, f.eks. ved at gøre plads til dette på Annebergvej foran skolens nye bygning.
Menighedsrådet tilslutter sig bekymringen om sætningsskader på Dronning Christines Vej 4 og Vor Frelser
Kirke.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser for at sikre en skala og detaljering af bygningen i byggefelt E, der
modsvarer de øvrige institutionsbygninger langs Saxogade og Annebergvej.
Bestemmelserne er fastsat med udgangspunkt i en moderne tilgang til arkitekturen, så bygningen fremstår
for sin tid og ikke imiterer tidligere tiders arkitektur. Dog er der taget afsæt i, at klassiske detaljer, som
vinduesrytmer og detaljer i murværk, nyfortolkes samtidig med, at den moderne institution kan aflæses i
bygningens arkitektur.
Der er i lokalplanen bl.a. fastsat bestemmelser om tagform, således at bygningens højde og form er
indpasset bygningerne langs Saxogade og Annebergvej. Bygningen skal opføres med fladt tag, hvis
bygningen opføres i 4 etager med en tilbagetrækning af den øverste etage. Bygningen skal opføres med
saddeltag, hvis bygningen opføres i 3 etager.
Menighedsrådet henviser til en dialog inden færdiggørelsen af lokalplanudkastet, hvor By- og
Landskabsforvaltningen havde fremsendt volumenstudier af den kommende bygning. Disse volumenstudier
er ikke medtaget i det endelige udkast til lokalplanen, da det ikke viser et retvisende billede af den bygning,
der kan opføres på stedet.
Bygningens facadelinie er fastsat efter den overordnet facadelinje langs Annebergvej. Yderligere
tilbagerykning vil betyde mindre afstand til naboejendommen, Dronning Christines Vej 4, samt mindre plads
til ophold i skolegården. Dette er prioriteret, da skolegården er forholdsvis lille.
Parkering samt aflevering og afhentning af skolens elever bør i fremtiden ikke ske foran kirken. Der arbejdes
på at finde en anden løsning.
Vedr. bekymring om sætningsskader se svar til indsigelse nr. 3.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1-053 for Klostermarksskolen
Forslag til Lokalplan 1-3-120 Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej, Vestbyen
Indsigelser i samlet pdf
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (1.
forelæggelse)
2019-004838
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-4-114.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplan 1-4-114 er en revision af gældende lokalplan 1-4-108. Lokalplan 1-4-114 omhandler boliger og
området ved Østre Havnepark.
-

-

Lokalplan 1-4-114 giver mulighed for bebyggelse i maks. 40,8 meter (Lokalplan 1-4-108 gav
mulighed for maks. 35 meter).
Bebyggelsen differentierer i højden fra 5 – 13 etager fordelt på hele bebyggelsen. Højest ud mod
Østre Havn.
Bebyggelsesprincipper om forskydninger i facade og tag, arkitektur i tegl med detaljering, grønne
kantzoner, samt at havnepromenaden skal strække sig ind mellem punktbebyggelserne.
Tilhørende lokalplanen er tilknyttet en udbygningsaftale om etablering af parkområdet ved Østre
Havnepark. Udover udbygningsaftalen skal der etableres et klubhus i Østre Havnepark og en
træpromenade i Østre Havn.
Der er pt. luftforurening forårsaget af fyring med gasolie fra reservecentralen. Ny miljøgodkendelse
uden tilladelse til brug af gasolie forventes godkendt inden endelig godkendelse af lokalplanen.

Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 5. december 2019 og Byrådet den 16. december 2019.
Link til digitale plan
Lokalplan 1-4-114
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplan 1-4-114 er udarbejdet for at muliggøre en bebyggelse, der i sin helhed ikke stemmer overens med
den foregående lokalplan 1-4-108.
Lokalplanen bygger videre på bebyggelsesstrukturen, der er udformet som en åben karrébebyggelse, hvor
den mod nord består af punkthuse. Derudover videreføres de eksisterende planlagte strukturer og
forbindelser til de tilstødende områder.
Lokalplanen finjusterer bygningsarkitekturen, således bygningerne opføres i teglsten med detaljering og
påføres en højdevariation, der rytmisk stiger fra 5 – 13 etager. Der er fokus på kantzoner og
havnepromenadens karakter som et byrum. Det er en forudsætning, at der etableres en videreførelse af
træpromenaden langs Østre Havnepromenades kajkant.
Det er endvidere formålet med lokalplanen at sikre udformning og etablering af et nyt offentligt tilgængeligt
rekreativt grønt område, Østre Havnepark, gennem udbygningsaftale. Heri er det aftalt med grundejer, at
offentligheden får adgang til området.
Lokalplanens indhold
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Lokalplanområdet er en del af Østre Havn. Formålet med lokalplanen er at muliggøre omdannelse af det
tidligere industriområde til et boligpræget område, hvor også nye rekreative muligheder i Østre Havnepark
og tilknytningen til Østre Havn spiller en central rolle.
Lokalplanen giver mulighed for to punkthuse og en randbebyggelse, som ud mod Østre Havn hhv. er maks.
11, 12 og 13 etager. I forbindelse med lokalplanprocessen er der i overensstemmelse med Aalborg
Kommunes netop vedtagne højhuspolitik, udarbejdet en højhusredegørelse.
Højhusredegørelsen beskriver de foreskrevne skygge- og vindstudier, samt principperne for hvordan
bygningen skal forskydes og varieres for at opnå rytme og sammenhæng i facaden og i bebyggelsens
skyline ud mod havnebassinet. Det er således intentionen med en særlig gennemarbejdet og varieret
arkitektur at opnå et løft af områdets samlede udtryk og dermed skabe en smuk variation til de mere rigide
højhuse, der allerede findes i området.
Der sikres areal til en sammenhængende havnepromenade som en rekreativ færdselsmulighed for
fodgængere og cyklister gennem området som en fortsættelse af havnepromenaden i naboområderne.
Bebyggelsen begrønnes både i gårdmiljøet og på altaner/terrasser, samt i kantzonen mellem offentlige og
private arealer.
Dele af lokalplanens bebyggelse ligger ud mod Nyhavnsgade, som er støjbelastet. Lokalplanen skal derfor
sikre, at boligerne og opholdsarealerne etableres således, at de vejledende grænseværdier for støj
overholdes.
Parkområdet Østre Havnepark bliver områdets fælles grønne attraktion. Her vil der blive etableret rekreative
faciliteter for hele lokalområdet samt blive opført klubhus og cafe for bassinets vandaktiviteter.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1-4-108 Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre
Havn, Ø-gadekvarteret. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 1-4-108, på
alle punkter med undtagelse af punkt 11 vedr. grundejerforening.
Derudover ophæves lokalplan 10-041 Erhvervsområde ved Gasværksvej for den del, der er omfattet af
denne lokalplan.
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
parkområdet Østre Havnepark. Udkast til udbygningsaftalen 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 lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan
Økonomi
For at sikre, at kommunen ikke bliver forpligtet til at overtage ejendommen pga. lokalplanens
anvendelsesbestemmelser omkring delområde C, skal Østre Havnepark overdrages til og drives af den
overordnede grundejerforening for området. Der henvises til pkt. 11 i lokalplan 1-4-114 ”Boliger, Østre
Havnepromenade, Ø-gadekvarteret”, jfr. pkt. 11.2 i lokalplan 1-4-108 ”Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og
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Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret”. Gennemførelsen af lokalplanen skønnes dog at medføre udgifter
for kommunen i form at et mindre bidrag til drift af græsarealet i parkområdet.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg, Østre Havnepark
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Punkt 7.

Godkendelse af vedtagelse af Planstrategi 2019
2019-018566
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender den anbefalede behandling af de indkomne
bemærkninger til Planstrategi 2019.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 25
1 afaf778

By- og Landskabsudvalget
Forslag til ændringer i Planstrategi 2019
Som opfølgning på behandling af bemærkninger til Planstrategi 2019 tilføjes nedenstående kort i afsnittet
”Mangfoldige funktioner i byen” på side 24. Kortet illustrerer specialiserede erhvervszoner.

Fakta om planen
Planstrategi 2019 blev behandlet i Magistraten den 6. maj. Efterfølgende har byrådet godkendt Planstrategi
2019 den 27. maj. Derefter har planstrategien været offentliggjort i perioden 30. maj til og med 12. august
2019 (i alt 10½ uge). Der er modtaget fire henvendelser, som ikke direkte beskæftiger sig med
planstrategiens overordnede vision for udvikling af Aalborg Kommune. (Se senere)
Sagsbeskrivelse
Planloven definerer, at byrådet ”inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal
offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen” – en planstrategi. I 2018 indledte en projektgruppe
arbejdet med at skabe grundlaget for en ny Planstrategi 2019, der skal danne rammen om fremtidens fælles
handlinger i Aalborg Kommune som helhed.
Et udkast til Planstrategi 2019 er i marts præsenteret og drøftet i Aalborg Kommunes politiske udvalg. Kort
sammendrag af drøftelserne i de enkelte udvalg fremgår som bilag til sagsbeskrivelsen. Drøftelserne har
givet anledning til, at en række nye pointer er indarbejdet i planstrategien.
De centrale synspunkter for Aalborg Kommunes politiske udvalg er:
Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget: Befolkningsprognose for Aalborg Kommune forventer
en stigning i 0-5-årige borgere. Derfor drøftes placering af nye dagtilbud. Der peges på, at disse nye
institutioner søger lokalisering nær de boligområder de betjener gennem en aktuel tilpasning når behovet
opstår.
Sundheds- og Kulturudvalget: Hovedstrukturen fra ’Fysisk Vision 2025’ med inddeling af Aalborg Kommune i
1) Aalborg, 2) 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale og 3) øvrige oplandsbyer og landsbyer og det
dertilhørende plan setup fastholdes i Planstrategi 2019. Det betyder, at Aalborg Kommune fastholder
udviklingsprincip med fleksible rammer for lokal forankret udvikling, hvor der er reelle potentialer. Udviklingen
tilpasses dynamiske og aktuelle behov, fremfor statiske masterplaner.
Ældre- og Handicapudvalget: Drøftelse af det stigende antal ældre og deres forventede boligbehov. Der
peges på nødvendigheden af en analyse med mere detaljeret viden om, hvor disse boligbehov vil opstå og
hvilke boligtypologier fremtidens ældre borgere ønsker.
”Ældrebolig” termen udskiftes med ”seniorbolig” i planstrategien.
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Skoleudvalget: Udvalget udtrykker, at der er sket en forskydning i fht. hvor børnefamilier er bosat og hvilken
skole de mentalt tilhører og ønsker at deres børn skal gå i skole. Skolevalg og tilhørsforhold er i høj grad et
identitetsspørgsmål. Dette er i tråd med planstrategiens fokus på, at by- og boligudvikling skal ske med
afsæt i områdernes identitet og beboernes stedtilknytning dertil.
Der er enighed om, at vi i fællesskab skal arbejde med sikre skoleveje. Det er en vigtig ambition og
målsætning at sikre, at skolebørn har sikre skoleveje, så flere skolebørn kan være selvtransporterende til og
fra skole.
Miljø- og Energiudvalget: Indarbejdelse af ansøgning om Aalborg som Danmarks grønne testcenter i
planstrategien er imødekommet. Ligeledes beskrives nu pointen om, at placering af erhverv og boliger skal
ske under særlig hensyntagen til miljøforhold herunder støj og luftforurening. Der er desuden enighed om, at
placering og udvikling af nye boligområder skal ske på baggrund af langsigtet planlægning og ikke må ske i
lavtliggende områder med risiko for oversvømmelse.
Der er forespørgsel på, at miljø- og klimamæssig bæredygtighed får en mere fremtrædende rolle i
planstrategien, hvilket er taget til efterretning og indarbejdet i planstrategien.
By- og Landskabsudvalget: Konkretisering af hvor og hvordan der vil gøres en særlig indsats for den sociale
bæredygtighed er nu indarbejdet i planstrategien. Det sker bl.a. ved at undersøge den sociale
bæredygtighed i spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med de tre byudviklingsplaner for Vejgaard,
Vestbyen og Nørresundby.
Drøftelse af fokus på bæredygtigt byggeri med kvalitet, herunder genanvendelse af materialer, cirkulær
økonomi og byggeri i træ, hvilket der mærkes en efterspørgsel på.
Erhvervsrådet: På erhvervsrådsmøde den 6. maj blev udkast til Planstrategi 2019 præsenteret. Her var fokus
på at sikre at kommunens produktions-, transport- og logistikvirksomheder i strategisk beliggende
erhvervsområder nær overordnet infrastruktur i form af såkaldte logistiske perler.
Specialiserede erhvervszoner skal udvikles ud fra deres unikke karakter for at styrke deres identitet og profil,
hvilket kan medvirke til at skabe synergier i områderne. Kort over erhvervszoner i Aalborg er inddraget i
Planstrategi 2019.
I Planstrategi 2019 indgår aktuel opgørelse over ledige erhvervsarealer i de 11 oplandsbyer med særligt
vækstpotentiale samt øvrige oplandsbyer og landsbyer.

Baggrund
I Planstrategi 2019 videreføres de centrale greb fra tidligere planstrategier: Aalborgs funktion som
Norddanmarks vækstdynamo, vækstaksen som udgør rygraden i Aalborgs udvikling, Byregion
Norddanmark, hovedstrukturen fra ’Fysisk Vision 2025’ samt integrerede løsninger, der fastslår, at vækst
ikke er et mål i sig selv, men skal bruges til at skabe kvalitet for mennesker og miljø. Det nye bidrag i
Planstrategi 2019 består i et ekstraordinært fokus på at sikre byudvikling med høj kvalitet.
Byrådet har efter en bred borgerinddragelsesproces udviklet en ny vision for Aalborg Kommune under titlen
DNA Aalborg. Visionen opsummeres i det overordnede løfte: ’Vi udvikler os sammen’. Løftet afspejler det
særlige sammenhold vi har i kommunen, hvor udvikling i fællesskab prioriteres højt. Det er derfor vi med
Planstrategi 2019 siger: ’Vi udvikler byer med kvalitet sammen’.
Planstrategi 2019
Det overordnede fokus for Planstrategi 2019 er at fastholde ansvarlig vækst i kommunens by- og
boligudvikling på måder, der samtidig sikrer løsninger med kvalitet. Kvalitet er med til at sikre gode rammer
for et godt hverdagsliv, og kan medvirke til at tiltrække og fastholde borgere i Aalborg Kommune. Aalborg
Kommune skal udvikles via aktiv borgerinddragelse, partnerskaber og strategisk byledelse. Kvalitet i
byudviklingen skal forstås i bred forstand og rummer en række fokusområder:
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1. Steder med identitet: Et sted er mere end fysikken: vejene, husene og det grønne. Et sted er også alt
det, der foregår mellem mennesker og al den betydning, der lægges i stedet. Steder er forskellige og det
gør dem attraktive og interessante. Områder skal udvikles, så deres identiteter og fortællinger styrkes
under hensyn til deres individuelle kontekst.
2. Boliger og befolkning: Boligudviklingen skal afspejle den demografiske udvikling og
befolkningsprognose med bl.a. befolkningstilvækst af borgere over 80 år samt børn i alderen 0-5 år.
Samtidig er der fokus på at sikre by- og boligudvikling med kvalitet og raffinerede løsninger,
mangfoldighed og diversitet.
3. Institutioner i byen: Skoler og dagtilbud udbygges efter kapacitet, tal og prognoser, men de betyder
meget for kvaliteten i byområderne. Med store by- og boligudviklingsområder på vej er der behov for
nytænkning og samarbejde – på tværs i kommunen. Institutionerne har en vigtig funktion i byerne og
bykvartererne som centrum og samlingspunkter i lokalsamfundet.
4. Arkitektur og byrum: Arkitekturen ses som værdiskabende element i udviklingen af den gode by, der
bl.a. medvirker til at skabe rammer for fritidsliv, kulturliv og sociale mødesteder, som bidrager til social
bæredygtighed. Nye projekter skal altid forholde sig til sin kontekst i large, medium og small skala.
5. Bæredygtig mobilitet: Udgør et konkurrenceparameter for at tiltrække borgere og virksomheder. Vi vil
undersøge muligheden for Aalborg plusbus etape 2 i nord/sydlig retning med fokus på fremtidig
byudvikling og bæredygtig mobilitet, der vil sammenbinde byen og skabe nye knudepunkter.
6. Grønne og blå kvaliteter: Vi skal sikre kvalitet og mangfoldighed i kommunens grønne og blå elementer
både i byen og oplandet. Naturoplevelser er ikke kun forbeholdt kommunens store sammenhængende
naturområder, men indgår også i byens puls. Nærhed til natur og grønne rammer i hverdagslivet er med
til at sikre trivsel, sundhed, tryghed og godt miljø.
7. Klimaindsats: Vi skal fremtidssikre kommunen ved langsigtet planlægning og klimatilpasningsløsninger,
der tager højde for forventede klimaforandringer.
8. Mangfoldige funktioner i byen: Vi arbejder for levende byer med mangfoldige oplevelser, funktioner og
mødesteder i Aalborg by og kommunens oplandsbyer og landsbyer. Bykvalitet er bl.a. koncentration af
bylivsskabende funktioner som butikker, restaurationer, kulturtilbud i bymidter, bydelscentre og ved
plusbussens stationer.
For at fremme et innovativt erhvervsliv udvikles specialiserede erhvervszoner i og omkring vækstaksen,
hvor zonernes særlige karakteristika og identitet positioneres for at styrke virksomhederne og deres
muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye virksomheder. Fx er Aalborg som Danmarks
grønne testcenter med til at understrege kommunens bæredygtighedsprofil, og zonen om
Nordjyllandsværket er et eksempel på energi- og klimaindsatser i erhvervslivet.
9. Strategisk byledelse og partnerskaber: Byrådet påtager sig det strategiske ansvar for at udvikle byer
og landskab visionært, bæredygtigt og dynamisk gennem vedkommende borgerinddragelse,
tværkommunalt samarbejde i Region Nordjylland og partnerskaber med private investorer, institutioner,
pensionskasser, fonde mv.
Henvendelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.

Lodsejere, Nordicals, Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS., Himmerland Boligforening m.fl.
Kuben Management og Tech College
Kuben Management og lodsejer
Ejendomsudvikling Nord A/S
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Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Henvendelse Lodsejere, Nordicals, Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS., Himmerland Boligforening m.fl.,
der fremsender visionsmateriale, som bidrag til dialog om ny bydel målrettet erhverv beliggende øst for
Hadsund Landevej.
Proces
Materialet vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanens arealdisponeringer. Materialet indikerer behov
for analyse/opgørelse af det samlede forventede arealbehov til erhvervsudvikling. Dette foretages i det
forestående arbejde med kommuneplanrevision.
2. Henvendelse Kuben Management A/S og Tech College, som ansøger samlet om, at der igangsættes
planlægningsarbejde med henblik på at omdanne landzonearealerne mellem Øster Sundby og Nørre
Tranders til byzone og en fremtidig ny bydel ”Struervejkvarteret” med forskellige anvendelsesformål, dog
med vægt på boliger.
Proces
Området er beliggende uden for vækstaksen og langt fra byudviklingszonen langs ruten for Aalborg Plusbus.
Det betyder, at området ikke er en oplagt prioritet for byudvikling i de kommende planperioder. På længere
sigt vil området dog være egnet til byudvikling i et mindre omfang, der er tilpasset boligbehovet og den
demografiske udvikling samt hensynet til omgivelserne, herunder bevaring af landsbymiljøerne.
Det er aftalt med ansøger og beboerforeninger i området, at der i første omgang udarbejdes en vision for
området (parallelopdrag/konkurrence) og at det herefter vurderes om området bliver en del af kommende
kommuneplanrevision.
3. Henvendelse Kuben Management A/S og ejer af matr. Nr. 4k og 26a, Gelstrup by, Vokslev vedrørende
ansøgning om udbygning af boliger ved Skalhuse i den østlige udkant af Nibe og redefinering af de
eksisterende udlæg til erhverv med følgende forslag til kommuneplanen:



Matr. Nr. 4k udlægges som nyt rammeområde til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse
Matr. Nr. 1b og 4n udpeges som perspektivområde til boligformål

Proces
Området grænser op til udlagt og delvist udnyttet erhvervsområde i Nibe. For at sikre rummelighed til en evt.
udvidelse af erhvervsområdet, og samtidig forhindre potentiel konflikt mellem boliger og erhverv, synes
området ikke at egne sig til boliger.
Nye boligområder skal være strategisk udvalgte og i overensstemmelse med byudviklingsplanen for Nibe.
I byudviklingsplanen for Nibe peges på lidt større boligområder med samme boligtypologier, som ansøger
foreslår. Det anbefales ikke at udlægge nye områder til boliger i Nibe.
Området, som ansøger ønsker omdannet til boligområde, er i byudviklingsplanen udlagt til
skovrejsningsområde og har derfor landskabelig og rekreativ værdi. Hensigten er at understøtte ny bynær
skov.
Det vurderes ikke, at der er belæg for at ændre Kommuneplanen for Nibe, som blev vedtaget i 2016.
4. Henvendelse Ejendomsudvikling A/S foreslår at udvide anvendelsesbestemmelser indenfor
kommuneplanramme 2.2.H14 Loftbrovej Nord, Nørresundby
Proces
Af kommunens overordnede strategi for detailhandel fremgår, at dagligvarebutikker skal placeres i byernes
bymidter, i Aalborgs bydelscentre, lokalcentre eller i de store boligkoncentrationer for at skabe byliv og
attraktive byer og mødesteder samt for at sikre en decentral forsyning af dagligvarer og hverdagshandel tæt
på borgernes bopæl. Området ved Loftbrovej ligger langt fra boligområderne i Nørresundby.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 29
5 afaf778

By- og Landskabsudvalget
Udvalgsvarebutikker skal ligeledes placeres i Aalborgs Midtby, bydelscentre, lokalcentre eller
aflastningscenteret i City Syd og de øvrige byers bymidter for at skabe byliv samt attraktive byer og
mødesteder. Aalborg Midtby og aflastningsområdet City Syd er de største og vigtigste udbudspunkter for
detailhandel i Nordjylland. Aalborg Midtby er Norddanmarks vigtigste kultur-, service- og handelsmæssige
kraftcenter. City Syd er et supplement til Midtbyen og skal rumme de butikker, som ikke naturligt kan
indpasses i Midtbyen.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at området i kommende kommuneplanrevision fastholdes som
attraktivt erhvervsområde, der er yderst velegnet til produktions-, logistik- og transportvirksomheder.
Samtidig indstilles det, at der ikke udlægges yderligere aflastningsområder i Aalborg Kommune.
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Bilag:
Bilag 1 - Planstrategi 2019
Bilag 2 - Samlet indsigelser Planstrategi 2019
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Punkt 8.

Godkendelse af fordebat 2.0 vedrørende byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej,
Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
2019-018096
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
nedenstående fordebat på 6 uger.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Fordebat
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for et område i det nordvestlige Vejgaard på
baggrund af henvendelser om byudvikling fra tre forskellige bygherrer, der alle har kastet deres interesse på
dette specifikke område.
Allerede i foråret 2019 var der derfor indbudt til fordebat om områdets samlede udvikling. Denne blev
imidlertid afbrudt i utide efter et velbesøgt borgermøde, hvor beboerne luftede deres utilfredshed med den
varslede udvikling. På baggrund af den massive modstand på borgermødet valgte Rådmand Hans Henrik
Henriksen at bede By og Landskabsudvalget om at udsætte sagen med henblik på, at arkitekter, bygherrer
og Kommune indledte dialog med beboerne på Karnersvej og Vejgaard Samråd om områdets fremtid. En
dialog der har været konstruktiv og som har medført flere justeringer til projekterne.
Resultatet af dialogerne er nu klar til en præsentation i en bredere kreds via en fornyet fordebat. Forslagene,
der er bearbejdet i en arbejdsgruppe med repræsentanter for beboerne i området og Vejgaard Samråd, er
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under stadig bearbejdning, og skal efter fordebatten præsenteres i tre lokalplanforslag, der fremlægges til
offentlig debat omkring årsskiftet.
Der indbydes derfor til fordebat 2.0, hvor alle i perioden fra d. 7. oktober til d. 18. november 2019, har
mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.
Der vil blive afholdt et borgermøde torsdag d. 7. november kl. 19-21 i Aulaen på Filstedvejens skole i
Vejgaard. Her vil der være mulighed for at høre mere om de tre projekter, ligesom det vil være muligt at
drøfte idéer og ønsker til den kommende planlægning.
Byudvikling
De tre boligprojekter ligger i det nordvestligste Vejgaard – på kanten af ’Eternitten’ og ’Øgadekvarteret’, og
kan ikke realiseres inden for de gældende kommuneplanrammer 4.1.B5 og 4.1.O44.
Alle tre projektområder indeholder i dag bebyggelser, der i overvejende grad trænger til forskønnelse eller
fornyelse. Projekterne ligger ’side om side’ og vil ændre karakteren af området og udtrykket mod de
omgivende veje. For at kunne se udviklingen i et helhedsperspektiv har der på opfordring fra beboerne på
Karnersvej været ønsket, at der gennemføres en fælles fordebat for de tre projekter, hvor disse overordnede
tematikker kan debatteres. Efter fordebatten er det meningen, at hvert projekt skal følges af ’sin egen’
lokalplan for den kommende realisering af udviklingsønskerne.
Projektområderne ligger i krydsfeltet mellem dels den kommende Plusbus og Østre Alle, men også mellem
villabyen på ’Gug-Trandersbakken’ og etageboligerne i Øgadekvarteret. Projekterne skal dermed formidle
denne bymæssige overgang samtidigt med, at der skal arbejdes med en bæredygtig byudvikling, der
understøtter Plusbus og de byudviklingsmuligheder nærheden hertil giver.
Beboerne på Karnersvej og Vejgaard Samråd har bidraget konstruktivt til processen.
Sammenhæng med anden planlægning
Vejgaard byudviklingsplan
Der pågår koordinering mellem fordebatten 2.0, den efterfølgende lokalplanlægning og byudviklingsplanen
for Vejgaard.
Debatfolder
Kommunen har udarbejdet en debatfolderen ’Fordebat 2.0 om byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej,
Samsøgade og Sohngårdsholmsvej’.
Debatfolderen vil, efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i perioden fra d. 7.
oktober til d. 18. november 2019 som led i debatfasen.
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Bilag:
Debatfolder - fordebat 2.0 - Byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
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Punkt 9.

Godkendelse af fordebat på planlægning syd for det nye Universitetshospital i det
sydøstlige Aalborg
2019-073557
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Aalborg Kommune er gået i gang med planlægning af et område i det sydøstlige Aalborg, mellem HMK
Bilcon og det nye Universitetshospital.
Baggrunden for fordebatten er et ønske om at undersøge muligheden for at anlægge et busdepot på en del
af området.
Det påtænkte projektområde ligger i det åbne land i kommuneplanramme 7.9.A3 Lundby Mark –
landbrugsområde. For at muliggøre et busdepot vil det kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som
udlægger et nyt område i kommuneplanen til transport- og logistikerhverv. Derudover vil der skulle
udarbejdes en lokalplan for den del af området, der skal udlægges til busdepot, som mere detaljeret
fastlægger bestemmelser for områdets udnyttelse.
Busdepotet forventes på sigt at indeholde alle bybusser i Aalborg, og der er derfor behov for et ca. 5 ha stort
areal. Depotet skal placeres i det østlige Aalborg tæt på byens overordnede vejnet. I dette tilfælde
Egnsplanvej og Hadsund Landevej, samt tæt på tracéet for den fremtidige Plusbus for at optimere kørslen.
Busdepotet skal rumme plads til parkering af ca. 140 busser, og der skal være plads til håndtering af ca. 25
ledbusser på ca. 25 meter i første omgang. Derudover skal der være plads til ca. 60 stk. 13,7 meter busser
og ca. 60 stk. 12,0 meter busser.
Samtidig skal der være plads til værksted og vaskefaciliteter, oplagring af brændstof/ladeanlæg samt
administration og personalefaciliteter. Bygningshøjden for nogle af bygningerne vil være ca. 12 m. Til
sammenligning er det nærmeste sygehusbyggeri nord for Egnsplanvej ca. 15 meter højt og sengetårnene
ca. 35 meter høje incl. helikopterplatform.
Projektet omfatter i første omgang matr. nre. 14d, 14i, 35e, 35d og 25d Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders.
Området ligger i landzone og i forlængelse af Indkildeådalen mod vest, Romdrup ådal mod øst og
Landbækken mod syd. Området er præget af en erhvervsvirksomhed, overordnede veje, som Egnsplanvej
og Hadsund Landevej, og det nye Universitetshospital.
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Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
Planlægningen vil omfatte en beskrivelse og vurdering af en række forhold, men umiddelbart er det
nedenstående spørgsmål og emner, der vil være særligt i fokus:
-

Er der andre transport- og logistikvirksomheder, som området kan benyttes til udover et busdepot?
Hvordan kan området indrettes, så der er en sammenhæng mellem Indkildeådalen og Romdrup Å?

I forhold til busdepotet vil der bl.a. være fokus på den visuelle og landskabelige påvirkning, afskærmende
foranstaltninger, begrønning, trafikale forhold og øvrige miljømæssige forhold.
Foreløbig tidsplan
Brevet ”Deltag i debatten” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra
4. oktober til 1. november 2019 som led i debatfasen.
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning, hvor der
udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg, en lokalplan for et busdepot herunder miljøvurdering. Disse
planer forventes udsendt i offentlig høring i 8 uger primo 2020. Det forventes, at planforslagene kan
godkendes medio 2020.
Økonomi
Aalborg Kommune vil evt. have udgifter til opkøb af jord, som skal benyttes til busdepot.
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Bilag:
PDF af Fordebat om planlægning syd for det nye Universitetshospital i det sydøstlig Aalborg
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Punkt 10.

Godkendelse af skema A for 20 nye almene familieboliger i Klarup, Vivabolig afd. 33
2018-030848
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 40.079.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 4.008.000 kr., svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 33, Klarupvej i Klarup. Projektet er med på boligprogram 2018 og placeres i Klarup.

Projektet placeres i byudviklingsområdet Klarup Søpark, der danner en ny naturlig afgrænsning af Klarup
mod nordvest. Projektet er beliggende i udviklingsområdets sydligste delområde og dermed placeret på det
højtliggende plateau, hvilket giver en unik udsigt over omgivelserne og landskabet mod nord og vest.
Bebyggelsen består af 20 tæt-lave familieboliger i to etager, hver på ca. 100 m2. Boligerne opføres i 5
boligklynger med hver fire boliger og har udeophold både i forbindelse med ankomsten til boligen samt på
haveside. Kvaliteten i uderummene er ligeledes i fokus i den større skala, hvor der skabes en fysisk
forbindelse til byudviklingsområdets rekreative lavtliggende engareal nord for projektområdet.

Byggeriets art

Antal boliger

Tæt lav

20 stk.4 rums á ca 100 m

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

7.674 kr.

Lokalplan 7-1-108

2

Projektet skal holdes inden for den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal overholde gældende
bygningsreglement 2018.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)
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Kommunal
grundkapital
(10%)
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(2%)
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- - - Kr. - - 40.079.000

35.270.000

4.008.000

802.000

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 21,4%, omkostninger 10.8 % og håndværkerudgifter 67.8 %.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 20.040 kr. svarende til de gældende rammebeløb i 2019
inklusive energitillæg på 1.030 kr., da der er tale om tæt lav bebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 921 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 615 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 306 kr. pr. m pr. år.
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Bilag:
Tegningsmateriale for Skagen Beton Klarup Skema A
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Punkt 11.

Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 61
Bøgevej i Hals - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
2019-069001
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende finansieringsplan inden byggestart med en samlet renoverings- og
ombygningsudgift på 6.499.000. kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti på max. 2.476.000 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 61

Afdeling 61 består af 133 boliger, der er fordelt på flere adresser/områder i Hals by. Helhedsplanen omfatter
kun afdelingens 25 boliger beliggende Bøgevej 2-40.
De 25 boliger består af 7 stk. 2-rums, 4 stk. 3-rums og 13 stk. 5-rumsboliger, Boligerne, der er er beliggende
2
på Bøgevej 2-12 er opført som to etages byggeri med boligstørrelser på 42-57 m . De resterende boliger
2
beliggende på Bøgevej 14-40 er tæt/lavt byggeri med et areal på 102 m og med egne haver. Det samlede
2
areal for bebyggelsen udgør 2.042 m .
Renoveringen af boligerne vil give bebyggelsen et betydeligt byggeteknisk samt æstetisk løft.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 17. juni 2019 (punkt 17).
Renoveringsarbejdet omfatter:






Udskiftning af eternitplader til paptag med listetækning.
Forstærkning af træremme henover indgangspartier mm.
Forstærkning af spær i tagrum, hvor spærene er skåret over ved gl. ovenlys.
Gennemgang af forankringer/beslag i tagrummet.
Nyt udhæng i form af ændret stern og underbeklædning (det store kasseudhæng ændres til en tynd
stern og inddækning af rem/spærender).
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Nye tagrender.

Herudover skal altangangen på etagebyggeriet renoveres/udskiftes på grund af omfattende betonskader, og
der opføres nye altaner på havesiden.

Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned
før renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

133

133

2.326 – 5.305 kr.

2.326 – 5.305 kr.

Tæt/Lav og
etagebyggeri

Økonomi
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A. Den samlede renoveringsudgift er blevet
mindre i forhold til den, der var beregnet ved skema A.
Den samlede renoveringsudgift godkendt ved skema A svarer til 8.710.401 kr., mens den ved skema B
svarer til 6.499.000 kr. I alt et fald i den samlede renoveringsudgift på ca. 2,2 mio. kr., hvilket kan henføres til
et godt licitationsresultat.
Økonomien for de støttede arbejder er til gengæld opskrevet fra 1.882.401 kr. i skema A til 2.476.000 kr. i
skema B, som følge af en ny fordeling på støttede og ustøttede arbejder. Det betyder, at den godkendte
kommunegaranti ved skema A er forøget med ca. 594.000 kr. og kræver en ny godkendelse i Byrådet.
Økonomien for de ustøttede arbejder svarende til 4.000.000 kr. ved skema A forbliver uændret ved skema B.
De ustøttede arbejder ved skema A viste kun et samlet beløb der inkluderede realkreditlån, tilskud og
boligorganisationens egen finansiering. Ved skema B, er de ustøttede arbejder udmøntet således
boligorganisationens reducerede bidrag til egen finansiering bliver synligt.
Udgiften fordeles på alle afdelingens adresser/områder. Udgiften medfører ikke huslejestigninger, da der
samtidig fremkommer besparelser i hele afdelingen i forbindelse med andre låneomlægninger mv.
2

Den samlede renoveringsudgift for de 25 boliger er beregnet til 6.499.000 kr. svarende til 3.183 kr. pr. m .
Husleje
Huslejen vil ikke stige som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte. Den eksisterende husleje er
2
608 kr. m pr. år pr. jan. 2019.
Kapitaltilførsel
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 andel på 100.000 kr. blev godkendt i forbindelse med skema A.
Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering:
Udgift i alt

By- og Landskabsudvalget

Støttede

Ustøttede

Egen Kapitaltilførse

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Kommunal

Side 46
3 afaf578

By- og Landskabsudvalget
realkreditlån

Skema A
Ændring
Skema B

8.710.401
-2.211.401
6.499.000

1)

1.882.401
+ 593.599
2.476.000

realkreditlån
2)
og tilskud
- - - Kr. - - 4.000.000
0
4.000.000

finansiering

3)

2.828.000
-2.805.000
23.000

l
(se ovenfor)

garanti
4)

- Ikke beregnet
- Max. 2.476.000

1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af de ustøttede lån samt tilskud i form af driftsstøtte, fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”,
henlæggelser og lokalt støttede lån.
3) Beløbet består af arbejder som boligselskabet gennemfører uden støtte eller tilskud.
4) 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 udregnet ved skema B til 2.476.000 kr., men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt
kan blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 47
4 afaf578

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegningsmateriale afd. 61 Hals

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 48
5 afaf578

By- og Landskabsudvalget

Punkt 12.

Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23,
Viktoriagade 14-28, 17-19 og Fredensvej 1-25 - Projekt og renoverings- og
ombygningsudgift inden byggestart
2019-006130
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende finansieringsplan inden byggestart med en samlet renoverings- og
ombygningsudgift på 37.402.469 kr.,
en kommunal garanti på 19.271.059 kr. for et ustøttede realkreditlån til finansiering af ekstraordinære
renoveringsarbejder,
en kommunal garanti på max. 18.131.410 kr. for støttede realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 49
1 afaf478

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 23

Afdeling 23 består i dag af 29 boliger. Boligerne er fordelt på flere placeringer beliggende på Viktoriagade og
Fredensvej. Antallet af boliger og fordeling forbliver uændret efter renovering.
Der er tale om en helhedsplan, der vil bringe alle 29 afdelingens boliger op til nutidige standarder og løse de
mange problemer med fugt og kuldegener samt uhensigtsmæssig indretning.
Der er således tale om en omfattende renovering i 17 af de 29 boliger med henblik til at skabe
tilgængelighed i disse boliger. De 17 boliger renoveres endvidere samtidig med nyt bad og ombygning af
køkken.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 14. januar 2019 (punkt 8).
Alle boliger vil gennemgå følgende forbedringer:
 Mekanisk ventilation med varmegenvinding
 Udskiftning af vinduer og døre
 Ny tagbeklædning
 Opretning af tagkonstruktionen
 Efterisolering af tag
 Opretning/renovering af murværk.
Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned
før renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

Tæt/Lav

29 stk.
3-5-værelses på
2
70-101 m

29 stk.
3-5-værelses på
2
70-101 m

2.618 kr. – 4904 kr.

3.789 kr. – 6.044 kr.

Økonomi

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 50
2 afaf478

By- og Landskabsudvalget
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A, hvoraf den samlede renoveringsudgift er
steget i forhold til den der var beregnet ved skema A.
Den samlede renoveringsudgift godkendt ved skema A var 28.293.000 kr., men er steget til 37.402.469 kr.
ved skema B-behandlingen. Altså en stigning på i alt ca. 9,1 mio. kr. på grund af det aktuelle prisniveau samt
indeksregulering.
Økonomien for de støttede arbejder er opskrevet fra kr. 12.274.000 i skema A til kr. 18.131.410 i skema B,
som følge af licitationsresultatet samt indeksregulering af udgiften til de støttede arbejder fra første
budgetlægning og frem til licitationstidspunktet i 2019. I alt en forhøjelse af de støttede lån med ca. 5,9 mio.
kr.
Økonomien for de ustøttede arbejder er opskrevet fra kr. 16.019.000 i skema A til kr. 19.271.059 i skema B,
som følge af licitationsresultatet samt indeksregulering af udgiften til de ustøttede arbejder fra første
budgetlægning og frem til licitationstidspunktet i 2019, i alt en forhøjelse af de ustøttede arbejder på ca. 3,2
mio. kr.
2

Den samlede renoveringsudgift for de 29 boliger er beregnet til 37.402.469 kr. svarende til 14.254 kr. pr. m .
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen stige gennemsnitligt med 233 kr. pr. m2 pr. år. Det giver et
2
2
gennemsnitligt huslejeniveau på 704 kr. kr. m pr. år. Den eksisterende husleje er 471 kr. m pr. år.
Der vil blive fortaget en differentiering af huslejen for den enkelte bolig i forhold til omfanget af
renoveringsarbejder der gennemføres i boligerne.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden havde ved skema A vurderet, at det var nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5delsordningen. Aalborg Kommunes andel på 101.500 kr. blev godkendt i forbindelse med skema A.
Kapitaltilførslen er nu bortfaldet, fordi afdeling 23 også er en del af den store helhedsplan i afdeling 7
Engparken.

Finansiering:

Skema A
Ændring
Skema B

Udgift i alt

Støttede
1)
realkreditlån

Ustøttede
realkreditlån

28.293.000
+9.109.469
37.402.469

12.274.000
+ 5.857.410
18.131.410

- - - Kr. - - 16.019.000
+3.252.059
19.271.059

Egen
finansiering og
2)
tilskud

Kommunal
3)
garanti

-

Ikke beregnet
Max.

37.402.469

1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består egen finansiering 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 udregnet ved skema B til 37.402.469 kr., som er summen af den støttede og ustøttede
realkreditlån, men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 51
3 afaf478

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegningsmateriale Viktoriagade

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 52
4 afaf478

By- og Landskabsudvalget

Punkt 13.

Godkendelse af ansøgning om fleksibel udlejning for Boligselskabet Nordjylland afd.
01.76 Toftegårdsvej, Sulsted
2019-072496
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ansøgning om fleksibel
udlejning af almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76 Toftegårdsvej, Sulsted.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 53
1 afaf278

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Boligselskabet Nordjylland opfører 24 almene familieboliger. Skema B blev godkendt på By- og
Landskabsudvalgets møde den 4. april 2019 (punkt 14). Boligselskabet har i processen været i dialog med
Sulsted Samråd og har i den forbindelse tilkendegivet, at boligerne som udgangspunkt ønskes forbeholdt til
familier eller personer over 60 år. Boligselskabet oplyser, at Sulsted Samråd oplever et stigende behov for
senioregnede boliger i Sulsted.
Boligselskabet Nordjylland ansøger på den baggrund om at anvende følgende kriterier (fortrin) for
udlejningen af de 24 almene familieboliger
1) Til personer over 60 år bosiddende i postnummer 9381 uden hjemmeboende børn
2) Til personer over 60 år bosiddende uden for postnummer 9381 uden hjemmeboende børn
3) Boligselskabet Nordjyllands almindelige venteliste
De ansøgte kriterier er i overensstemmelse med ”Vejledning om fleksible udlejningskriterier”, hvoraf fremgår,
at kriterierne bl.a. vil afhænge af lokale forhold.
I forbindelse med By- og Landskabsudvalgets godkendelse af Skema B blev der gjort opmærksom på, at
Boligselskabet Nordjylland sideløbende skulle ansøge om godkendelse til at benytte fleksible
udlejningskriterier. På den baggrund indstilles det, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der indgås
aftale om udlejning efter ansøgte særlige kriterier for Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76 Toftegårdsvej,
Sulsted.
Der skal – jf. almenboliglovens § 60B - senest efter 4 år foretages en vurdering af godkendelsen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 54
2 afaf278

By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

Godkendelse af ansøgning om fleksibel udlejningsaftale for Domea afd. 55-01 i Nibe
2019-001534
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender beslutning om fleksibel
udlejningsaftale samt godkender at afvise anmodning om fritagelse for anvisningsretten for Domea Aalborg,
afdeling 55-01 i Nibe.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 55
1 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Domea Aalborg har fremsendt fornyet ansøgning om, at der indgås aftale om fleksibel udlejning i selskabets
afdeling 55-01 Munchs Vej 1 – 49 i Nibe, hvor kriteriet er, at nye lejere skal være fyldt 50 år og ikke må have
hjemmeboende børn.
By- og Landskabsudvalget har tidligere - den 7. juni 2018 (punkt 4) – besluttet ikke at godkende en
tilsvarende ansøgning fra Domea Aalborg om fleksibel udlejning i selskabets afdeling 55-01 Munchs Vej 1 –
49, Nibe.
Afdelingen består af 29 familieboliger.
Afslaget er efterfølgende blevet drøftet på det årlige styringsdialogmøde mellem Boligselskabet og Aalborg
kommune (Tilsynet med almene boligselskaber). I den forbindelse har Domea Aalborg efterfølgende
fremsendt kopi af brev fra tidligere Nibe Byråd (se bilag), der dokumenterer, at Nibe Byråd anerkender, at
Munchs Vej 1 – 49 blev opført som et bofællesskab for ældre. I brevet godkendte Nibe byråd ligeledes, at
afdelingen undtages for anvisningsretten, hvor hver fjerde ledige bolig i afdelingen tilbydes Den Centrale
Boliganvisning i kommunen.
Det skal endvidere bemærkes, at afdelingen fungerer tilfredsstillende, og at der er venteliste til afdelingens
lejemål.
På baggrund af oplysningerne (dokumentationen) indstilles derfor, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at der indgås fleksibel udlejningsaftale for Domea Aalborg, afdeling 55-01 i Nibe, og at afdelingen fortsat skal
overholde anvisningsretten, hvorved Aalborg Kommunes Centrale Boliganvisning udelukkende kan anvise
beboere til afdelingen, som opfylder afdelingens krav om at være fyldt 50 år og ikke har hjemmeboende
børn.
Der skal – jf. almenboliglovens § 60B - senest efter 4 år foretages en vurdering af godkendelsen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 56
2 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Bilag - Godkendelse af seniorbofælleskab

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 57
3 afaf378

By- og Landskabsudvalget

Punkt 15.

Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens
§ 8 for ejendommen Thorsbrovej 8, Gudumholm 9280 Storvorde
2019-001358
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for ejendommen Thorsbrovej 8,
Gudumholm, 9280 Storvorde.
Beslutning:
Udgik.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 58
1 afaf578

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Der henvises til beslutning i byrådets møde d. 10. september 2018 pkt. 4, hvorved en overførsel fra
Sundheds- og Kulturforvaltningen på 350.000 kr. kan indgå som kommunal medfinansiering af
byfornyelseskontoen til dækning af fire nedrivninger, og således bringe de statslige rammer i spil til
nedrivning af forfaldne bygninger i landdistriktet.
På samme byrådsmøde blev det ligeledes godkendt, at By- og Landskabsudvalget bemyndiges til at træffe
bygningsforbedringsbeslutninger efter Byfornyelseslovens § 8 (nedrivning/istandsættelse/oprydning) i
perioden 2018-2021, og at projekterne enkeltvis vil blive fremsendt til udvalgets godkendelse.
Nedrivningsindsatsen har hjemmel i Byfornyelsesloven. By- og Landskabsforvaltningen, der er myndighed
på området, kan via Landsbypuljen få statslige midler til at gennemføre bl.a. nedrivninger af forfaldne
ejendomme i byer op til 3.000 indbyggere.
To nedrivningssager er allerede godkendt af By- og Landskabsudvalget i år. Dette er sag nummer tre af fire,
og denne specifikke indsats forventes afsluttet inden årsskiftet.
I perioden 2014-2016 har By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen haft et
samarbejde om nedrivning af forfaldne ejendomme i landdistriktet. Indsatsen ophørte, da By og
Landskabsforvaltningen ikke fik budgetmidler til en videreførelse i 2017, 2018 og 2019.
Den statslige ramme tildeles By- og Landsskabsforvaltningen, og det er By- og Landsskabsforvaltningen, der
varetager opgaven i forhold til refusion fra staten. Staten refunderer 60 % af omkostningerne, mens
kommunen finansierer 40 %, som i dette tilfælde dækkes af overførslen fra Sundheds- og
Kulturforvaltningen, ligesom nedrivningen også er et led i Sundheds- og Kulturforvaltningens indsats.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 59
2 afaf578

By- og Landskabsudvalget

Formål
Det overordnede formål er at nedrive (eller istandsætte) skæmmende og usunde bygninger i landdistriktet.
Bygningerne nedrives med hjemmel i § 8, stk. 2, nr. 3 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer,
Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.
Nedrivningsindsatsen er et led i Aalborg Kommunes landdistriktspolitik, som skal gøre det mere attraktivt at
bo og færdes i kommunens landdistrikter, så man derved kan tiltrække ressourcestærke borgere. Samtidig
forventes en afsmittende effekt af nedrivningerne, således at der skabes grundlag for private investeringer.

Forholdet til anden planlægning
Nedrivning af bygningerne vil ikke være i strid med kommuneplanen for området.
Miljø
I forbindelse med nedrivningen foretages screening og kortlægning for PCB, bly, asbest og andre miljøfarlige
stoffer samt bortskaffelse, jf. gældende lovgivning på området.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 60
3 afaf578

By- og Landskabsudvalget
Tidsplan
De fysiske arbejder med nedrivningerne forventes igangsat i 4. kvartal 2019.
Projektet
Der er tale om en frivillig nedrivning, som vedrører en mindre boligejendom beliggende i den sydlige del af
Gudumholm, inden for landsbyafgrænsningen.
Adresse
Thorsbrovej 8, Gudumholm, 9280 Storvorde

Begrundelse
Ubeboet og nedslidt beboelsesejendom fra år
1900, bestående af bolig, garage og udhus og
beliggende i landzone i den sydlige del af
Gudumholm. Ejendommen er i tiltagende forfald
med fugtafskalninger af puds på facade og fugt i
vægge. Der er brandfarlig beklædning på
ydervæggene.

Nedrivningerne gennemføres af Aalborg Kommune ved en af kommunen udpeget entreprenør.
Kommunen dækker samtlige udgifter ved nedrivningen.
Økonomi
Udgiften til nedrivning af bygningerne er anslået til i alt 230.000 kr. incl. moms. Den kommunale andel
beløber sig til ca. 92.000 kr., som dækkes af Sundheds- og Kulturforvaltningens overførsel til By- og
Landskabsforvaltningen.
Udgiften finansieres over den afsatte ramme på investeringsoversigten, projektnummer 2V0002 Forfaldne
huse i landdistriktet.
Udgiften indgår i Aalborg kommunes statslige restramme fra 2018 på ca. 800.000 kr. forudsat af en
kommunal medfinansiering.
Kommunen er ikke forpligtet til at bruge hele den tildelte statslige ramme.
Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i mødet den 27. juni 2018 (pkt. 10) at medfinansiere 350.000 kr. fra
pulje til etablering af mødesteder i landsbyer til Byfornyelseslovens Landsbypulje. Med denne nedrivning er
der i alt disponeret ca. 270.000 kr. af dette beløb.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 61
4 afaf578

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Thorsbrovej 8, besigtigelsesnotat

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 62
5 afaf578

By- og Landskabsudvalget

Punkt 16.

Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Kommunes kirkegårde og kapeller
2019-076848
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender vedtægt for Aalborg Kommunes kirkegårde
og kapeller.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 63
1 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
I henhold til bekendtgørelse 1156 af 1. september 2016 om lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
skal der af Kirkeministeriet og Aalborg Kommune godkendes et sæt vedtægter gældende for Aalborg
Kommunes kirkegårde og kapeller.
Vedtægten, der har været gældende siden 1. januar 2009, er gennemgået og revideret, så den er
tidssvarende og tilpasset de faktiske forhold.
En væsentlig ændring i vedtægten er bestemmelsen om fornyelse af gravsteder, hvor det tidligere har været
muligt at forny et gravsted med minimum 10 år. Imidlertid er der i dag en stigende efterspørgsel fra
pårørende, der ønsker mulighed for at forny med minimum 5 år.
Årsagen hertil begrundes blandt andet med en stigende mobilitet i befolkningen samt det forhold, at
gravstedsindehavere finder en periode på 10 år meget lang i forhold til deres egen alder.
I vedtægten er der ligeledes tilføjet en bestemmelse, der vedrører fremvisning af kister. Aalborg Kommune
skal efterstræbe at en fremvisning foregår efter særlige forskrifter, og derfor er de fysiske forhold af særlig
betydning for, hvor en fremvisning kan foregå.
Den lille sal på Østre kapel er den lokation, der i dag henvises til, idet den er indrettet, så det er muligt at
afvikle fremvisninger på en hensigtsmæssig måde. Dette er præciseret i den reviderede vedtægt.
Vedtægten skal ligeledes godkendes af Kirkeministeriet for at være endeligt gældende, hvorfor byrådets
godkendelse er betinget af ministeriets tiltrædelse.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 64
2 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Ny vedtægt for Aalborg Kommunes kirkegårde og kapeller
Nugældende vedtægt for Aalborg Kommunes kirkegårde og kapeller
Ordensbestemmelser - Aalborg Kommunes kirkegårde

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 65
3 afaf378

By- og Landskabsudvalget

Punkt 17.

Orientering om høring af Uddannelsesstrategi 2019-22
2017-064244
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering høring af
Uddannelsesstrategi 2019-22.
Beslutning:
Til orientering.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 66
1 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i møde den 11. september 2019 (punkt 6) høringsgrundlag for
Uddannelsesstrategi 2019-22, som efterfølgende er sendt i høring blandt relevante samarbejdspartnere og i
Aalborg Kommunes forvaltninger.
Forslaget til Uddannelsesstrategi 2019-22 er udarbejdet på baggrund af processen for ny
Uddannelsesstrategi, hvor relevante samarbejdspartnere har været aktive deltagere. Forslaget er også
drøftet i Uddannelsesrådet for Aalborg Kommune.
Høringssvar indgår i udarbejdelsen af den endelige Uddannelsesstrategi for Aalborg Kommune, som
forventes vedtaget i byrådet medio december 2019.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 67
2 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Høringsgrundlag ny Uddannelsesstrategi 2019 med bilag

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 68
3 afaf378

By- og Landskabsudvalget

Punkt 18.

Godkendelse af fastsættelse af pris for erhvervsareal ved Nørremarksvej i Klarup
2019-065888
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at et erhvervsareal ved
Nørremarksvej i Klarup udbydes til salg for en mindstepris på 100 kr. + moms pr. kvadratmeter.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 69
1 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde et erhvervsareal ved Nørremarksvej 39 til salg efter By- og
Landskabsudvalgets stillingtagen til salgsprisen. Udbuddet af arealet forventes iværksat snarest muligt med
tilbudsfrist i november 2019.
Arealet er omfattet af delområde B2 i lokalplan 04-009 ”Boligområde og erhvervsområde nord for Klarupvej”.
Arealet må i henhold til lokalplanen anvendes til erhvervsformål som lettere industri og
håndværksvirksomhed, samt lager-, transport og oplagsvirksomhed.
Aalborg Kommune har i forvejen udbudt tre erhvervsarealer ved Nørremarksvej i Klarup til salg til
mindstepriser på henholdsvis 100 kr. pr. kvadratmeter for facadegrundene og 80 kr. pr. kvadratmeter for det
bagvedliggende areal.
Geoteknisk Institut har i 1974 udført en større geoteknisk undersøgelse af området langs Jørgensmindevej.
Resultatet af undersøgelsen viser, at der på arealerne generelt er dårlige funderingsforhold, hvor der kan
være behov for særlige foranstaltninger til fundering af byggeri mv.
Det eksisterende beplantningsbælte skal bibeholdes og vedligeholdes i en bredde på 5 meter på tre sider af
grunden.
I 2017 har Aalborg Kommune solgt et areal på Nørremarksvej 19 til ca. 100 kr. pr. m2 plus moms, ekskl.
privat vejareal.
På baggrund heraf indstilles det, at mindsteprisen for arealet fastsættes til 100 kr. pr. kvadratmeter, ekskl.
moms.
Økonomi
Salgsindtægten bogføres under Aak Arealer, konto 2b0004102.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 70
2 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Salgsrids - Nørremarksvej, Klarup
Oversigtskort - Nørremarksvej, Klarup

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 71
3 afaf378

By- og Landskabsudvalget

Punkt 19.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Planlægning af arealanvendelse.
Råstofplan, graveområder.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 72
1 afaf178

By- og Landskabsudvalget

Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 73
1 afaf178

By- og Landskabsudvalget

Punkt 21.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Mountainbike-spor.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 74
1 afaf178

By- og Landskabsudvalget

Punkt 22.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Serviceeftersyn af lokalplanerne i Hasseris. Pressemeddelelse af 27. september 2019
udleveret.
Byggesag Bundgårdsvej 56, orientering om status.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 75
1 afaf178

By- og Landskabsudvalget

Punkt 23.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Intet.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 76
1 afaf178

By- og Landskabsudvalget

Punkt 24.

Eventuelt
Beslutning:
Teglværkssøerne, bålhytte.
Cykelsti, Thistedvej / Høvejen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 77
1 afaf178

By- og Landskabsudvalget

Punkt 25.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 03.10.2019
kl. 08.30

Side 78
1 afaf178

