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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 1 af 37
1

Magistraten

Punkt 2.

Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2019
2019-095298
Borgmesterens Forvaltning fremsender til byrådet, orientering om den kommenterede virksomhedsrapport
januar-oktober 2019.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 2
1 af 37
5

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-oktober 2019 og er den sidste
kommenterede virksomhedsrapport, som tilgår Magistraten og byrådet inden udgangen af kalenderåret
2019.
Udvalgene har fremsendt økonomisk status og forventninger til 2019 for drift og anlæg pr. ultimo oktober
2019. Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af tabel 3.
Det budgetmæssige udgangspunkt for denne kommenterede virksomhedsrapport er det korrigerede budget
inklusive effekten af aktuel status, godkendt i byrådet 11. november 2019. Nedenstående tabel 1 opsamler
de forventede afvigelser fra det korrigerede budget i 2019.
Tabel 1: Økonomisk status pr. ultimo oktober 2019 - afvigelser fra korrigeret budget
Skattefinansieret område,
mio. kr.

Serviceudgifter

Borgmesterens Forvaltning

Bruttoanlæg*
(Udgifter)

Bruttoanlæg*
(Indtægter)

-15,0

-2,0

2,5

By- og
Landskabsforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og
Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen

-15,0

-110,0

90,0

Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen

-11,2
-4,9

Budgetgaranterede
udgifter

-49,0

0,0

13,0

-19,0

7,0

-20,0

5,0

0,0

-40,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

-31,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-202,0

101,5

-21,8

Sektor Rammebeløb
I alt

Ikke rammebelagte driftsudgifter

2,3
-134,6

5,0

13,8

*Bruttoanlæg er ekskl. ældreboliger

(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

I tillæg til ovenstående tabel 1, som opsamler drift og anlæg, skal det bemærkes at By- og Landskabsforvaltningen anfører, at der forventes et mindreforbrug i 2019 til indskud i Landsbyggefonden i størrelsesordenen
50-55 mio. kr.
Forudsat overførsel til 2020
I forbindelse med behandlingen af overførselssagen vedrørende regnskab 2018 vedtog byrådet i mødet 29.
april 2019, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at der kan videreføres samlet set 67,5 mio. kr. til 2020.
Formålet var at begrænse den budgetterede overskridelse af rammen for serviceudgifterne i 2019.
Den udvidede Magistrat besluttede i mødet den 9. september 2019 at opfordre udvalg og forvaltninger til at
forøge de forudsatte overførsler fra 2019 til 2020 vedrørende serviceudgifter med 85,0 mio. kr. udover de
allerede besluttede overførsler på 67,5 mio. kr. Den forudsatte overførsel vedr. serviceudgifterne til 2020
udgør herefter i alt 152,5 mio. kr.
Nedenstående tabel 2 viser de forudsatte overførsler til 2020 for de enkelte forvaltninger.
Tabel 2: Samlede forudsatte driftsoverførsler til 2020
Skattefinansieret område, mio. kr.

Magistraten

Serviceudgifter
som forudsættes
overført til 2020

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 3
2 af 37
5

Magistraten
Borgmesterens Forvaltning

14,5

By- og Landskabsforvaltningen

9,2

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

49,2

Ældre- og Handicapforvaltningen

36,9

Skoleforvaltningen

26,6

Sundheds- og Kulturforvaltningen

11,2

Miljø- og Energiforvaltningen

4,9

Rammebeløb

0,1

I alt

152,5

Forvaltningernes forventninger pr. ultimo oktober indebærer jf. tabel 1, at den forudsatte overførsel på 152,5
mio. kr. til 2020 ikke fuldt ud kan realiseres.
I forhold til KL’s sigtepunkter for rammeoverholdelse indebærer forventningerne en udfordring vedrørende
serviceudgifterne på 83,4 mio. kr. På bruttoanlægsudgifterne indebærer forventningerne, at regnskab 2019
ligger 16,6 mio. kr. under sigtepunktet.
Tabel 3: Overblik over udvalgenes behandling af virksomhedsrapport januar-oktober 2019
Magistraten
(Borgmesterens Forvaltning)

Magistratens bemærkninger
Udvalgets behandling sker den 2. december 2019

By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalgets bemærkninger
By- og Landskabsudvalget 21. november 2019:
Beslutning:
Godkendt.
Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.

Familie- og Socialudvalget samt
Beskæftigelsesudvalget

Familie- og Socialudvalgets bemærkninger
Godkendes af Familie- og Socialudvalget ved en skriftlig høring den 29.
november 2019.
Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger
Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2019:
Beslutning:
Godkendt.
På de budgetgaranterede områder forventes balance i forhold til det
korrigerede budget. Vedrørende
beskæftigelsestilskuddet blev der i aktuel status på baggrund af juli-tal
skønnet 4.050 ledige på dagpenge
(årspersoner). Ultimo november er skønnet hævet til 4.150 ledige. Det
skyldes, at der er tilgået yderligere ca.
250 dimittender, og at der har været masseafskedigelser. Forvaltningen
forventer derfor, at der vedrørende
beskæftigelsestilskuddet vil være en merudgift på 13 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget.
Beskæftigelsesudvalget er bekymret for udviklingen vedrørende forsikrede
ledige, og ikke mindst den
forventede afsmitning til budgettet for 2020. Udvalget drøfter på temadag
med Det lokale Beskæftigelsesråd
den 10. december 2019 udkast til Beskæftigelsesplan med forslag til
indsatser i 2020. Udvalget beder om, at
der på baggrund heraf på januar-mødet fremlægges handlemuligheder på
det samlede
beskæftigelsesområde for at skabe balance mellem budget og forbrug.

Ældre- og Handicapudvalget

Magistraten

Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger
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Ældre- og Handicapudvalget den 27. november 2019:
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen var fraværende.
Skoleudvalget

Skoleudvalgets bemærkninger
Skoleudvalget den 19. november 2019:
Beslutning:
Godkendt.

Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalgets bemærkninger
Sundheds- og Kulturudvalget den 27. november 2019:
Beslutning:
Godkendt.

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalgets bemærkninger
Regnskabsrapporteringen pr. 31. oktober 2019 vil blive forelagt Miljø- og
Energiudvalget på møde den 4. december 2019.

Magistraten

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 5
4 af 37
5

Magistraten
Bilag:
Bilag - Kommentarer til virksomhedsrapporten januar - oktober 2019

Magistraten

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 6
5 af 37
5

Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og
rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
2018-026217
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 5.028.
forslag til Lokalplan 5-6-104.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 5 uger (grundet juleferie)
Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 7
1 af 37
6

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 11,4 ha. Området er centralt beliggende i Vestbjerg, og umiddelbart
nord for lokalplanområdet findes byens eksisterende centerområde, som med denne plan udvides mod syd.
En stor del af området forventes at blive anvendt til boligformål (ca. 120 nye boliger alt efter boligtype og
hvilken anvendelse området får).
Den sydlige del af lokalplanområdet skal anvendes til håndtering af regnvand. Inden for området skal en del
af den eksisterende beplantning bevares, og der skal plantes nyt langs Mejlstedvej, som i højere grad åbner
området op. Der bliver sikret en ny rekreativ øst-vest-gående stiforbindelse i den sydlige del af
lokalplanområdet.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt primo 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-6-104
Kommuneplantillæg 5.028

Magistraten

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 8
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Planlægningen for området skal ses som en realisering af den byudviklingsplan for Vestbjerg, der blev
godkendt i byrådet sidste år. Dele af området anvendes i dag til fodboldbaner, klubhus, nedlagt skole,
tennisbaner og lignende. Idrætsrelaterede funktioner forventes fremover samlet i den nordlige del af
Vestbjerg, hvor byens skole og hal er placeret. Dette for at opnå større synergieffekt mellem de forskellige
funktioner. Flytningen af disse aktiviteter giver mulighed for at byomdanne denne del af byen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre en smule på den geografiske udstrækning af
rammeområde 5.6.C1. Rammens afgrænsning er udvidet lidt mod syd. Dette giver bedre mulighed for, at en
dagligvarebutik vil kunne placere sig i området. Der er ikke ændret på kommuneplanrammens
bestemmelser.
Lokalplanens indhold
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Lokalplanområdet skal delvis anvendes til centerformål i tilknytning til eksisterende centerområde. Som
opfølgning på byudviklingsplanen er etableret helleanlæg til mere sikker forbindelse på tværs af Mejlstedvej,
som skal knytte centerområdet bedre sammen.
I lokalplanområdet kan bygges tæt/lav og etageboliger i 2 etager (maks. 8,5 m), som skal opføres i nutidig
arkitektur samt i en arkitektur der passer ind i konteksten. I området mod vest er der fokus på at etablere
bebyggelse i en gårdstruktur til erstatning for den gård, der er nedrevet. Den centrale del af lokalplanområdet
kan anvendes til centerformål og skal være med til understøtte den centerdannelse, der i forvejen findes
nord for Mejlstedvej.
Bebyggelse i lokalplanområdet skal give mulighed for udsigtskig fra Mejlstedvej og mod syd, derfor er der
udpeget områder, som skal friholdes for bebyggelse.
Der er i lokalplanen fokus på, at boligveje skal kunne anvendes til andet og mere end afvikling af biltrafik.
Vejene skal i stor udstrækning indrettes som shared space. Dette kan betyde, at det er nødvendigt at samle
parkering i mere centrale parkeringsløsninger.
Der er udarbejdet en overordnet model for, hvordan områdets terræn skal bearbejdes, som kan ses på
Kortbilag 3. Området ligger på kanten mellem 2 landskabstyper, og der er i forbindelse med realisering af
planen mulighed for at bearbejde terrænet i området. Overskudsjord fra byggemodning kan placeres på
skrænten for at forlænge denne. Dog sådan at skrænten får et naturligt forløb og udseende. I den østlige del
er der terrænforskel mellem lokalplanområdet og naboområdet mod øst. Derfor er der fokus på at minimere
indkigsgener.
Inden for området skal en del af den eksisterende beplantning bevares, og der skal plantes nyt langs
Mejlstedvej, som i højere grad åbner området op.
Den sydlige del af lokalplanområdet skal anvendes til håndtering af regnvand fra en større del af Vestbjerg
under hensyntagen til, at området af hensyn til flysikkerhed ikke må tiltrække fugle. Området skal indrettes
som et rekreativt og aktivt areal med et naturligt præg.
Det forventes, at der vil blive oprettet 4 nye vejadgange til Mejlstedvej, hvoraf den ene kun skal bruges som
vareindlevering til dagligvarebutik. Den østlige del af lokalplanområdet får vejadgang fra eksisterende vej
Niels Lyhnes Vej.
Der bliver sikret en ny rekreativ øst/vest-gående stiforbindelse i den sydlige del af lokalplanområdet. Denne
sti skal på sigt løbe hele vejen langs den sydlige del af Vestbjerg. Nord/syd-gående stiforbindelser skal sikre
gode forbindelser ned mod det rekreative område mod syd og mod nord mod det eksisterende
centerområde.
Navngivning af nye veje
Det forventes, at der bliver behov for 3 nye vejnavne i lokalplanområdet. Fordelingen af vejnavne er ikke
endelig besluttet. Vejadgang til delområde D og E sker via en vejforlængelse af eksisterende boligvej Niels
Lyhnes Vej.
Navnene bygger videre på et princip i Vestbjerg med at navngive efter romanfigurer af forfattere. I forslaget
til vejnavne bruges kvindelige romanfigurer i bøger skrevet af Peter Høeg, Tove Ditlevsen og Astrid
Lindgren.
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 kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
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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
Den vestlige del af lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området
ifølge lokalplanen skal overføres fra landzone til byzone, kan ejerne forlange den overførte del overtaget af
kommunen. Da ejerne imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet, har ejerne fraskrevet sig denne
mulighed. Gennemførelsen af lokalplanen for det privatejede område skønnes således ikke at medføre
direkte udgifter for kommunen.
Den østlige del af lokalplanen er kommunalt ejet, og derfor kan kommunen forvente at få indtægt ved salg af
arealet. Del af indtægten er dog lovet til projekt i byen omhandlende udvidelse af hallen. Endvidere vil der
være udgifter forbundet med klargøring af området til salg. Det forventes desuden, at der skal etableres
hastighedsdæmpende foranstaltninger på dele af Mejlstedvej.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 5.028 for centerområdet i Vestbjerg
Udkast til Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg
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kl. 09.00
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med
miljørapport) (1. forelæggelse)
2016-051729
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 6.022.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 6.022.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 13
1 afaf537
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Frejlev fastlægger retninger og mål for Frejlevs fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanrammer og retningslinjer i overensstemmelse
med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i mødet den 9. marts 2017 (punkt 6).
Fordebatten var i perioden 16. marts 2017 til 20. april 2017.
Opsamling på fordebat godkendt i By- og Landskabsudvalget i mødet den 7. september 2017 (punkt 6).
Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslaget den 30. januar 2020 kl. 19-21 på Frejlev skole.
Forventet godkendelse
Medio 2020.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 6.022
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Frejlev, der sikrer, at byrådets mål og
strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Frejlev. Byen er i Fysisk Vision 2025
udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere en klar identitet,
struktur og sammenhængskraft for Frejlev og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Frejlev har ca. 2.870 indbyggere og er beliggende i kort afstand til Aalborg. Byens særlige kvaliteter er
landskabet med markante skrænter og udsigt til engene, Limfjorden og Aalborg, samt nærheden til
statsskoven Drastrup Skov, som ligger umiddelbart syd for byen. Derudover kan Frejlev tilbyde en række
service- og fritidstilbud.
Parallelt med byudviklingsplanen er der udført forbedringer for bløde trafikanter på prioriterede strækninger
centralt i byen. Der planlægges etableret et nyt byrum langs Nibevej, som vil være en væsentlig
forskønnelse centralt i byen. Projekterne er en følge af, at byrådet har afsat 28 mio. kr. over 4 år til konkrete
projekter i de 11 oplandsbyer.
Derudover er der succesfuldt blevet ansøgt om 1.755.000 kr. fra en forsøgspulje med temaet ”Natur- og
landskabsværdier i byfornyelsen” under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Projektet hedder ”Det Grønne
Frejlev” og arbejder med de grønne værdier i Frejlev på både et strategisk og praktisk niveau. Projektet skal
være afsluttet i efteråret 2021. Projektet er 100% finansieret af styrelsen.
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i et forslag med følgende indhold:
Rummelighed
- Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 370 nye boliger i den kommende 12-årsperiode.
Der er en eksisterende rummelighed i Frejlev på ca. 130 boliger i et område, som er ved at blive
udbygget.
Rummeligheden udvides med forslag til byudviklingsplanen med ca. 240 boliger, hvoraf ca. 150
afhænger af omdannelse af arealer med eksisterende aktivt erhverv. Der foreligger ikke konkrete
planer for, at virksomhederne flytter ud af området, men flere har henvendt sig med ønske om
ændret plangrundlag, som giver mulighed for omdannelse til boliger.
- De nye boligområder i Frejlev findes via omdannelse, fortætning og udlæg af nyt boligområde:
o Nuværende erhvervsområde syd for Nibevej omdannes til boliger og centerområde.
o Område vest for den grønne grusgrav udlægges til nyt boligområde.
o Mindre landbrugsejendom vest for Svenstrupvej omdannes til tæt-lav boliger.
o Øst for Svenstrupvej skabes mulighed for fortætning med tæt-lav boliger på betingelse af, at
der afstås areal til at forbedre oversigtsforhold og skabe mere plads til bløde trafikanter
langs Svenstrupvej. Der er også landskabsinteresser i området.
Erhverv og bymidte
- Nuværende erhvervsarealer udgår og der udlægges ikke yderligere erhvervsområder.
- Ny kommuneplanramme til centerformål erstatter nuværende ramme til blandet bolig- og
erhvervsformål.
- Der er udpeget en bymidte for Frejlev, hvor nye butikker kan placeres.
Mobilitet
- Der peges på, at der bør ske en række trafikale forbedringer i Frejlev i forhold til tidligere og
fremadrettet byudvikling. Dette for trafikalt at følge med den udvikling som byen har været igennem
samt står overfor. Eksempelvis ved omdannelse af de to centrale grusgrave i centrum af Frejlev fra
erhverv til center og bolig formål.
Der er som en del af byudviklingsplanen for Frejlev ikke afsat midler til trafikale forbedringer.
Planmæssigt medtages cykelsti på Nibevej igennem Frejlev i kommuneplanen.
Grønne interesser
- Drikkevandsinteresserne i Frejlev respekteres.
- Rekreative stiforbindelser er revideret.
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-

Skovrejsningsområde vest for byen revideret.
Nye boligområder er indpasset i landskabsstrukturen og tilpasset naturinteresser – særligt fokus på
synliggørelse af markante skrænter.

Generelt
- Revision og redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer for Frejlev.
- Konsekvensrettelser af øvrige retningslinjer.
Kommuneplantillæg 6.022 består af:
- Nyhedsbrev og vejledning – side 1-5
- Redegørelse med miljørapport – side 6-46
- Byudviklingsplan for Frejlev – side 47-57
- Redigerede retningslinjer – side 58-66
- Nye og redigerede kommuneplanrammer – side 67-110
Den egentlige byudviklingsplan er udgivet i en layoutet udgave, der også er vedhæftet som bilag.
Byudviklingsplanen vil blive fulgt op af flere lokalplaner for de nye boligområder.
Som led i den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg 6.022 Byudviklingsplan for Frejlev afholdes
borgermøde på Frejlev skole.
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.
Det er vurderet, at forslag til kommuneplantillæg 6.022 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for Frejlev
ikke kun omfatter et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer af eksisterende planer. I
forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er berørte myndigheder hørt.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med redegørelsen for
kommuneplantillægget.
Økonomi
Gennemførelse af kommuneplantillægget medfører ikke udgifter til kommunen.
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Bilag:
Byudviklingsplan Frejlev - layoutet udgave
Kommuneplantillæg 6-022
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7-013 Byudviklingsplan for Gistrup (1.
forelæggelse)
2018-024168
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 7-013.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 7-013.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen indeholder et opdateret kommuneplangrundlag for Gistrup. Alle kommuneplanrammer
for Gistrup er gennemgået, og der er ændret nogle kommuneplanrammer, bl.a. er der givet mulighed for
fortætning af den centrale del af byen. I fordebatten var der store diskussioner lokalt, hvorvidt
sommerhusområdet skulle byudvikles med mulighed for flere helårshuse i området. I forbindelse med
opsamling på fordebatten vedtog By- og Landskabsudvalget, at en del af skoven skal forblive
sommerhusområde fremover, hvilket derfor er videreført i byudviklingsplanen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 3. maj 2018 (punkt 16)
Fordebatten var i perioden 9. maj – 6. juni 2018 med borgermøde den 23. maj 2018 i Gistrup Hallen.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 6. december 2018 (punkt 6).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 2. april 2020 og byrådet den 11. maj 2020.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 7.013
Oversigtskort

Formål og baggrund
Byudviklingsplanen skal sørge for at sikre mulighed for omdannelse og byfortætning i et afgrænset område i
den centrale del af Gistrup frem for f.eks. udbygning af byen eller uhensigtsmæssig fortætning i den øvrige
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del af byen. Der er mange rekreative- og grundvandsmæssige interesser i og omkring Gistrup, som fortsat
skal sikres, hvilket er forudsætningen for byudviklingsplanen. Byudviklingsplanens formål er at sikre, at der
ligger et opdateret kommuneplangrundlag for Gistrup.
Kommuneplantillæggets indhold
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i et forslag med følgende indhold:
-

Der tillades fortætning i den centrale del af Gistrup herunder tillades op til 3 etagers etageboliger
langs en del af Hadsundvej
Erhvervsområde nord for Gistrup reduceres til fordel for et rekreativt område for at sikre en grøn
forbindelse
Området, hvor der kan etableres butikker, udvides mod vest omkring Hadsundvej for bl.a. at omfatte
eksisterende butik Sirup
Drikkevandsinteresserne i Gistrup respekteres fortsat, hvorfor der ikke udlægges nye boligområder
Rekreative interesser respekteres fortsat bl.a. ved at fastholde sommerhusområdet og ikke tillade
helårsboliger (ud over de få helårsboliger, der allerede er tilladt i sommerhusområdet)
Revision og redaktionelle rettelser af de fleste kommuneplanrammer for Gistrup
Konsekvensrettelser af retningslinjer.

Kommuneplantillæg 7.013 består af følgende (sidetal henviser til pdf’en, der er vedlagt som bilag):
Nyhedsbrev og vejledning s. 1
Redegørelse med miljørapport s. 6
Byudviklingsplan s. 28
Redigerede retningslinjer s. 43
Nye og redigerede kommuneplanrammer s. 53.
Offentlighed
Som et led i den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup
planlægges ikke at afholde et borgermøde, da planen kun indeholder få ændringer.
Opfølgende lokalplanlægning
Byudviklingsplanen indeholder ikke mange ændringer på kommuneplanniveau, men lægger i stedet op til
videre lokalplanlægning, herunder en lokalplan for det område, hvor der tillades fortætning, så det grønne
udtryk i byen fastholdes trods fortætning. Desuden bør der arbejdes med en anden lokalplan for
sommerhusområdet syd for Gistrup for at sikre, at sommerhusområdet også fremover fremstår med
bebyggelse, der passer til sommerhusområdet. Samt en tredje lokalplan for centerområdet, for at sikre en
bedre indretning, herunder plads til et bytorv/nyt mødested for byens borgere og bedre trafikal betjening af
centerområdet.
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.
Det er vurderet, at forslag til kommuneplantillæg 7.013 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for
Gistrup ikke kun omfatter et mindre område på lokalt plan. I forbindelse med udarbejdelsen af
kommuneplantillægget er berørte myndigheder hørt. I den forbindelse blev byudvikling ved Kronen taget ud
af planlægningen pga. hensyn til bilag IV-arten strandtudsen.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med redegørelsen for
kommuneplantillægget.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Der er
ikke afsat økonomi til realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudviklingsplanen for Gistrup. Der er
derimod aftalt, at provenu fra salg af Spar Es arealet kan bruges lokalt.
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Bilag:
Udkast til byudviklingsplan for Gistrup
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Punkt 6.

Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for SundbyHvorup Boligselskab afd. 7
2019-088212
By og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stilles 22,33% kommunal garanti på lån
42.643.000 kr. i forbindelse med konvertering af lån for Sundby-Hvorup Boligselskab afdeling 7.
Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Afdeling 7 består i dag af 606 almene familieboliger.
Boligselskabet ønsker, i henhold til konverteringsbekendtgørelse af realkreditlån i støttet byggeri, at
konvertere det eksisterende lån på 41.744.000 kr. som kommunen er garant for, til nyt lån på 42.643.000 kr.
Baggrund for anmodningen er, at de nuværende lave renter gør det muligt for boligselskabet at opnå
besparelser på den endelige bruttoydelse, selvom der sker en forhøjelse af det eksisterende garanterede lån
på 899.000 kr.
Det bemærkes, at By- og Landskabsforvaltningen har modtaget en kopi af kreditinstituttets tilbud, og dermed
kan bekræfte, at tilbuddet overholder § 5 i konverteringsbekendtgørelsen. Dvs. at konverteringslån har
samme løbetid som det nuværende lån, intet provenu til afdelingen og lavere bruttoydelse.
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler derfor, at der stilles 22,33% 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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Punkt 7.

Godkendelse af skema B for helhedsplan for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og
13 i Søheltekvarteret, Vestbyen - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden
byggestart
2019-058136
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
finansieringsplan inden byggestart, herunder
at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 46.610.000 kr. til 178.863.000 kr.,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 210.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
at der bevilges en samlet kommunal garanti på maks. 85.040.000 kr. for realkreditlån til finansiering af
projektet.
Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13.

De tre afdelinger, der er omfattet af projektet, omfatter flere blokke med i alt 127 boliger bestående af 1-, 2-,
3- og 4- værelser lejligheder. Antallet af boliger reduceres med 1 bolig i afd. 10, mens antallet af boliger i de
to andre afdelinger forbliver uændrede efter renovering. Til gengæld sker der en omdisponering af en mindre
del af boligerne.
Søheltekvarteret er en attraktiv bebyggelse beliggende i Aalborg Vestby. Det er hensigten med renoveringen
at tilføre kvarteret nyt liv. Kvarteret er et typisk sammenhængende boligområde fra den tidlige efterkrigstid.
Fysisk opretning og variation af boliger skal give ny dynamik i området, og sikre en attraktiv og bæredygtig
boligbebyggelse fremover.
De 3 afdelinger er identiske i forhold til såvel byggemåde som problemstillinger. Derfor behandles de 3 sager
parallelt med én helhedsplan ”Søheltekvarteret” som grundlag.
Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af en række fælles problemstillinger, der i korte træk kan
beskrives som stærkt nedslidte bygninger og boliger samt utidssvarende adgangsforhold og baderum.
I hovedtræk er der således akut behov for renovering af kloaksystem, vinduer, tage, badeværelser, vand- og
afløbsinstallationer, elinstallationer, ventilation og lydisolering af lejlighederne.
Projekt
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Skema A blev godkendt i byrådet den 10. december 2018 (punkt 10)
Den gennemførte licitation udviste en væsentlig overskridelse af projektets budgetramme. På den baggrund
igangsatte Himmerland Boligforeningen en fornyet dialog med Landsbyggefonden. Efter et meget
omfattende arbejde med at lokalisere besparelser, er det lykkedes at finde en løsning, der på ene side
imødekommer Landsbyggefondens krav og på den anden side fastholder et rimeligt huslejeniveau for
afdelingernes beboere.
Der er tale om totalrenovering af ejendommene bygget i 1950érne – i alt 16 opgange. Det er typiske
murstensejendomme i 4 etager, som bortset fra klimaskærmen ikke er renoveret siden opførelsen.
Klimaskærmen – tag og vinduer - blev udskiftet for ca. 30 år siden. Installationerne til vand, varme, el og
afløb er totalt nedslidte. Badeværelserne er - typisk for perioden - meget små uden separat bruseplads. I
projektet etableres tidssvarende baderum i alle lejligheder. I 25% af opgangene etableres elevatorer. I de
opgange, hvor der etableres elevatorer, udvides de øverste lejligheder ved inddragelse af tagrummet. I alle
lejligheder etableres balanceret ventilation.
I detailprojekteringen har der været fokus på stabilitet af bygningen i forbindelse med indbygning af
elevatorer og nyt pudslag på vægge.
I forhold til det fremsendte materiale ved skema A, har det været nødvendigt at spare altanerne i afd. 13
væk, for at få økonomien til at holde. Der bliver i stedet for etableret franske altaner.
Projektet vil overholde kravene i Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art
Antal boliger før
renovering
14 stk. 2-værelses
Etagebyggeri
Afd. 10

67 stk. 3-værelser
81 stk. i alt
4 stk. 1-værelse
17 stk. 3-værelser

Etagebyggeri
Afd. 12

Etagebyggeri
Afd. 13

13 stk. 4-værelser

Antal boliger efter renovering
26 stk. 2-vær. (heraf 12 stk.
tilgængelighedsboliger)
49 stk. 3-værelser
5 stk. 4-værelser
80 stk. i alt
4 stk. 1-værelse
7 stk. 2-vær. (alle som
tilgængelighedsboliger)
19 stk. 3-vær. (heraf 7 stk.
tilgængelighedsboliger)
4 stk. 4-værelser

34 stk. i alt

34 stk. i alt (heraf 14 stk.
tilgængelighedsboliger og 4
stk. 2-plansboliger som
udnytter tagetagen)

12 stk. 1-værelse

12 stk. 1-værelse

Husleje pr. måned efter
renovering (2020-tal)
4.129 kr. – 5.599 kr.
4.591 kr. – 4.847 kr.
6.489 kr. – 8.369 kr.
3.505 kr.
5.841 kr.
4.732 kr. – 6.404 kr.
7.631 kr. – 8.654 kr.

2.374 kr. – 2.877 kr.

Boligstørrelserne vil fremover variere fra ca. 60 m2 til ca. 105 m2.
Økonomi
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A og godkendt en indeksregulering af
udgiften til de støttede arbejder fra første budgetlægning 2017 og frem til licitationstidspunktet i 2019, i alt en
forhøjelse af de støttede lån med ca. 22,9 mio. kr. for alle tre afdelinger.
Den samlede økonomi for alle tre afdelinger for egen finansiering og tilskud er opskrevet fra 52.124.000 kr. i
skema A til 75.823.000 kr. i skema B, som følge af indeksregulering af udgiften, projektforbedringer samt det
høje licitationsresultat fra første budgetlægning 2017 og frem til licitationstidspunktet i 2019, svarende til en
forhøjelse på ca. 23,7 mio. kr.
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 178.863.000 kr. svarende til 20.685 kr. pr. m2.
Husleje
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Den gennemsnitlige årlige husleje fra skema A til skema B er uændret til 775 kr. pr. m 2 for afdeling 10 og 12.
Den gennemsnitlige årlige husleje fra skema A til skema B er steget med 50 kr. til 850 kr. pr. m 2 for afdeling
13. Stigningen skyldes, at der er tale om etablering af nyt bad og køkken i meget små lejligheder.
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%

210.000 kr.
210.000 kr.
210.000 kr.
210.000 kr.
210.000 kr.
1.050.000 kr.

Aalborg Kommunes andel på 210.000 kr. blev godkendt i forbindelse med skema A.
Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering:
Afdeling 10
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Skema A 80.049.000
Ændring +32.302.000
Skema B 112.351.000

38.405.000
+13.795.000
52.200.000

Ustøttede
realkreditlån

Egen Kapitaltilførsel
finansiering og (se ovenfor)
tilskud 2)
- - - Kr. - - 10.000.000
31.644.000
0
+18.507.000
10.000.000
50.151.000
-

Kommunal
garanti
3)

Ikke beregnet
Maks. 52.200.000

Afdeling 12
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Skema A 41.578.000
Ændring +12.981.000
Skema B 54.559.000

18.464.000
+ 8.790.000
27.254.000

Ustøttede
realkreditlån

Egen Kapitaltilførsel
finansiering og (se ovenfor)
tilskud 2)
- - - Kr. - - 5.000.000
18.114.000
0
+ 3.620.000
5.000.000
22.305.000
-

Kommunal
garanti
3)

Ikke beregnet
Maks. 27.254.000

Afdeling 13
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Skema A
Ændring
Skema B

10.626.000
+ 1.327.000
11.953.000

5.260.000
+ 326.000
5.586.000

Ustøttede
realkreditlån

Egen Kapitaltilførsel
finansiering og (se ovenfor)
tilskud 2)
- - - Kr. - - 3.000.000
2.366.000
0
+1.001.000
3.000.000
3.367.000
-

Kommunal
garanti
3)

Ikke beregnet
Maks. 5.586.000

1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
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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 for afd. 10 til 89,36%, for afd. 12 til 78,54% og for afd. 13 til 99,35%, men
noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan blive op til 100% for hver afdeling.

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

Magistraten

Møde den 02.12.2019
kl. 09.00

Side 28
5 afaf637

Magistraten
Bilag:
Materialet Søheltekvarteret
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Punkt 8.

Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
2019-080022
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og
Den Gamle Golfbane.
Jan Nymark Thaysen og Ole Risager var fraværende.
Beslutning:
Udsat til fornyet behandling i By- og Landskabsudvalget.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget besluttede den 9. november 2017 (punkt 19), at der skal rejses fredningssag for
de fire byparker Skanseparken, Østre Anlæg, Kildeparken samt Sohngårdsholmsparken (inkl. Den Gamle
Golfbane).
Den 7. november 2019 (punkt 18) har By- og Landskabsudvalget drøftet fredningsforslag for
Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane.
Fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane foreligger nu til politisk godkendelse.
Baggrund, formål og indhold
I dag vokser Aalborg by med mange nye borgere om året. Derfor stiger både parkernes almindelige
benyttelse og efterspørgslen på parkerne til mange forskelligartede arrangementer. Samtidig er det fristende
at inddrage parkerne – lidt ad gangen, til andre formål.
Formålet med fredningen af Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane er at sikre området for
eftertiden som et stort sammenhængende og offentligt tilgængeligt park- og naturområde, der er integreret
med byen.
Aalborg Kommune købte godset Sohngårdsholm i 1925, og i 1930 blev herregårdsparken åbnet for
offentligheden. I 1938 blev anlagt en 18 hullers golfbane på 32 ha, som flyttede ud af byen i 1968 – og
områderne har efterfølgende været benyttet til mange forskellige aktiviteter som for eksempel
flyveopvisninger, skydebane, militær øvelsesplads og udstillingshaver.
I kraft af sin størrelse og veludviklede naturpræg er Den Gamle Golfbane særlig i forhold til byens øvrige
parker. Her findes et betydeligt naturindhold, flora og fauna, og brugerne kan få oplevelsen af at komme på
afstand af byen og at være sig selv.
Økonomi
Parkerne ejes af Aalborg Kommune, derfor har fredningen ingen direkte budgetmæssige konsekvenser.
Indsigelser og bemærkninger
Fredningsforslaget har været i høring, både internt og hos Danmarks Naturfredningsforening, som er
medrejser.
Der er ikke kommet indsigelser mod fredning af Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane, men
høringssvarene har afstedkommet en række præciseringer, justeringer og mindre ændringer i
fredningsforslaget.
Tidsplan
Efter en politisk godkendelse fremsender Aalborg Kommune fredningsforslag og budgetoverslag til
Miljøministeriet. Efterfølgende fremsendes fredningsforslag sammen en miljøscreening og Miljøministeriets
bemærkninger til Fredningsnævnet. Herefter er Fredningsnævnet ansvarlig for den videre fredningsproces:


Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget og sender det til ejere og brugere, statslige og
kommunale myndigheder samt til organisationer, der antages at have væsentlig interesse i forslaget



Fredningsnævnet afholder mindst ét offentligt møde, hvor kommunen fremlægger fredningsforslaget



Fredningsnævnet tager stilling til fredningsforslaget og fastlægger den geografiske udstrækning og de
nærmere fredningsbestemmelser



Fredningsnævnet offentliggør fredningen og tinglyser fredningen inden for en frist på 2 år

Når Fredningsnævnet har vedtaget fredningen, vil den blive fremlagt for By- og Landskabsudvalget til
orientering.
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Efter fredningens gennemførelse skal kommunen (plejemyndigheden) udarbejde en mere detaljeret
udviklingsplan (plejeplan) for parkerne – planen revideres løbende, typisk i perioder af 5-15 års varighed.
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Bilag:
Fredningsforslag for Sohngårdsholmparken og Den Gamle Golfbane
Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - Fredningskort
Bilag 3 - Administrative bindinger
Bilag 4 - Ejendomsopslag
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Punkt 9.

Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2018 over afgørelser i klagesager på
socialområdet
2019-058774
Familie- og Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget fremsender til byrådets orientering oversigt over
omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2018.
Familie- og Socialudvalget: Christina Halkjær var fraværende.
Ældre- og Handicapudvalget: Maja Torp var fraværende.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Social- og indenrigsministeren offentliggør hvert år på et kommuneopdelt Danmarkskort det forudgående års
statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.
Efter Retssikkerhedslovens § 79b skal byrådet i et møde en gang årligt behandle Danmarkskortet med
angivelsen af Ankestyrelsens omgørelsesprocenter.
Ved omgørelse forstås, at en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves. En hjemvisning betyder ikke
nødvendigvis, at en afgørelse bliver ændret. Resultatet efter fornyet behandling i kommunen kan godt blive
det samme som i den oprindelige afgørelse.
Børne- og Socialministeriets opgørelse af afgjorte klagesager i 2018 dækker følgende 3 områder:
1. Socialområdet generelt (alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang – dvs. både
børneområdet og voksenområdet)
2. Børnehandicapområdet
3. Særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (kontante tilskud og BPA (§§ 95 og 96), ledsagelse
(§ 97) og merudgiftsydelse (§ 100)).
Omgørelsesprocenten for de tre områder for hele landet og for Aalborg Kommune fremgår af tabel 1
nedenfor.
Tabel 1: Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for landet som helhed og for Aalborg Kommune
Landsgennemsnit
Aalborg Kommune
(antal klagesager i alt)
Socialområdet generelt
36%
35% (277)
Børnehandicapområdet*
47%
60% (68)
Særlige bestemmelser på
32%
24% (58)
Voksenhandicapområdet
Kilde: Ankestyrelsens Danmarkskort for 2018.
*Omgørelsesprocenten er forholdsvis høj vedr. børnehandicapområdet. Det skyldes hovedsageligt afgørelser om
dækning af merudgifter efter § 41 vedrørende fødevareallergi. Det bemærkes, at der er tale om identiske begrundelser
for Ankestyrelsens hjemvisning, idet Ankestyrelsen har underkendt Aalborg Kommunes praksis vedr.
oplysningsgrundlaget i afgørelserne. Det er ikke fundet tilstrækkeligt, udelukkende at basere en vurdering af barnets
trivsel på forældrenes oplysninger. Specialgruppen har tilrettet praksis og opgørelser fra 1. halvår 2019 viser, at
omgørelsesprocenten nu er nedbragt til under landsniveau.

Som det fremgår af tabellen, var omgørelsesprocenten i 2018 for socialområdet generelt 36% på landsplan,
mens Aalborg Kommunes tilsvarende omgørelsesprocent var på 35. Ud af de omgjorte sager i Aalborg
Kommune som helhed var 86% sager, som blev hjemvist til fornyet behandling, mens 14% var sager, hvor
afgørelsen blev ændret.
Ældre- og Handicapudvalget og Familie- og Socialudvalget har i de forudgående år behandlet
Ankestyrelsens oversigt over omgørelsesprocenter på det sociale område mere detaljeret, med særligt fokus
på omgørelsesprocenterne for de enkelte forvaltningers respektive områder. Forvaltningerne fortsætter
denne praksis.
Danmarkskortet foreligger på dette link: https://sim.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paasocialomraadet-2018/
Handicaprådet og Seniorrådet orienteres den 19. december 2019.
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Punkt 10.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 11.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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