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Byrådet

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 1 af 31
1

Byrådet

Punkt 2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (2.
forelæggelse)
2017-061846
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender kommuneplantillæg 8.010 endeligt uden
ændringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 2
1 af 31
4

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Aalborg Kommune har fået en henvendelse vedr. etablering af boliger på matr.nr. 11eæ og 11af Sdr.
Kongerslev By, Sdr. Kongerslev. Arealerne udgør i alt ca. 6.000 m2 og ligger i landzone.
For at sikre helhed og sammenhæng i planlægningen skal der, for at give mulighed for boliger i området
udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor også naboarealerne, matr.nr. 11ce og 11cu Sdr. Kongerslev By,
Sdr. Kongerslev, på ca. 2.000 m2 inddrages i kommuneplanrammen. I alt ca. 8.000 m 2.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 24. maj 2018 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden 30. maj - 27. juni 2018.
Opsamling på fordebat By- og Landskabsudvalget behandlet i møde den 15. august 2019 (punkt 11).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 5. september 2019 (punkt 7).
Magistratens møde den 16. september 2019 (punkt 5).
Byrådets møde den 23. september 2019 (punkt 7).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 27. september til og med den 25. oktober 2019.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 8.010
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for at bygge boliger som en afrunding af Kongerslev mod nord
Kongerslev og med en bebyggelse, der passer naturligt ind i området.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 3
2 af 31
4

Byrådet
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder, idet der inddrages ca. 8.000 m 2
nyt areal i kommuneplanrammen til boliger. Desuden udvides kommuneplanrammens afgrænsning 8.4.B1
Gartnervænget mm. med tilsvarende areal.
Samtidig er der sket redaktionelle ændringer af kommuneplanrammen som følge af, at den er overført fra
tidligere kommuneplan fra Sejlflod Kommune 1996 – 2008 til den digitale kommuneplan i Aalborg konceptet.
Bebyggelsesprocenten ændres fra 25 til 30, og bygningshøjden er maks. 1½ etage.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen indsigelser og bemærkninger.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 4
3 af 31
4

Byrådet
Bilag:
Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 5
4 af 31
4

Byrådet

Punkt 3.

Godkendelse af Lokalplan 3-2-109 Institution, Forchhammersvej 13-15,
Hobrovejkvarteret (1. forlæggelse)
2019-019711
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til lokalplan 3-2-109.
at der ikke laves miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 5 uger (inkl. juleferien).
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 6
1 af 31
4

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Kirkens Korshærs Herberg på Forchhammersvej ønsker at ombygge og udvide deres nuværende faciliteter
for at opnå bedre plads og generelt opgradere deres faciliteter til nutidige behov. Der sker ikke en stigning i
antallet af beboere. Herberget består i dag af 2 længebygninger i 1½ etage, og udvidelsen består af en
bygning mellem disse 2 længer.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 6. februar 2020 og byrådet den 2. marts 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-2-109
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 7
2 af 31
4

Byrådet
Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at sikre, at der kan ske en udvidelse af herbergets bygninger indenfor
kommuneplanens rammer, samt at området bevares som institutionsområde.
Kommuneplanen muliggør en bebyggelsesprocent på 70.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at Kirkens Korshærs Herberg kan udvide deres bygningsmasse med henblik
på opnå bedre plads og generelt opgradere deres faciliteter til nutidige behov. Bl.a. ønskes enkeltpersonsværelser for beboerne.
Lokalplanområdet omfatter herbergets ejendom på Forchhammersvej, samt en transformerstation.
Herbergets bygninger består af to længebygninger i 1½ etage opført i røde teglsten. Det ønskes, at
bygningerne sammenkobles af en mellembygning.
Mellembygningen skal opføres i materialer og med en arkitektur, der tilpasses omgivelserne og opføres i
respekt for nabobebyggelserne.
Forchhammersvej er præget af et karakteristisk ældre villakvarter med flere bevaringsværdige ejendomme
på vejens vestside. På østsiden, hvor herberget ligger, er området præget af institutionsbyggeri bl.a.
Lægernes Hus og plejeboliger.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for højde, materialer og form på mellembygningen, således at
bygningen tilpasses herbergets eksisterende bygninger. Bygningen vil med et lettere materiale end de to
længebygninger og en lavere højde underordne sig de eksisterende bygninger.
Udearealerne består af et gårdrum på bygningens østside, ankomstareal ud mod Forchhammersvej og et
beplantet areal mod syd. Forarealet mod Forchhammersvej skal beplantes med lav beplantning, samt
spredte solitære træer, der skal fortsætte rækken af træer langs Forchhammersvej.
Lokalplanen sikrer adgang til transformerstationen fra Tuborgparken og samtidig nedlægges en udlagt vej
over herbergets ejendom, som aldrig har været anlagt.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 06-001 Post og Telegrafbygning m.v., der udlægger området til
offentligt formål.
Udvidelsen af herberget overskrider bebyggelsesprocenten på 25, som er gældende i henhold til lokalplan
06-001. Lokalplanen er fra 1978, og der er siden vedtaget en kommuneplanramme, der muliggør en
bebyggelsesprocent på 70.
Lokalplan 06-001 ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 3-2-109 i forbindelse med den
endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om 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 skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 8
3 af 31
4

Byrådet
Bilag:
Udkast til lokalplan 3-2-109 Institution, Forchhammersvej 13-15, Hobrovejkvarteret

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 9
4 af 31
4

Byrådet

Punkt 4.

Godkendelse af Lokalplan 6-2-106 Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb (1.
forelæggelse)
2018-068847
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 6-2-106.
at der ikke laves miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 10
1 afaf631

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et kommunalt ejet markareal på ca. 3 hektar, der støder op til Billeskoven og det åbne
land i den vestlige kant af Godthåb.
Arealet udlægges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, hvor der kan etableres 21 parcelhusgrunde.
Der friholdes areal til fælles opholdsarealer, der skal etableres i relation til Billeskoven.
Arealet er omfattet af skovbyggelinje fra Billeskoven. Aalborg Kommune vil i forbindelse med vedtagelsen af
den endelige plan ansøge Miljøstyrelsen om at ophæve skovbyggelinjen og reducere den til 30 meter fra
skovbrynet indenfor lokalplanområdets afgrænsning.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 23. januar 2020 og byrådet den 10. februar 2020
Link til digitale planer
Lokalplan 6-2-106

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 11
2 afaf631

Byrådet
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet er at fastlægge områdets anvendelse til boliger og sikre mulighed for at udstykke arealet til åbenlav bebyggelse for 21 boliger. Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af byudviklingsplanen for Godthåb,
hvor det er hensigten, at boligudbygningen skal danne en elegant kant mellem Billeskoven, det åbne
landskab og byen.
Lokalplanens indhold
Planen er disponeret med udgangspunkt i stedets lettere kuperede terræn, samt områdets nære omgivelser
og fremstår som et boligområde med grønne kvaliteter i fællesarealerne og gode forbindelser til byen og
landskabet. Bebyggelse, veje, stier, vandhåndtering og opholdsarealer disponeres, så der skabes mulighed
for byggegrunde, der kan få forskelligartede karaktertræk og kvaliteter afhængig af placeringen i området.
Delområde A kan med planen udstykkes i parceller med grundstørrelser imellem mindst 700 m2 og maks.
1.400 m2 med en bebyggelsesprocent på 30 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter i op til 2 etager.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 12
3 afaf631

Byrådet
Der fastsættes bestemmelser om niveauplan for nogle grunde, der skal sikre, at bebyggelsen reguleres, så
den kan indpasses i landskabets naturlige terræn. Terrænreguleringer skal begrænses, så bebyggelsens
arkitektur og udformning bruges til at optage niveauforskelle i terrænet.
Bebyggelse indenfor den enkelte parcel skal fremstå som en arkitektonisk helhed med hensyn til formsprog,
materialevalg og farver. Områdets varierende terræn og planens bestemmelser skaber mulighed for
arkitektonisk variation mellem de enkelte boliger.
Vejrummet udformes som et centralt rum i boligområdet. Det er hensigten, at vejen opleves som et
"boligrum" fremfor et "trafikrum". Der etableres én fælles flade for alle trafikanter, og et kurvet, varieret
vejforløb skal bidrage til en lav hastighed. Boligvejen anlægges som stillevej.
Regnbede, beplantede rabatter og vejtræer skal bidrage til at skabe både en grøn karakter i området og
grøn sammenhæng mellem boligområdet og de omkringliggende grønne skovarealer.
Området er egnet til nedsivning af regnvand. Alt regnvand skal håndteres på overfladen bl.a. i regnbede,
græsflader, grøfter og trug, inden det nedsives her eller ledes til faskiner og nedsives. Regnvandssystemet
skal håndtere vand op til 30 års hændelser fra befæstede- og friarealer. På den enkelte grund skal
overfladevand håndteres op til 5 års hændelser, inden det ledes til det fælles system. Der skal i forbindelse
med byggemodningsprojektet redegøres for en skybrudsløsning og anlæg i tilkobling til denne for
regnhændelser, der ikke kan håndteres indenfor lokalplanområdet.
Der udlægges med planen et areal, der skal muliggøre en cykel- og gangsti i nord/sydgående retning som
en del af en ny stiforbindelse i Godthåb, der er fastlagt med byudviklingsplanen. Samtidig muliggøres
forbindelser igennem området, der giver adgang til Billeskoven.
Delområde B, tættest på Billeskoven, vil hovedsageligt fremstå med et naturligt præg, hvor vegetationen får
lov til at gro vildt. Her vil områdets primære lege- og opholdsarealer kunne etableres indordnet
skovkarakteren. Lokalplanen sikrer med inddelingen i delområde A og B plads til udlæg af fælles
opholdsarealer svarende til min. 10% af områdets samlede areal.
Lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje langs Billeskoven, og planen er disponeret i forhold til en
reduktion af skovbyggelinjen. Aalborg Kommune ønsker med denne plan, at skovbyggelinjen ophæves og
reduceres til 30 meter fra skovbrynet. Der skal ved vedtagelse af den endelige lokalplan søges om reduktion
hos Miljøstyrelsen.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Lille Volstrupvej via en ny boligvej, som får navnet Ved Billeskoven. Vejen
er navngivet ud fra den geografiske placering ved Billeskovens skovbryn, der støder op til Godthåb by.
Samtidig er planlægningen baseret på et ønske om, at skovkarakteren skal bidrage til at være
identitetsgivende i boligområdet.
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
Aalborg Kommune forestår selv byggemodning, der omfatter veje, stier, beplantning og LAR. Udgiften hertil
skønnes til 7,5 mio. kr. inkluderet tilslutningsafgifter. I forbindelse med byggemodningsprojektet skal der
redegøres for en skybrudsløsning for regn, der ikke kan håndteres indenfor området. Eventuelle udgifter til
anlæg i den forbindelse er ikke indbefattet i overslaget på byggemodningsprojektet.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 13
4 afaf631

Byrådet

Byggemodningen forventes udført i 2020. Kommunen vil efterfølgende få indtægter ved salg af
byggegrunde.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 14
5 afaf631

Byrådet
Bilag:
Udkast til Lokalplan 6-2-106 Boliger, Lille Volstrupvej, Godthåb

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 15
6 afaf631

Byrådet

Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 8-1-104 Boliger, Rødageren, Storvorde (1. forelæggelse)
2015-054820
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 8-1-104.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 16
1 afaf531

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6 ha. Der kan etableres 34 parcelhusgrunde i den vestlige del af
området og 10-12 tæt-lav boliger i den østlige del. Området vejforsynes fra Vandværksvej, Rødhøjvej og
Rødageren, og der etableres forbindelse til byens eksisterende stinet ved ny sti samt fortov og cykelsti.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 23. januar 2020 og byrådet den 10. februar 2020.
Link til digital plan
Lokalplan 8-1-104
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er etablering af et attraktivt boligområde i den nordlige del af Storvorde.
Lokalplanen er en opfølgning på Byudviklingsplanen for Storvorde og Sejlflod.

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 17
2 afaf531

Byrådet

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt boligområde med et varieret udbud af boligtyper. Der
etableres 34 åben-lav boliger og 10-12 tæt-lav boliger i området.
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Storvorde ud til Vandværksvej og Rødageren.
Lokalplanområdet er et rekreativt skrånende areal. Den østlige halvdel er forholdsvist fladt, hvorefter
terrænet stiger mod vest. Terrænstigningen er ca. 20 m. Lokalplanområdet har udsigt mod
Limfjordslandskabet.
Lokalplanen er inddelt i 6 delområder. Delområde A, længst mod øst, er et mindre boligområde med tæt-lav
boliger. Delområderne B1, B2 og B3 mod vest er udlagt til åben-lav boliger. Delområde C er udlagt til
rekreativt område. Delområde D er udlagt til tekniske anlæg i form af eksisterende veje.
I forbindelse med etablering af det nye boligområde forlænges Rødhøjvej fra Rødageren til Vandværksvej,
og der skabes en sammenhængende vejforbindelse fra Vandværksvej og ind gennem Storvorde by.
Umiddelbart øst for Rødhøjvej spærres Rødageren for gennemgående færdsel, så der ikke dannes et nyt
firbenet kryds ved Rødhøjvej og Rødageren, hvilket ville være uhensigtsmæssigt af trafiksikkerhedsmæssige
årsager. Den østlige del af Rødageren vil fremover være en del af Vandværksvej.
Delområde A får vejadgang fra den østlige del af Rødageren/Vandværksvej. Delområde B2, B3 og en
mindre del af delområde B1 får vejadgang fra Rødhøjvejs forlængelse. Hovedparten af delområde B1 får
vejadgang fra to stikveje fra Rødagerens vestlige del. Disse veje anlægges parallelt med højdekurverne for
at undgå stejle stigninger på vejene.
Lokalplanen indeholder differentierede bestemmelser om etageantal. I delområde B1 skal bebyggelse
opføres i mere end ét plan for at udnytte det skrånende terræn og i maks. 2 plan. I delområde B2 er terrænet
mere fladt, og her kan bebyggelse opføres i op til 2 etager. I delområde B3 og A kan bebyggelse opføres i op
til 1 etage grundet støj fra Vandværksvej og Rødhøjvej.
Bebyggelsen skal opføres med facader i blank, pudset eller vandskuret teglstensmur, skifer eller træ. Tage
skal udføres enten som asymmetrisk eller symmetrisk sadeltag med en hældning på 15-45 grader.
Bebyggelsen i delområde A skal være ensartet med hensyn til form, materialer og farver.
Der udlægges areal til fælles opholdsareal i delområde A, og hele delområde C udlægges som rekreativt
område med legeplads, udsigtspunkt mv. Én af vendepladserne i delområde B1 skal udformes, så der er
mulighed for dobbeltudnyttelse til f.eks. boldspil og leg.
Der etableres én sti i delområde C, der skaber forbindelse til boligvejene i lokalplanområdet, til Rødageren
og til den grønne kile vest for Storvorde.
For at danne en grøn sammenhængende kant mod det åbne land mod nord og vest skal der her etableres et
beplantningsbælte med mindre buske og enkeltstående træer. Beplantningen skal ikke være høj og tæt, da
det skal være muligt at se igennem mod det åbne land og Limfjorden. Der etableres alene buske i
beplantningen langs lokalplanområdets hjørne mod nordvest for at sikre ”kigget” mod Limfjorden fra
Rødageren vest for lokalplanområdet.
Den østlige del af lokalplanområdet grænser op til Vandværksvej og Rødhøjvejs forlængelse og påvirkes
således af vejstøj. Med henblik på at sikre at gældende støjgrænser overholdes, fastlægger
lokalplanen støjbyggelinjer mod disse veje samt begrænser bebyggelse i delområde A og B3 til kun 1 etage.
På arealet nærmest Vandværksvej etableres regnvandsbassin. Bassinet udformes med en sø-lignende
karakter.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra forlængelse af Vandværksvej, Rødhøjvej og Rødageren.
Vejforlængelserne fastholder navnene Vandværksvej, Rødhøjvej og Rødageren.
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I den vestlige del af lokalplanområdet etableres en ny sti, der navngives Rødagerstien. Navngivningen er
under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
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
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 8-1-104 (1. forelæggelse)
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 4-8-102 Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (2.
forelæggelse)
2018-091323
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 4-8-102 endeligt med nedenstående
ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
På foranledning af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, foreslår By- og Landskabsforvaltningen en
ændring i lokalplanens bestemmelse ”9.3 Regnvand”. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker, at der
tilføjes en bestemmelse som sikrer, at indretning og etablering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet
sker i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Dette skyldes, at lokalplanområdet ligger inden for
en 13 km sikkerhedszone for Aalborg Flyvestations landingsbaner jf. pkt. 4.4.8 i ”Oversigt over nationale
interesser i kommuneplanlægning”.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” tilføjes afsnit ”Regnvandsbassin”, der forklarer, at ved
etablering af regnvandsbassin med permanent vandspejl skal der indhentes godkendelse hos
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 9.3 tilføjes: ”Regnvandsbassin med permanent vandspejl skal udformes i dialog med og
godkendes af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, idet lokalplanområdet er beliggende
indenfor en 13 km sikkerhedszone for Aalborg Flyvestations landingsbaner. Eventuel
dispensation i forbindelse med etablering af regnvandsbassin kan kun ske efter dialog med og
accept fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse jf. Planlovens §19 stk. 3."
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af ny kommunal materielgård i Aalborg Øst.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 14 hektar. Der skal ikke udarbejdes kommuneplantillæg.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 5. september 2019 (punkt 8).
Magistratens møde den 16. september 2019 (punkt 6).
Byrådets møde den 23. september 2019 (punkt 8).
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 27. september til og med d. 25. oktober 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-8-102
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at muliggøre byggeriet af en kommunal materielgård på Korinthvej i
erhvervsområdet i Aalborg Øst.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere erhvervsbyggeri i området, herunder etablering af ny kommunal
materielgård. Lokalplanen ligger i et eksisterende erhvervsområde og giver tilsvarende byggemuligheder,
som de øvrige virksomheder i området har. Lokalplanen sikrer, at der tages hensyn til beskyttet natur, og at
der kan indrettes anlæg til vandhåndtering.
Inden for lokalplanområdet ligger eksisterende renovationsvirksomhed fa. Marius Pedersen, hvis
udviklingsmuligheder ikke ændres i forbindelse med lokalplanen. De øvrige arealer, og det areal hvorpå ny
materielgård forventes opført, er ejet af Aalborg Kommune.
I forhold til byggemulighederne giver lokalplanen mulighed for at etablere erhvervsbyggeri i en højde af 15
meter med en bebyggelsesprocent på maks. 50, hvilket svarer til omkringliggende erhverv.
Der er inden for lokalplanområdet registreret beskyttet natur i form af § 3 mose jf. naturbeskyttelsesloven.
Derfor optager lokalplanen bestemmelser, der sikrer en fleksibel indretning af området, men under
hensyntagen til naturinteresserne i området.
Derudover er der i fremtiden planlagt en rekreativ sti langs med Romdrup Å, som forløber umiddelbart øst for
lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer derfor, at der etableres et beplantningsbælte mod øst, så oplag mm. er
afskærmet fra den rekreative sti.
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Korinthvej. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en vejadgang
fra Korinthvej og ind til områdets sydvestlige del, hvilket forudsætter en forlængelse af Korinthvej mod syd.
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.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i ovennævnte lov.
Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller miljøkonsekvensrapport. Når det endelige bygge- eller
anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for en vurdering af, om projektet har en
væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Det areal, hvorpå ny kommunal materielgård forventes etableret, er ejet af Aalborg Kommune. Lokalplanens
gennemførelse forventes således alene at medføre udgifter for Aalborg Kommune til etablering af
materielgården. Finansiering af ny kommunal materielgård er fastsat på budget 2019 samt overslagsår.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Siemens Gamesa Renewable Energy
2. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
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1. Bemærkning fra Siemens Gamesa Renewable Energy ved Søren Fuglsang Røge. Siemens ønsker en
sikring af fortsat transport af internt udstyr fra produktionshaller til opbevaring på Fåborgvej. Transporten
foregår i dag via en del af Korinthvej, som er med i lokalplanen.
Svar: Imødekommet
Lokalplanens virkeliggørelse forhindrer ikke Siemens i fortsat at benytte del af Korinthvej til at transportere
internt udstyr fra produktionshaller til lejede arealer på Fåborgvej. Lokalplanen muliggør en vejadgang i
områdets sydlige del, som forudsætter en omlæggelse af vejen fra grussti til vej. Hvis denne vejadgang
ønskes etableret, kan der i forbindelse med anlægsfasen være begrænset brug af vejen.
2. Bemærkning fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som ønsker, at der tilføjes en bestemmelse som
sikrer, at indretning og etablering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet sker i dialog med
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Svar: Imødekommet

Byrådet

Møde den 25.11.2019
kl. 16.00

Side 24
4 afaf531

Byrådet
Bilag:
Forslag til Lokalplan 4-8-102 Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst
Indsigelser i samlet PDF - LP 4-8-102 Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst
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Punkt 7.

Godkendelse af skema B for 73 almene ældreboliger med service arealer for Vivabolig
afd. 31 Bonnesensgade 16 "Markusgården" - Projekt og anskaffelsessum inden
byggestart
2019-018307
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart,
herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 1.882.140 kr. til 132.932.170 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 188.214 kr. til 13.293.217 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre:
Boligdel: Vivabolig afd. 31
Servicedel: Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

Boligerne etableres og finansieres efter lov om almene boliger.
Plejehjemmet Markusgården og lokalplanområdet for projektet er beliggende centralt i Ø-gadekvarteret.
Plejehjemmet opføres som erstatning for det nuværende Lollandshus.
Målgruppen for det nye plejehjem er plejekrævende borgere, som ikke kræver etablering af specialpladser,
samt borgere med demens, som alle skal have demensegnede boliger.
Den overordnede målsætning for byggeriet er at skabe et plejehjem, der fremmer borgernes mulighed for at
leve en selvstændig tilværelse og samtidig at være en attraktiv arbejdsplads for de ansatte.
Et karakteristisk træk ved planområdets næromgivelser er de meget forskelligartede nabobebyggelser. Syd
for planområdet, langs Fyensgade, ligger karrébebyggelser i 5 etager. Karrébebyggelserne varierer en
smule, men fremstår alle i røde sten og med saddeltag. Plejehjemmet grænser mod vest op til Fyensgade
centret og mod øst til Østre Anlæg.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 25. februar 2019 (punkt 10).
Projektets placering, kompleksitet og ikke mindst målgruppen har haft stor betydning for byggeriets
planlægning, især hvad økonomien angår.
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Det oprindelige forslag, der blev præsenteret ved godkendelse af skema A, er blevet bearbejdet og revideret
så det på en bedre og mere tilfredsstillende måde opfylder de krav, som de fremtidige beboere har.
Det endelige resultat af disse transformationer betyder for det første en forøgelse af arealerne på 78 m 2, så
der opnås bedre tilgængelighed især i forhold til opholdsarealer, træningsrum, fællessal og hovedtrapperum.
Det er årsagen til, at anskaffelsessummen, på trods af en omfattende besparelsesrunde, er højere end ved
skema A.
For det andet medfører bearbejdningerne, at byggeriet kommer til at fremstå som en fuldt muret bebyggelse
fra bund til top med variationer og særlig detaljering på murværket - især på den øverste etage. Der skal dog
fortsat ske en bearbejdning efter godkendelsen af skema B. Det vil ske i tæt samarbejde med Aalborg
Kommune for at sikre byggeriets arkitektoniske kvalitet.
Der etableres 73 boliger, som varierer fra 69-79 m2, hvor hovedvægten ligger på de mindre boliger. Ved
skema A varierede boligernes størrelser fra 68-78 m2, altså 1 m2 mindre pr. bolig.
Byggeriets art

Type A (lille)
Type B (stor)

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema A
7.196 kr.
8.282 kr.

51 stk. 1 rum a 69 m²
22 stk. 1 rum a 79 m²

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema B
7.525 kr.
8.559 kr.

Projektet ligger indenfor de rammer, der er fastlagt i lokalplan 1-4-112. Byggeriet projekteres, så det
overholder Bygningsreglementet 2018 og energiklasse BK2020.
Forventet byggeperiode er fra april 2020 til og med september 2021.
Økonomi
Projektet er oprindeligt med på budgettet for 2018 med et afsat beløb på 10.000.000 kr. til kommunalt
grundkapitaltilskud. Resten af grundkapitalen finansieres af provenu fra salget af Lollandshus.
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Skema A
Ændring

131.050.030
+ 1.882.140

Kommunal
grundkapital
(10%)
- - - Kr. - - 115.324.026
13.105.003
+ 1.656.284
+ 188.214

Skema B

132.932.170

116.980.310

13.293.217

Beboerindskud
(2%)

2.621.001
+ 37.642

Kommunal
garanti 1)

Ikke beregnet
-

2.658.643 Maks. 116.980.310

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.
Garantiprocenten er udregnet ved skema B til 58,30%, men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan
blive op til 100%.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 9%, håndværkerudgifter 80% og omkostninger 11%.
Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på 24.130 kr. svarende til rammebeløb i 2019 inklusive energitillæg
på 1.190 kr., da der er tale om etage bebyggelse.
Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 43 kr. i forhold til skema A til 1.273 kr. pr. m2. Heraf udgør
kapitaludgifterne 776 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 496 kr. pr. m2 pr. år.
Den samlede anskaffelsessum for de kommunale servicearealer er fastholdt i forhold til skema A til
17.920.000., hvilket svarer til en m2 pris på 25.347 kr. Statens tilskud til servicearealerne udgør 40.000 kr. pr.
bolig, dog max. 60% af servicearealets anskaffelsessum, og kan bevilges af kommunalbestyrelsen på
statens vegne. Tilskud til servicearealerne udgør 2.920.000 kr.
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Bilag:
Tegningsmateriale Markusgården
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Punkt 8.

Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland
Boligforening afd. 46, Østre Kanalgade 6
2019-075376
By og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stilles 100% kommunal garanti på lån
15.586.000 kr. i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afdeling 46.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Afdeling 46 består af 106 almene boliger.
Boligorganisationen ønsker, i henhold til konverteringsbekendtgørelse af realkreditlån i støttet byggeri, at
konvertere det eksisterende lån på 16.500.000 kr., som kommunen er garant for, til nyt lån på 16.586.000 kr.
Baggrund for anmodningen er, at de nuværende lave renter gør det muligt for boligorganisationen at opnå
besparelser på den endelige bruttoydelse, selvom der sker en forhøjelse af det eksisterende garanterede lån
på 86.000 kr.
Det bemærkes, at By- og Landskabsforvaltningen har modtaget en kopi af kreditinstituttets tilbud, og dermed
kan bekræfte, at tilbuddet overholder § 5 i konverteringsbekendtgørelse, det vil sige, at konverteringslånet
har samme løbetid som det nuværende lån, intet provenu til afdelingen og lavere bruttoydelse.
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler derfor, at der stilles 100% garanti på det nye lån jf.
konverteringsbekendtgørelsens § 13: ”Efter en konvertering overføres offentlige garantier til det nye lån med
samme procentsats og på samme vilkår som for det indfriede lån”.
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