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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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kl. 08.30

Side 1 af 84
1

By- og Landskabsudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 30. november 2019 i By- og
Landskabsforvaltningen
2019-009493
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 30. november 2019.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den ottende 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. 30. november 2019 er behandlet i Magistraten den 9.
december 2019, og er ligeledes fremsendt til orientering til Byrådet på møde den 16. december 2019. Den
kommenterede virksomhedsrapport pr. 30. november 2019 behandles ikke i Magistrat og Byråd.
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Bilag:
Virksomhedsrapport 2019 pr. 30. november - By- og Landskabsforvaltningen
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Punkt 3.

Orientering om Den fælles handlingsplan 2020 for By- og Landskabsforvaltningen
2019-076359
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering Den fælles
handlingsplan 2020 for By- og Landskabsforvaltningen.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Som en del af formidlingen af budget 2020, har By- og Landskabsforvaltningen udarbejdet ”Handlingsplan
2020 By- og Landskabsforvaltningen”.
Handlingsplanen beskriver en række udvalgte, prioriterede indsatser og projekter i året 2020. Indsatser og
projekter, som direktionen løbende vil følge fremdriften i gennem 2020, og som kræver prioritering af
ressourcer, så de kan løses i samspil med alle By- og Landskabsforvaltningens øvrige opgaver.
Denne opfølgning vil naturligt indgå i den løbende rapportering og opfølgning til By- og Landskabsudvalget.
Handlingsplanen omfatter udvalgte indsatser og projekter, som var en del af budgetprocessen for 2020.
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Bilag:
Handlingsplan 2020 By- og Landskabsforvaltningen
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Restrup Kærvej, St.
Restrup, Landområde Sydvest (1. forelæggelse)
2019-006544
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 6.028.
forslag til Lokalplan 6-6-105.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for
lokalplanområdet navngives Restrup Fælled.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 5 hektar. Vest for Restrup Kærvej - i området der udgør Restrup Fælled
– kan der etableres maksimalt 4.000 m 2 boligareal med mulighed for både tæt/lav og åben/lav boliger. Et
bærende princip i området er de åbne og grønne strukturer, samt et stort fokus på fælles faciliteter for
områdets beboere og resten af St. Restrup. Ud over Restrup Fælled er der mulighed for at etablere en bolig
vest for Restrup Kærvej og 3-4 boliger øst herfor.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 24. maj 2018 (punkt 10).
Fordebatten var i perioden 30. maj - 27. juni 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 8. november 2018 (punkt 9).
Forventet endelig godkendelse

Planerne forventes godkendt i byrådet i maj 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-6-105
Kommuneplantillæg 6.028
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for en udvidelse af St. Restrup. Både med mulighed for nye
boliger og med fokus på fællesskab og funktioner for området og hele St. Restrup.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 6.028 er udarbejdet for at udvide landsbyafgrænsningen af St. Restrup med udlæg af et
nyt rammeområde 6.6.L7 St. Restrup ved Restrup Kærvej. I det nye rammeområde er der mulighed for at
bygge åben/lav og tæt/lav bebyggelse med bebyggelsesprocenter på henholdsvis 30 og 40. Tillægget
redegør desuden for områdets beliggenhed som en del af et særligt værdifuldt landskab og kulturmiljøet
omkring St. Restrup Herregård.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at realisere projektet Restrup Fælled, der er et område med forskellige
boligtyper, hvor et af de helt centrale elementer er fællesskabet og fællesfaciliteter. Ikke kun for beboerne i
lokalplanområdet, men til gavn for hele St. Restrup.
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Udbygningen af området skal ske under hensyntagen til en beliggenhed i et særligt værdifuldt landskab og
kulturmiljøet omkring St. Restrup Herregård. Dels i forhold til at sikre og udbygge de grønne strukturer og
sammenhængen til omgivelserne, dels i forhold til områdets disponering og samspil med landsbystrukturen
langs Nibevej og Restrup Kærvej.
Langs Restrup Kærvej placeres den tæt/lave bebyggelse, der etableres som en gårdstruktur omkring et torv.
Den tæt/lave bebyggelse placeres i tilknytning til et nyt gadekær, der ligeledes skal fungere som
regnvandsbassin for området. Vest herfor placeres de fritliggende boliger i en mere åben og grøn struktur
”på fælleden”, hvor der kun er mulighed for små private friarealer – primært terrasse i tilknytning til boligerne.
I områderne mellem boligerne kan der etableres fælles friarealer, -faciliteter og -funktioner. Disse vil dog
primært være placeret dels i tilknytning til gadekæret og dels længst mod vest og det åbne land. Det er
fælles funktioner som lade, staklade, køkkenhaver, marklodder mv. – funktioner der tænkes til gavn for hele
byen.
I området Restrup Fælled kan der maksimalt etableres 4.000 m2 boligareal med mulighed for både tæt/lav og
åben/lav boliger. Hertil kommer muligheden for at etablere én bolig på en selvstændig matrikel vest for
Restrup Kærvej samt 3-4 boliger i området øst for vejen.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Restrup Kærvej via en ny boligvej, som får navnet Restrup Fælled.
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.
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:
Udkast til Kommuneplantillæg 6-028 Boligområde ved St. Restrup
Forslag til lokalplan 6-6-105 Boliger, St. Restrup Fælled, St. Restrup

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.01.2020
kl. 08.30

Side 12
5 afaf584

By- og Landskabsudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster
Uttrup Vej og Rørdalsvej (2. forelæggelse)
2018-086341
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.032 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård endeligt med
nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at sikre at lokalplanens mulighed for byggeri i omfang og højde ikke begrænser driften ved de
nærliggende virksomheder, Samtank A/S og Oil Storage ApS, er der udarbejdet redegørelser for lugt, luft og støj
fra virksomhederne. Redegørelserne viser, at lokalplanen ikke får indvirkning på virksomhederne.
Lokalplanens redegørelse under ”Anden planlægning”.
Afsnittet ”Støj” ændres til ”Trafikstøj”.
Der tilføjes afsnittet ”Lugt, luft og støj fra virksomheder”, hvorunder der redegøres for
virksomhederne Samtank A/S og Oil Storage ApS. Se redegørelser i vedhæftet bilag.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 7.6 tilføjes: ”Forarealet i delområde A må ikke bebygges”.
Pkt. 8.1 ændres til ”Lokalplanområdet skal have vejadgang via Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej, jf.
Kortbilag 2.”
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.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er i byzone, og har samlet et areal på ca. 22,5 ha. Området omfatter Techcollege
Aalborgs campusområde på henholdsvis Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Med den nye planlægning gives
der bl.a. mulighed for en højere bebyggelsesprocent og en bygningshøjde i op til 5 etager (maks. 20 meter),
så der sikres mulighed for udvidelse af undervisningsfaciliteter.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på mødet den 24. april 2014 (punkt 8).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 20. juni 2019 (punkt 5).
Magistratens møde den 24. juni 2019 (punkt 9).
Byrådets møde den 12. august 2019 (punkt 3).
Forslagene har været offentliggjort i perioden den 16. august 2019 til og med den 1. november 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-110
Kommuneplantillæg 4.032
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Techcollege har et ønske om at samle flere af deres aktiviteter på hovedadressen ved Øster Uttrup Vej og
Rørdalsvej i Aalborg, men er begrænset af den nuværende lokalplan for området.
Formålet med planlægningen er, at området fortsat kan anvendes til skole- og undervisningsformål, og
muliggør, at der inden for lokalplanområdet kan ske bebyggelsesmæssige udvidelser, som kan rumme
tilkommende uddannelsesfaciliteter.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget 4.032 Techcollege udarbejdes dels med henblik på at hæve bebyggelsesprocenten
indenfor rammeområdet fra maks. 40 til maks. 70, samt hæve den maksimale bygningshøjde fra 2 til 5
etager. Dette giver Techcollege mulighed for at udvide deres fysiske uddannelsesfaciliteter, men der
forventes ikke et mærkbart øget elevantal.
Aalborg Kommune har planer om at forbedre og udbygge adgangsvejene til Techcolleges områder ved
Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, da der er pres på afviklingen af morgen- og eftermiddagstrafikken.
Udbygning af vejnettet er ikke en del af lokalplanen.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanområdets primære anvendelse er til skole- og undervisningsformål i forbindelse med Techcollege
Aalborg.
Lokalplanen skal sikre, at området fremadrettet arbejder med en god disponering af ny bebyggelse, der
lægger vægt på en helhedsorienteret arkitektur og grønne arealer.
Derfor indeholder lokalplanen specifikke krav til bebyggelsesprocent i de forskellige delområder. Herudover
skal bygninger placeres indenfor de kortlagte byggefelter og i en maks. højde på 20 m. Yderligere er der
fastsat bestemmelser for beplantningsbælte og støjvolde, som skal sikres rundt om lokalplanområdet
grundet støj fra omkringliggende veje, og et ønske om at bevare grønne omgivelser ved Techcollege og
primære indfaldsveje.
Det nordlige campusområde, delområde A med ankomst fra Rørdalsvej, ligger indenfor en risikozone på 500
m for en række risikovirksomheder langs havnen på Rørdalsvej. Der er derfor fastsat krav om at antallet af
personer, der på et givent tidspunkt af døgnet tager ophold indenfor den administrative sikkerhedszone
på 500 m fra relevante risikovirksomheder, ikke forøges.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”.
Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen. Der er uafhængigt af lokalplanen budgetlagt udvidelse af krydset ved Øster Uttrup Vej og
Rørdalsvej.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København
Vejdirektoratet, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst
Carsten Friis-Nielsen, Skovgårdsvej 28, 9000 Aalborg
Oskar Henriksson, Oil Storage
Erhvervsstyrelsen, Langeline Allé 17, 2100 København Ø

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Banedanmark.
De har ingen bemærkninger til forslaget.
Svar: Taget til efterretning
2. Bemærkning fra Vejdirektoratet.
Vejdirektoratet har et igangværende vejprojekt for en større ombygning af tilslutningsanlægget ved Øster
Uttrup Vej, hvor det ikke kan udelukkes at være behov for et større arealbehov til vejanlæggelse, hvilket vil
påvirke byggefelt C2.
På Kortbilag 2 fremgår der en Shuntadgang øst for den eksisterende vejadgang på Øster Uttrup Vej, hvilket
ikke er indeholdt i lokalplanforslagets bestemmelser og er ikke en del af Vejdirektoratets igangværende
vejprojekt for tilslutningsanlægget ved Øster Uttrup Vej.
Der gøres opmærksom på at etablering af afskærmende foranstaltninger i forhold til støj, påhviler Aalborg
Kommune som planmyndighed, og at anlæg af en støjvold eller andre støjafskærmende foranstaltninger er
omfattet af Vejloven § 40, stk. 2, og forudsætter tilladelse.
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Svar: Taget til efterretning.
Vedrørende byggefelt C2 er der tilføjet en henvisning i kommentarfeltet til bestemmelse 5.4, vedrørende at
vejdirektoratet har planer om udvidelse, og at de skal høres i forbindelse med en byggesag.
Vedrørende Shunt laves der en mindre rettelse i bestemmelse 8.1 så der står ”Lokalplanområdet skal have
vejadgang via Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej, jf. Kortbilag 2.”
Etablering af støjafskærmende foranstaltninger er en betingelse for ibrugtagning ifølge lokalplanen. Det er
Techcollege der skal bekoste støjafskærmende foranstaltninger og søge om tilladelse i henhold til vejloven.
3. Indsigelse fra Aalborg Portland.
Vedrørende støjbelastning fra Aalborg Portland hvor der menes, at eventuelt nybyggeri på arealerne skal
tage hensyn til støjbelastningen fra Aalborg Portland jf. gældende miljøgodkendelse. Aalborg Portland
ønsker indføjet en tekst, svarende til intentionen i teksten omkring vejtrafikstøjen i lokalplanen samt tilføjet
bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger, der sikrer den fremtidige anvendelse mod
støjgener.
Svar: Taget til efterretning.
Lokalplanområdet er i dag begrænset af støjbelastning fra de omkringliggende veje, motorvej E45, Øster
Uttrup Vej og Rørdalsvej. Aalborg Kommune vurderer, at trafikstøj fra omkringliggende veje vil være
afgørende i forbindelse med støjafskærmende foranstaltninger i ny bebyggelse. Ved nybyggeri i
lokalplanområdet skal der redegøres for trafikstøj og herudfra etableres afskærmende foranstaltninger hvilket
også vil dæmpe eventuel støj fra Aalborg Portland. Lokalplanområdet vil ikke have indvirkning på Aalborg
Portlands aktiviteter.
4. Indsigelse fra Carsten Friis-Nielsen.
Er positiv stemt i forhold til Techcolleges udvidelse i forhold til bebyggelsesprocent og højde.
Indsigelsen vedrører primært, at der i forbindelse med lokalplanen ikke tages hånd om de trafikstøjgener,
som de ekstra trafikskabende funktioner i selve lokalplanområdet medfører for boligområdet omkring
lokalplanområdet, men at der udelukkende tages hånd om trafikstøjgener inden for lokalplanområdets
afgræsning.
Der henvises til støjkortet i lokalplanen og den eksisterende støjbelastning i området omkring Øster Uttrup
Vej, samt en stipuleret trafikal intensitetsstigning på 65% på Ø. Uttrupvej omkring Tech College, der som
følge af lokalplanens realisering vil forværre trafikstøjen. Borger har tidligere været i dialog med Aalborg
Kommune angående støjforholdene ved Øster Uttrup Vej.
Svar: Ikke imødekommet
I miljøscreeningen af lokalplanen står der under afsnittet ”Fremkommelighed”, at der til og fra afdelingen ved
Øster Uttrup Vej forventes en forøgelse af trafikken på 65 %. Beregningen er baseret på en trafikal
redegørelse udarbejdet af COWI i 2013 i forbindelse med opstart af lokalplanen.
De 65 % svarer til en forøgelse i trafikken til og fra lokalplanområdet. Forøgelsen er ikke beregnet ud fra
trafikken på Øster Uttrup Vej, og det vil være under forudsætning af, at lokalplanområdet udbygges fuldt ud.
Mertrafikken ved udbygning af Techcollege er i trafikredegørelsen beregnet til ca. 1.090 biler ved indkørslen
til Tech College, Øster Uttrup Vej. På baggrund en trafiktælling fra 2018, hvor der blev registreret en trafik på
ca. 6.200 køretøjer i døgnet på Øster Uttrup Vej, vil der i det tilfælde være tale om en trafikstigning på
vejstrækningen svarende til ca. 18 %. Det vil sige, at der kan forventes en maks. trafikal forøgelse på
omkring 18% på Østre Uttrup Vej ud for lokalplanområdet. De 18% er en mindre stigning, som kun vil blive
realistisk i tilfælde af, at Techcollege udnytter lokalplanens muligheder fuldt ud, hvilket er uvist på
nuværende tidspunkt. Aalborg Kommune vurderer, at forøgelsen ikke ændre markant på den eksisterende
situation.
Kommunen og andre bygherrer har en forpligtigelse til at forebygge støjgener ved anlæg af nye boliger eller
veje. Kommunen er dog ikke forpligtiget til at udføre støjdæmpende foranstaltninger langs eksisterende veje
og ud for eksisterende boliger. Aalborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke afsat midler i det
kommunale budget til etablering af støjafskærmning langs det kommunale vejnet.
5. Indsigelse fra Oskar Henriksson, Oil Storage ApS.
De forventer ikke, at lokalplanen kommer til at have indvirkninger på virksomheden Oil Storage ApS.
Svar: Taget til efterretning.
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På baggrund af indsigelsen og Erhvervsstyrelsens bemærkninger vedr. virksomheder af national interesse
beliggende i nærheden af lokalplanområdet, har Aalborg Kommune valgt at udarbejde en redegørelse for Oil
Storage ApS. Redegørelsen vurderer den potentielle miljømæssige påvirkning fra aktiviteter hos Oil Storage,
i forhold til de muligheder den nye lokalplan giver. Hensigten med redegørelsen er at sikre, at den nye
planlægning ikke får negative konsekvenser for virksomheden Oil Storage ApS. Redegørelsen konkluderer,
at den nye lokalplan ikke vil have indvirkning på den pågældende virksomhed.
6. Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen
Vedrørende planområdet ligger i nærheden af virksomheden Samtank A/S, som vurderes at være en
virksomhed af national interesse. Derfor skal der redegøres for, at lokalplanen ikke får indvirkning på
virksomheden Samtank A/S.
Svar: Imødekommet
På baggrund af indsigelsen har Aalborg Kommune redegjort for lugt, luft og støj fra virksomheden Samtank
A/S i dialog med Erhvervsstyrelsen. Redegørelsen indsættes i lokalplanen under ”Anden lovgivning”. Ud fra
redegørelsen kan det konkluderes, at den nye lokalplan ikke har indvirkning på virksomheden Samtank A/S.
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Bilag:
Kommuneplantilæg 4-032 for Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård
Forslag til Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård (med miljørapport)
Samlet bemærkninger
Sammenfattende redegørelse for miljørapport
Sammenfattende redegørelse for luft, lugt og støj fra virksomhederne Samtank AS og Oil Storage Aps
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Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv,
Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
2018-004929
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.060 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 4-2-117 endeligt uden ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planlægningen omfatter et område på ca. 4,5 hektar ved vejstrækningen Gammel Gugvej. Aalborg
Kommune ønsker med lokalplanen at skabe grundlag for byudvikling i området øst for Gammel Gugvej i
Frydendal med udgangspunkt i en tiltrængt omlægning af Gammel Gugvej.
Det er en forudsætning, at vejforløbet gøres smallere, så der sker en forbedring af forholdene for cyklister.
Der gives mulighed for fortsat at anvende området til blandet bolig og erhverv. Byggemulighederne for
ejendommene langs Gammel Gugvej øges med henblik på at skabe økonomisk incitament for en udvikling
og omdannelse af området samt en revitalisering af ejendommene.
Tidsplan
Borgermøder
By- og Landskabsforvaltningen afholdte borgermøde om den kommende lokalplanlægning den 23. oktober
2017.
By- og Landskabsforvaltningen afholdte borgermøde, hvor forslag til lokalplanens indhold blev fremlagt den
23. oktober 2018.
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 15. august 2019 (punkt 5).
Magistratens møde den 26. august 2019 (punkt 4).
Byrådets møde den 09. september 2019 (punkt 3).
Forslagene har været offentliggjort i perioden den 13. september 2019 til og med den 8. november 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-2-117
Kommuneplantillæg 4.060
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Med baggrund i en fordialog med de erhvervsdrivende og borgerne i Frydendal til borgermødet den 23.
oktober 2017 samt borgerforeningen for Frydendal, har By- og Landskabsforvaltningen udarbejdet lokalplan
og kommuneplantillæg for blandet boliger og erhverv i 2 til 3 etager.
Formålet med planerne er, at den i dag meget brede Gammel Gugvej kan gøres smallere, så der skabes
plads til at anlægge en ny cykelsti, og at ejendommene langs Gammel Gugvej kan tilkøbe arealer til brug for
udvikling af deres ejendomme.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplanrammernes afgrænsning ændres, så matrikel 15bf, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder,
overgår fra ramme 4.2.B3 til 4.2.D1. Ændringen betyder, at matriklen, som i dag er udlagt til boligformål,
fremover vil være udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde.
Desuden overgår en del af kommuneplanramme 4.2.T1 til kommuneplanramme 4.2.D1, så der er mulighed
for, at de matrikler langs Gammel Gugvej udvides mod vest ved opkøb af kommunale arealer. Ændringen
betyder, at et areal, som i dag er teknisk anlæg, fremover vil være udlagt til blandet bolig- og
erhvervsområde.
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Ændringer i anvendelsesmulighederne for kommuneplanramme 4.2.D1: Der gives kun mulighed for
servicevirksomheder uden stort lager, da det ikke passer ind i området. Der gives ikke længere mulighed for
anvendelsen 'Hotel' og 'Institutioner' samt 'Engroshandel o.l.'.
Lokalplanens indhold
Med en omlægning af Gammel Gugvej ønsker Aalborg Kommune at skabe grundlag for byudvikling, for
derved at opkvalificere områdets udtryk og anvendelse til gavn for både borgere i Frydendal, og for alle dem
der kommer til/fra Aalborg via f.eks. Ådalsmotorvejen.
Anvendelsen for området øst for Gammel Gugvej er i lokalplanen fastholdt til blandet bolig- og erhverv (dog
er det kun mulighed for erhverv i det nordligste delområde, delområde A). Udnyttelsesgraden for
ejendommene øges i lokalplanen, i forhold til den tidligere byplanvedtægt, med henblik på at skabe både
økonomisk incitament for en udvikling og tiltrængt omdannelse af vejstrækningen.
Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til 2-3 etager. Etageantallet er fastsat på baggrund af en
foranalyse af området, hvor der tages hensyn til bagvedliggende udsigter fra eksisterende boliger.
Bestemmelser for etablering af detailhandel fastlægges ligeledes i lokalplanen. Da området ikke i
kommuneplanen er fastsat til et lokalcenter med mulighed for flere butikker, gives i lokalplanen kun mulighed
for etablering af en enkeltstående butik i den nordlige del af lokalplanområdet (i det delområde hvor butikken
Fandanko i dag er placeret, delområde A). Der ligger i dag også andre butikker langs Gammel Gugvej,
herunder en bilforhandler i lokalplanområdets sydligste del, som er en butik til pladskrævende varegrupper.
Bilforhandleren og øvrige butikker kan fortsætte med eksisterende lovlig anvendelse. Lokalplanen indeholder
ikke mulighed for denne anvendelse længere, da den ikke er forenelig med områdets nye identitet.
Vejadgang til lokalplanområdet skal primært ske fra Gammel Gugvej. For nogle matrikler i lokalplanen er det
specificeret, at der skal vejtilsluttes via øvrige veje, da der ønskes færrest mulige krydsninger af cykelstien.
Nuværende vejadgange til Gammel Gugvej kan anvendes som hidtil, indtil der ændres i
anvendelsen/bebyggelsen.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
byplanvedtægt for det område, der er omfattet af denne lokalplan: Byplanvedtægt nr. 5, Frydendalskvarteret.
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 lokalplanen er der udarbejdet en udbygningsaftale om finansiering af vejprojektet herunder
etablering af cykelsti, fortov, beplantning og indsnævring af Gammel Gugvej. Aftalen ses i bilag.
Udbygningsaftalen er betinget af byrådets godkendelse og er underskrevet/godkendt af alle 5 parter.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan få indtægter ved salg
af arealer. I forbindelse med lokalplanen er det muliggjort, at grundejerne, der har matrikler langs Gammel
Gugvej, kan købe arealer i forlængelse af deres matrikler. Der er sendt salgstilbud til 8 grundejere, der selv
har efterspurgt det, og 3 grundejere har pt accepteret salgstilbuddet. Dette giver en konkret indtægt til
Aalborg Kommune på godt 1,3 millioner kroner. De 3 grundejere har fået besked om, at handlen afventer
vedtagelsen af lokalplanen. Købesummerne er således heller ikke indkrævet endnu. De øvrige grundejere
kan altid sidenhen vælge at købe arealer, hvorfor der kan komme indtægter efterfølgende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.01.2020
kl. 08.30

Side 23
4 afaf684

By- og Landskabsudvalget
Vejprojektet kommer til at koste 5.840.000 kr. Det finansieres delvist af en frivillig udbygningsaftale med 5
private parter. Udbygningsaftalen finansierer 2/3-dele af anlægsbeløbet dvs. 3.895.280 kr. Den resterende
1/3-del, dvs. 1.946.667 kr., betales af Aalborg Kommune via salg af arealer langs Gl. Gugvej og via den
budgetlagte andel til kommunal medfinansiering af private udbygningsaftaler.
Aalborg Kommune vil fortsat eje Gammel Gugvej og tilstødende grønne offentlige arealer, hvorfor der fortsat
vil skulle anvendes driftsøkonomi til pleje af området.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 9 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne er opsamlet og behandlet med
forvaltningens indstilling i bilag. Der er bl.a. en bemærkning om flere offentlige parkeringspladser langs
Gammel Gugvej, bemærkninger til cykelsti, en bemærkning til bestemmelsen om fladt tag og bemærkninger
til at begrænse højden på byggeriet yderligere. Forvaltningen indstiller, at disse bemærkninger ikke
imødekommes og lokalplanens bestemmelser fastholdes jf. begrundelser i bilag.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4-060 Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Udkast til Lokalplan 4-2-117 Boliger og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
Opsamling på offentlig høring, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret
Udbygningsaftale med bilag
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Punkt 7.

Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (2.
forelæggelse)
2019-004838
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 1-4-114 endeligt med nedenstående ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at sikre bygningen i Havneparken og dens indpasning anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at
indsigelser vedrørende højder for bygning i delområde C (Klubhuset) imødekommes ved at sænke
bygningshøjden fra 5 m til 3,9 m og indsætte visualisering af bygningen, samt at fastsætte et min. antal
kvadratmeter til klubhuset under pkt 3.2 Anvendelser i delområde C. Derudover uddybes og dermed
imødekommes indsigelser vedr. redegørelse for ”Bebyggelsens omfang” og ”De kystnære dele af byzonen”.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” under ”Disponering” indsættes, som det sidste i afsnittet:
Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at den nye bebyggelse har en mere åben karakter med
højere og slankere bygninger, som fastholder områdets oprindelige karakter med høje
silobygninger, end man har opnået ved nabobebyggelserne. Dermed er ønsket om en forøget
byggemulighed i dette lokalplanforslag primært imødekommet ved at ændre på bebyggelsens
etageantal og højde. Omvendt er selve byggefelternes størrelse og udformning indskrænket for
at sikre luft mellem bebyggelserne og kvalitet på Havnepromenaden, samt i gårdrummet. Dette
understøtter også den øgede arkitektoniske kvalitet.
I afsnittet "Anden planlægning" under "De kystnære dele af byzonen" indsættes, som erstatning
for det sidste afsnit:
Det, der kendetegner området på Østre Havn, er de store bygningsvolumener, som udgør en
væsentlig del af byens skyline, og den sammensatte karakter som opstår i kombinationen med
de lavere havnebygninger. På Pieren ud mod Limfjorden (LP 1-4-110), gives der mulighed for
højhusbyggeri (4-20 etager). De tætteste bebyggelser mod øst er op til 11 etager. Det vurderes
at den nærværende lokalplan smelter ind i denne skyline og med mulighed for maks. 13 etager
ikke giver anledning til en markant anderledes visuel påvirkning af kystlandskabet, end muligt
med de omkringliggende opførte bebyggelser og gældende lokalplaner.
Dertil indsættes et diagram af skylinen, der visualiserer ovenstående.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 3.2 tilføjes under anvendelsen Fritidsanlæg: Min. 150 m2 for Fritidsanlæg (herunder
klubhus).
I pkt. 5.2 tilføjes: Der må i byggefelt C1 maks. opføres bebyggelse i 3,9 meter.
I pkt. 6.4 tilføjes visualiseringer af klubhuset, tegnet af Reiulf Ramstad Architects.
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.
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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 ca. 41 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.
På ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stuhrs Brygge d. 12.12.2019 blev
godkendt: Udvidelse af afgrænsning til at omfatte området for denne lokalplan. Overtagelse af Østre
Havnepark ekskl. Klubhus, men inklusive havnepromenade og træpromenade med henblik på at
Grundejerforeningen driver og vedligeholder park og promenade.
Der er pt. luftforurening forårsaget af fyring med gasolie fra reservecentralen. Ny miljøgodkendelse
uden tilladelse til brug af gasolie forventes.

Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 3. oktober 2019 (punkt 6).
Magistratens møde 7. oktober 2019 (punkt 5).
Byrådets møde 21. oktober 2019 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 25. oktober 2019 til og med 22. november 2019
Link til digitale plan
Lokalplan 1-4-114
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Oversigtskort

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.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejerne, jf. bilag.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes at medføre udgifter for kommunen i form at et mindre bidrag til drift
af græsarealet i parkområdet.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Finn Jensen
2. Banedanmark, Arealer & Forvaltningsmyndighed, Vasbygade 10, 2450 København
3. Erik Christensen, Lyngvej 1A, 9000 Aalborg og beboere på Beddingen 7A og 7B
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4.
5.
6.
7.
8.

Karsten Stadsing, Stella5 Ejendomme
Kommanditaktieselskabet Østre Havn og Stella5Riverside PS
Mette Fruensgaard, Beddingen 11, st. lejl. 4
Aina S Lihn og Jan Mikkelsen, Beddingen 11, 1. lejl. 9
Flemming Thomsen, Beddingen 11.1.7

Henvendelserne er behandlet efter ovennævnte rækkefølge i vedlagt bilag.
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Bilag:
Forslag til lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret
Besvarelser af indsigelser
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Samlet bemærkninger
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Punkt 8.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Alabu Bolig afd. 18, Umanakvej
2012-31820
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 190.963.543 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Alabu Bolig afd. 18

Afdelingen består i dag af 144 boliger, fordelt med 72 stk. 3-rums boliger på 79 m2 og 72 stk. 4-rums boliger
på 91 m2. Den meget ensartede fordeling af boligtypologi ønskes i forbindelse med renoveringen ændret, så
der fremadrettet kan tilbydes flere forskellige boligtyper til en bredere målgruppe.
Siden opførelsen omkring 1968 (ca. 52 år) er der kun udført mindre indvendige vedligeholdelsesarbejder.
Derfor trænger afdelingen efterhånden til en bygningsmæssig opgradering.
Visionen for projektet er at skabe moderne boliger, hvoraf 48 ombygges med fuld tilgængelighed og
elevatorer, mens 24 boliger ombygges enten til en større eller en mindre bolig. I alle disse 72 boliger
foretages der altomfattende indvendige ændringer med nye rum, nye køkkener og nye baderum.
De nye tilgængelige boliger medfører, at en del ældre beboere kan forblive i deres bolig og i lokalområdet,
selv om de evt. er blevet gangbesværede. Boligerne er i øvrigt ikke alene forbeholdt de ældre beboere.
De 72 øvrige boliger renoveres også meget grundigt indvendig – men dog indenfor de bestående rammer.
Alle baderum renoveres, mens fornyelse af køkkener kan tilkøbes under råderetten af den enkelte lejer.
De tilgængelige og ombyggede boliger er placeret i de nordlige/vestlige blokke, mens de øvrige boliger ligger
i de sydlige/østlige blokke.
Projekt
Der etableres i alle 144 boliger effektive ventilationsanlæg med varmegenvinding. Klimaskærmen renoveres
i mindre grad. Der etableres nye tage, ligesom der etableres nye, murede gavle og nye udvendige
kældertrapper. Pudsede felter på havesiden efterisoleres og fornyes, mens indgangssiderne renoveres med
nye, murede felter, overdækninger ved hovedindgange, dørtelefoner, m.v.
Blokkenes nuværende ydre identitet bevares i de store træk. Dog skabes variation ved etablering af en
række gavlvinduer, overdækninger ved hoveddøre og vandrette, murede bånd i indgangsfacaderne.
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Samtlige vinduer og døre udskiftes, ligesom dele af den udvendige altanbeklædning fornyes. Tilgængelige
boliger får desuden nyt, hævet altangulv og bredere altandøre.
I udearealerne udføres en række forskellige forbedringer, som vil blive detail-bearbejdet nærmere i
samarbejde med beboerne. I forbindelse med de nye, tilgængelige opgange etableres nødvendige ramper
frem til hoveddøren. Der er stor fokus på tryghed og sikkerhed udenfor.
Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018.

Byggeriets art

Antal boliger
før renovering

Etagebyggeri

72 stk. 3-rum
72 stk. 4-rum

144 stk. i alt

Antal boliger efter
renovering

Husleje pr. måned
før renovering

18 stk. 2-rum (heraf 6
tilgængelige og 12
ombyggede)
72 stk. 3-rum (heraf 36
tilgængelige og 36 basis)
39 stk. 4-rum (heraf 3
tilgængelige og 36 basis)
15 stk. 5-rum (heraf 3
tilgængelige og 12 basis)
144 stk. i alt

Husleje pr. måned
efter renovering
4.218 kr. – 5.328 kr.

4.579 kr.

4.898 kr. – 6.290 kr.

5.016 kr.

5.665 kr. – 7.252 kr.
6.447 kr. – 8.362 kr.

Økonomi
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 190.963.543 kr. svarende til 15.553 kr. pr. m2.
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 73 kr. pr. m 2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 794 kr. kr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 721 kr.
m2 pr. år.
Kapitaltilførsel
Boligforeningen oplyser, at i forbindelse med sagen behandler Landbyggefonden ansøgningen om
kapitaltilførsel, som forventes gennemført i 2020 eller senere til forholdsmæssig indfrielse af lån svarende til
ca. 1.000.000 kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel ville udgøre ca. 200.000 kr.
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%

200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
1.000.000 kr.

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

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

190.963.543

101.936.914

15.000.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 74.026.629

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 ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Materiale Umanakvej
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Punkt 9.

Godkendelse af skema A for 21 almene familieboliger for Vivabolig afd. 34 Højrimmen,
Vodskov
2018-037647
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 36.992.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 2.959.000 kr. svarende til 8% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 34
Projektet er med på boligprogram 2018.

Der etableres i alt 21 almene familieboliger. Bebyggelsen består af 9 rækkehuse og 12 etageboliger.
Størrelse for rækkehusene er fra 87 m2 og op til 95 m2, mens størrelse for etageboligerne varierer mellem
86 m2 og 88 m2.
Projektet opføres under den såkaldte delegerede bygherremodel i samarbejde med SAMBYG A/S. Modellen
giver boligorganisationer mulighed for at indgå i et tættere samarbejde med private udviklere og grundejer
med henblik på tilvejebringelse af blandet byggeri, der kan omfatte både private boliger, almene boliger,
erhverv o.a.
Udnyttelsen af den delegerede bygherremodel på Højrimmen vil være et redskab til at understøtte den
blandede by samt til at styrke en afbalanceret bolig- og beboersammensætning.
Den påtænkte målgruppe for boligerne er både unge og gamle, enlige med børn og børnefamilier.
Der er i bebyggelsen lagt stor vægt på optimal placering i forhold til antallet af boliger, lys- og solforhold,
adgangs- og adkomstforhold samt nærhed og nem adgang til fællesarealer.
Projekt
Bygningerne opføres som traditionelle længehuse med et nutidigt materialevalg.
Rækkehusene placeres på grundstykket længst mod syd – boligerne indrettes med direkte adgang til privat
terrasse og have.
Mod nord placeres boligerne i 2 plans bygning – boligerne indrettes som lave etageboliger med indvendig
trappeopgang og egen terrasse/altan, og er i øvrigt optimalt placeret med direkte adgang til fællesarealer.
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Materialevalg og konstruktive løsninger optimeres i henhold til bygherrens særlige ønsker om at sikre
vedligehold og forlænger flere bygningsdeles levetid.
Byggeriets art

Rækkehus
Rækkehus
Etagebolig
Etagebolig

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

6 stk. 4 rum a 95 m²
3 stk. 3 rum a 87 m²
4 stk. 3 rum a 88 m²
8 stk. 3 rum a 86 m²

7.380 kr.
6.758 kr.
6.810 kr.
6.655 kr.

Lokalplan 5-2-110
Lokalplan 5-2-110
Lokalplan 5-2-110
Lokalplan 5-2-110

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

Realkreditlån
(90%)

Kommunal
grundkapital
(8%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti 1)

36.992.000 kr.

33.293.000 kr.

2.959.000 kr.

740.000 kr.

Ikke beregnet

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

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 20%, håndværkerudgifter 69% og omkostninger 11%.
Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på 19.792 kr. svarende til rammebeløb i 2019 inklusive energitillæg
på 1.115 kr., da der er tale om en blanding af tæt lav bebyggelse og etage bebyggelse.
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 930 kr. Heraf udgør
kapitaludgifterne 606 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 324 kr. pr. m 2 pr. år.
Vivabolig og SAMBYG A/S – Vodskov indgår en rammeaftale vedr. opførsel af byggeriet.
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Bilag:
Tegninger Højrimmen
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Punkt 10.

Godkendelse af Skema B for 16 nye familieboliger på Idræts Alle i Hals, Sundby
Hvorup Boligselskab afd. 71
2019-025953
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum fra Skema A til B stiger med 401.000 kr. svarende til indeksering af
rammebeløb. Anskaffelsessum ligger på 26.172.000 kr.
at det kommunale grundkapitalindskud reguleres med 32.000 kr. fra Skema A til B og udgør 2.094.000 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse

Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 71.
Projektet er med på boligprogram 2018 og placeres på Idræts Alle i Hals.
Der etableres i alt 16 almene familieboliger fordelt på 3 og 4 rums. Byggeriet bliver opført som rækkehuse i
et plan. Boligerne får alle adgang til egen mindre have samt fælles opholdsarealer. Bebyggelsen vil få en
grøn karakter og placere sig som en naturlig del af det omkringliggende grønne område.
Licitationsresultatet betød at der skulle spares omkring 20%. Besparelsen er bl.a. fundet ved at ændre
situationsplanen således at der er sket en reduktion af vejbelægning og gavle.
Antal boliger og størrelse

Husleje pr. md.
ekskl. forbrug.
Skema A

Husleje pr. md
ekskl. forbrug
Skema B

Tæt lav

8 stk. 3 rums á ca 72 m2

5.250-5.452 kr.

5.459 kr.

Tæt lav

8 stk.4 rums á ca. 91 m2

6.725-6.927 kr.

6.962 kr.

Projektet skal holdes inden for den eksisterende lokalplan 5.40. Bebyggelsen placeres dog i et område, der
er udlagt til Åben-Lav bebyggelse, hvorfor boligselskabet den 22. marts 2018 har modtaget en
forhåndstilgivelse på dispensation fra denne bestemmelse. Byggeriet skal overholde gældende
bygningsreglement 2018.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - -
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Skema A
Ændring
Skema B.

25.771.000
+401.000
26.172.000

23.194.000

2.062.000

515.420

361.000

32.000

7.580

2.094.000

523.000

23.555.000

Ikke beregnet
Max. 23.555.000

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige
garantistillelse kan først beregnes når byggeriet er afsluttet, hvorfor den kommunale garanti er sat til op til 100 % af belåningen.
Garantien er dog foreløbig beregnet til 63,72 % af lånebeløbet.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 16%, omkostninger 12% og håndværkerudgifter 72%.
Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 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.
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 913 kr. Heraf udgør
kapitaludgifterne 616 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 298 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegninger til Skema B
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Punkt 11.

Godkendelse af Skema B for 20 nye almene familieboliger i Klarup, Vivabolig afd. 33
2019-091606
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum fastholdes og ligger på 40.079.000 kr.
at det kommunale grundkapitalindskud er uændret fra Skema A til B og udgør kr. 4.008.000 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt.
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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.
Udbuddet er gennemført som hovedentreprise efter det nye AB tillæg om projektudvikling. Bygherre leverer
et færdigt projekt til udførelse i hovedentreprise, men den udvalgte entreprenør skal medvirke i valg af
konkrete løsninger og indestå for økonomien heri set i forhold til projektets target entreprisesum.
Byggeriets art

Tæt lav

Antal boliger og størrelse

Husleje pr. md.
ekskl. forbrug.
Skema A

Husleje pr. md
ekskl. forbrug
Skema B

7.674 kr.

7.674 kr.

20 stk.4 rums á 100 m2

Projektet skal holdes inden for den eksisterende lokalplan 7-1-108. Byggeriet skal overholde gældende
bygningsreglement 2018.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum
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Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital

Beboerindskud
(2%)
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(10%)

1)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

40.079.000
0

Skema B.

40.079.000

35.270.000
0
35.270.000

4.008.000
0

802.000

4.008.000

802.000

Ikke beregnet
Max. 35.270.000

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige
garantistillelse kan først beregnes når byggeriet er afsluttet, hvorfor den kommunale garanti er sat til op til 100 % af belåningen.
Garantien er dog foreløbig beregnet til 60,91 % af lånebeløbet.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 21,4%, omkostninger 10.8 % og håndværkerudgifter 67.8 %.
Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 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.
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 921 kr. Heraf udgør
kapitaludgifterne 615 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 306 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegningsmateriale Klarup Søpark
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Punkt 12.

Godkendelse af ansøgning om fortsat kombineret udlejning i Alabu Bolig, afd. 25,
Grønneparken
2019-101173
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at aftalen om udlejning efter særlige kriterier
”Kombineret udlejning” i Alabu Boligs afd. 25, Grønneparken forlænges i en 3-årig periode frem til den 31. marts
2023.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen kan ikke anbefale.
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Sagsbeskrivelse
Grønneparken har siden april 2014 været med i et forsøg med henblik på at ændre afdelingens
beboersammensætning via særlige udlejningskriterier ”kombineret udlejning”. Byrådet godkendte på sit
møde den 9. februar 2017 at forlænge projektet, så aftalen om kombineret udlejning gælder frem til den 31.
marts 2020. Alabu Bolig ønsker en yderligere forlængelse i en 3-årig periode frem til den 31. marts 2023.
Kombineret udlejning er et af de elementer lovgivningen giver mulighed for at anvende med henblik på at
opnå en højere grad af diversitet i beboersammensætningen i en afdeling i et alment boligselskab. Denne
mulighed samt aftaler om fleksibel udlejning er godkendt i boligselskabers afdelinger i Aalborg kommune.
Ved at påvirke beboersammensætningen er formålet desuden at forbedre en afdelings sociale miljø og sikre
tryghed i området.
Alabu Bolig oplyser, at resultaterne af den kombinerede udlejning indtil videre har været tilfredsstillende.
Boligselskabet henviser til, at udtræk fra Landsbyggefondens statistik over beboerdata viser, at
Grønneparken ikke længere er at betragte som et ghettoområde. De senest offentliggjorte lister over
ghettoområder og udsatte områder understreger dette. Der er således sket fremskridt på alle 5 målepunkter i
perioden. De 5 målepunkter er 1. Tilknytning til arbejdsmarked, 2. Andel af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande, 3. Uddannelsesniveau, 4. Indkomstniveau og 5. Kriminalitet. Det understreges derfor, at
den kombinerede udlejning har medvirket til dette fremskridt.
Alabu Bolig betragter en fortsat indsats i Grønneparken som afgørende for områdets udvikling på sigt, og er
derfor villige til fortsat selv at finansiere indsatsen. Derudover gennemføres pt. en Boligsocial helhedsplan i
afdelingen. Helhedsplanen støttes af Landsbyggefonden.
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Bilag:
Bilag - Alabu Bolig - Ansøgning kombineret udlejning Grønneparken
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Punkt 13.

Godkendelse af By- og Landskabsforvaltningens høringssvar til kulturpolitik 2020
2019-100383
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender høringssvar til
kulturpolitikken 2020.
Beslutning:
Godkendt.
By- og Landskabsudvalget ønsker dog derudover følgende tilføjelser til Kulturpolitikken:
På side 9:
1. bullet ved "Vi tror på, at" rettes til:
“Det giver værdi for borgerne, at de møder god arkitektur, kunst og kultur i byrummet - det overraskende
gavlmaleri, eller musikken på havnefronten.”
På side 9:
Under “Derfor vil vi” tilføjes en ny bullet:
“Indrette byens rum og grønne områder, så de indbyder til kulturel udfoldelse.”
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturforvaltningen har sendt Kulturpolitikken 2020 i høring. By- og Landskabsforvaltningen
har følgende forslag til ændringer i Kulturpolitikken 2020:
1. På side 9 står der: ”derfor vil vi – skabe en enkel indgang for arrangører til at bruge offentlige
udendørs arealer til kulturarrangementer.” Formuleringen indikerer, at dette er nyt og ikke eksisterer i
dag, men det findes allerede. Derfor foreslås ny formulering: ”derfor vil vi – skabe en endnu mere
enkel indgang for arrangører til at bruge offentlige udendørs arealer til kulturarrangementer.”
2. På side 9 står der: ”Derfor vil vi – Understøtte kulturaktører, der vil lave aktiviteter i byrummene”. Vi
ønsker at tilføje følgende: ”Det skal ske i samspil med den øvrige byudvikling generelt.”
3. På side 15 står der: ”At det primært er kulturlivet der er årsagen til, at Aalborg er på top ti listen over
steder man skal besøge, ifølge New York Times.” Vi ønsker ny formulering:
”Aalborg er på top ti listen over steder det anbefales at besøge i 2019. Anbefalingen sker på
baggrund af Aalborgs transformation fra industriby til en videns-, kultur- og oplevelsesby med
innovativ arkitektur og kulturtilbud langs havnefronten.”
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Bilag:
Bilag - Kulturpolitikken 2020
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Punkt 14.

Drøftelse af muligheder for udmøntning af det 4-årige budget til "Bedre forhold for
cyklister"
2019-060727
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse, forslag til muligheder
for udmøntning af det 4-årige budget til ”Bedre forhold for cyklister”.
Beslutning:
Drøftedes.
Helle Frederiksen forlod mødet under behandlingen af punktet.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgetforliget for overslagsårerne 2020-2023 blev der afsat 4x5 mio. kr. til ”Bedre forhold
for cyklister … så fremkommeligheden øges og flere vælger cyklen. Investering i bedre forhold for cyklisme
understøtter flere af pejlemærkerne i Aalborg DNA – ikke mindst ”Med gode forbindelser” og ”I grøn
balance”. Bedre forhold for cyklister vil medvirke til at flere vælger cyklen til - både til arbejde, uddannelse og
som pendling.”
Der arbejdes i dag på mange fronter i forhold til at skabe bedre vilkår for cyklister. Det strækker sig fra
fejning, renhold og vedligehold af cykelstier til anlæg af nye cykelstier og cykelbaner samt
fremkommelighedsforbedringer i signalanlæg og over til servicetilbud og kampagner.
I cyklistundersøgelsen fra 2018 er de 5 øverste ønsker til forbedringer:






Flere cykelstier.
Mere snerydning og bedre belægning.
Mere højresving for rødt.
Mere cykelparkering.
Bedre sikkerhed for cyklister – specielt i nærhed af skolerne.

Der er forslag til projekter indenfor alle 5 ovenstående punkter.
Økonomi
Under overskriften ”Bedre forhold for cyklister” er der afsat følgende:
2020: 5 mio. kr.
2021: 5 mio. kr.
2022: 5 mio. kr.
2023: 5 mio. kr.
Ud over ovenstående er der afsat midler under Aalborg Cykelby:
2020: 1 mio. kr.
2021: 0 mio. kr.
2022: 2 mio. kr.
2023: 0 mio. kr.
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Punkt 15.

Godkendelse af åbning af Østerå, tiltrædelse af medfinansieringsaftale med Kloak A/S
2019-035040
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at By- og
Landskabsforvaltningen indgår aftale med Aalborg Kloak A/S om medfinansiering af åbningen af Østerå med
accept af de budgetbindinger som fremgår af nedenstående sagsfremstilling.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune ønsker at forlægge Østerå til et åbent, rekreativt og grønt forløb gennem centrum, fra
Østerådalen syd for Østre Allé, og frem til åens udløb i Limfjorden ved Musikkens Hus. Projektet er udviklet
på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen.
I 2008 traf byrådet en principbeslutning om at genåbne Østerå gennem Aalborg. Visionen om at åbne Østerå
gennem byen er videreudviklet siden 2008, og den 12. januar 2015 traf Byrådet beslutning om at åbne
Østerå gennem byen efter en fleksibel model, hvor der kan ske sammenløb mellem selve Østerå samt
Vestre- og Østre Landgrøfter. Siden da er der arbejdet intenst på at realisere åbningen. I maj 2019 blev der
valgt rådgiver efter udbud. Underføringen under krydset Jyllandsgade/Sønderbro er udført i 2019 som
forberedende anlægsarbejde.
Vedtaget anlægssum, budgetønsker og medtagelse af yderligere kloakoplande
Den vedtagne anlægssum beløber sig til 114,8 mio. kr. i udgifter, og 36 mio. kr. i indtægter.

Anlægssum
(1.000 kr.)
Udgift
Indtægt

Afholdt
2020
2021
2022
2023
Senere
I alt
(Før 2026)
før 2020
9,8
14,0
42,5
14,0
0,0
34,5
114,8
-3,0
- 5,0
- 12,0
-10,0
0,0
-6,0
- 36,0

Figur 1 Aalborg Kommunes anlægsbudget 2020-23.

Den samlede anlægssum er beregnet til at beløbe sig til 129 mio. kr., hvilket er mere end den vedtagne
anlægssum for åbningen af Østerå. Den øgede anlægssum skyldes primært et 220 m. længere tracéforløb
og en generel prisfremskrivning.
Kloak A/S’ rådgiver har i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen foretaget beregninger af
kapaciteten i Østerå, der viser, at der er grundlag for at medtage ekstra oplande i aftalen, således at Kloak
A/S vil kunne medfinansiere åbningen af Østerå med i alt 43,62 mio. kr.
Den nye totaløkonomi for åbning af Østerå, beløber sig til 129 mio. kr. i udgifter, og 43,62 mio. kr. i
indtægter.
Foruden bidrag via medfinansieringsaftalen med Kloak A/S, er der mulighed for yderligere bidrag til
Åbningen af Østerå via frivillig udbygningsaftale der kan indgåes med privat udvikler i medfør af vedtagelse
af Lokalplan 1-1-138. Lokalplanen forventes vedtaget i marts/april måned 2020. Bidraget fra den frivillige
udbygningsaftale vil udgøre maksimalt 6,125 mio. kr.
For at realisere projektet inden for medfinansieringsaftalens tidsramme, søges der til budgetlægning 2021-24
en budgettilførsel i 2022 svarende til den ekstra medfinansiering fra KLOAK A/S samt en fremrykning af
budget fra ”Senere” til budgetår 2023.
Medfinansieringsaftalen og dennes bindinger
Medfinansieringen sker i form af kommunens og kloakselskabets tiltræden af en medfinansieringsaftale, med
afsæt i Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private
projekter vedrørende tag- og overfladevand.
Bidraget fra Aalborg Kloak A/S kan alene anvendes til den del af udgifterne i Østerå-projektet, der kan
henføres til håndtering af tag- og overfladevand (regnvand fra de kloakerede områder). Beløbet, som
kloakselskabet medfinansierer, svarer til de udgifter, selskabet ville have haft, såfremt der skulle etableres
regnvandsbassiner, som led i separatkloakeringen af de oplande, der indgår i medfinansieringsaftalen.
Herved kan kloakselskabet f.eks. afholde omkostninger til udgravning af selve åen med brinker, rørføringer,
bygværker mv. og andre anlæg, der skaffer kapacitet til vandhåndtering. Det samlede projekt for åbning af
Østerå koster mere end de ca. 43,62 mio. kr. som kloakselskabet må betale for. Den resterende del
finansieres af kommunen som del af den samlede projektøkonomi for åbning af Østerå.
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For Aalborg Kloak A/S er konsekvensen af medfinansieringen, at spildevandsplanen revideres i de
kloakoplande, der er omfattet af medfinansieringsprojektet. Via spildevandsaftalen bindes kloakselskabet til
at separatkloakere og dermed aflede regnvand efter en bestemt tidsplan, uafhængigt af, hvordan åbningen
af Østerå forløber. Medfinansieringen af åbningen af Østerå er betinget af, at Aalborg Kloak A/S kan aflevere
regnvandet uforsinket og urenset til Østerå. Dvs. uden at selskabet etablerer bassiner undervejs i
spildevandsområderne til at forsinke vandet, da dette sker i Østerå projektet.
Anlægsperioden for separatkloakeringen af de berørte spildevandsoplande er inddelt i mange etaper, og
rækker tidsmæssigt ind over næste byrådsperiode. For at regnvandet kan ledes fra de separatkloakerede
områder, skal der være ”hul igennem” i Østerå hele vejen til Limfjorden og med den tilstrækkelige kapacitet
beregnet og beskrevet i medfinansieringsaftalen. Det medfører, at det er nødvendigt, at alle etaper i Østerå
projektet bliver udført inden for den aftalte tidsramme.
Dette betyder i praksis, at kommunens anlægsbudget vedr. dette projekt bindes til den tidsplan og den
økonomi, som er fastlagt i medfinansieringsaftalen. Det er herefter ikke muligt at beskære de dele af Østeråprojektet, der er nødvendige for at kunne håndtere tag- og overfladevand, og det vil heller ikke være muligt
at udskyde eller aflyse nogle af del-etaperne i det samlede projekt. Hvis dette mod forventning alligevel
findes nødvendigt, vil kloakselskabet være berettiget til at få tilbagebetalt medfinansieringen, idet selskabet
da skal etablere traditionelle løsninger for at kunne overholde spildevandsplanen. Eventuelle ændringer
vedr. forhold som ikke har betydning for Østerås vandhåndteringsevne, bliver ikke låst af
medfinansieringsaftalen.
By- og Landskabsforvaltningen anmoder om By- og Landskabsudvalgets godkendelse til at indgå
medfinansieringsaftalen mellem kommunen og kloakselskabet, idet der samtidig gøres opmærksom på, at
en tiltrædelse af aftalen forpligter for så vidt angår den del af kommunens anlægsbudget, der vedrører
vandhåndteringsevnen i Østeråprojektet. Byrådet forpligtes derved til at gennemføre åbningen af Østerå
med de løsninger og den økonomi, der er beskrevet i medfinansieringsaftalen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.01.2020
kl. 08.30

Side 60
3 afaf484

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Kontrakt om medfinansieringsprojekt: Åbning af Østerå
Medfinansiering af Østerå - Beskrivelse af projektet
Budget
Tidsplan for Projektet
Matrikelfortegnelse
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Punkt 16.

Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
2019-100583
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender fredningsforslag for
Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane.
By- og Landskabsforvaltningen behandlede sagen i mødet den 21. november 2019, punkt 12.
Magistraten udsatte punktet til fornyet behandling i By- og Landskabsudvalget i mødet den 2. december 2019,
punkt 8. Sagen genoptages.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen kan ikke anbefale, idet Per Clausen er imod, at skovarealet på ca. 1,5 ha. bøgeskov på den
anden side af Universitetsboulevarden udgår af fredningen.
Helle Frederiksen var fraværende.
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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.
Ændringer efter Magistratens behandling:
Den 2. december 2019 udsatte Magistraten fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle
Golfbane (punkt 8) til fornyet behandling i By- og Landskabsudvalget.
Et revideret fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane foreligger nu til politisk
godkendelse.
Fredningsområdet er reduceret i forhold til tidligere, idet ca. 1,5 ha. bøgeskov udgår. Det udgåede skovareal
ligger på den anden side af Universitetsboulevarden fysisk adskilt fra resten af fredningen. Desuden er
arealet reguleret efter en anden lokalplan end resten af fredningen.
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
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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.
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:
Revideret fredningsforslag for Sohngårdsparken og Den Gamle Golfbane
Bilag 1 - Oversigtskort
Bilag 2 - Fredningskort
Bilag 3 - Administrative bindinger
Bilag 4 - Ejendomsopslag
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Punkt 17.

Godkendelse af navngivning af veje på havnens område i Aalborg Øst
2019-099588
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at en ny kommende vej navngives Ankeret, og
at en eksisterende vej navngives Storebælt, og
at en mindre del af Rørdalsvej nedlægges og bliver en del af Nørredybet, og
at en mindre del af Tranholmvej ændrer navn til Rørdalsvej.
Beslutning:
Godkendt.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.01.2020
kl. 08.30

Side 66
1 afaf384

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Den nye kommende vej vil blive adgangsvej til et nyt erhvervsområde på Aalborg Havns arealer. Området er
omfattet af lokalplan 08-066, Aalborg Østhavn og Godsbanegård, Aalborg Øst, vedtaget 11. december 2006.
Arealet er en del af et nyt byggemodningsområde, hvor vejnavnet Ankeret ønskes at være det første i
rækken af maritimrelaterede vejnavne syd for Rørdalsvej.
Den nye vej bliver privat fællesvej.
Aalborg Havn ønsker tillige også at navngive en eksisterende vej, som ikke tidligere har haft et officielt
vejnavn.
Der foreslås Storebælt som vejnavn, idet Aalborg Havn har brugt dette navn i daglig tale gennem flere år, da
arealet i sin tid blev brugt til arbejdsplads/oplagringsplads for en del af konstruktionerne til opførelse af
Storebæltsbroen.
Vejen anvendes pt. kun internt, og der er indtil videre ingen adresser dertil. At vejen nu får eget vejnavn,
muliggør at vejen kan stedfæstes.
Vejen bliver en privat vej.
I forbindelse med magelægget mellem Aalborg Havn og Aalborg Kommune nedlægges en del af Rørdalsvej.
Den nye vejadgang fra Rørdalsvej til Nørredybet foreslås at blive en del af Nørredybet.
De foreslåede vejnavne er ønsker fra ejer, Aalborg Havn, og By- og Landskabsforvaltningen er indstillet på
at efterkomme ønsket.
De foreslåede vejnavnene er godkendt af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som er
øverste Adressemyndighed i Danmark.
Alle nye og ændrede vejnavne skal godkendes af SDFE, inden de kan godkendes som officielle vejnavne.
På baggrund af tidligere omlægning af Rørdalsvej har denne vej ikke haft et sammenhængende forløb. Det
indstilles derfor, at den nordlige del af Tranholmvej fra rundkørslen til Rørdalsvej mod nord navneændres fra
Tranholmvej til Rørdalsvej. Der er ikke adresser tilknyttet strækningen.
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Bilag:
Oversigtskort - Ankeret og Storebælt
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Punkt 18.

Godkendelse af priser for salg af erhvervsgrunde
2017-048785
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående områder, og
at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om salg af erhvervsgrunde til de anførte
priser og på de beskrevne vilkår.
Beslutning:
Godkendt.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.01.2020
kl. 08.30

Side 69
1 afaf584

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Erhvervsgrundene afhændes normalt på følgende vilkår:
Erhvervsgrundene overtages af køberen, som de er og forefindes, uden ansvar for Aalborg Kommune for
synlige og skjulte fejl og mangler, herunder grundenes beskaffenhed, jordbundsforhold og bæreevne.
Køberen kan ikke fremsætte krav af nogen art overfor sælger, herunder krav om afslag i købesummen, eller
gøre noget ansvar gældende, i anledning af jordbundsforholdene på arealet – ej heller såfremt det viser sig,
at jordbundsforholdene nødvendiggør ekstra fundering eller pilotering.
Sælger fralægger sig ethvert ansvar for, at der på ejendommene kan være lettere forurenet jord, jf.
jordforureningslovens § 2, stk. 2 og bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Køber kan således
ikke fremsætte krav i anledning af forekomster af lettere forurenet jord på ejendommene.
Køber kan endvidere ikke fremsætte krav som følge af udgifter forbundet med anmeldelse og dokumentation
i forbindelse med jordflytning fra ejendommene, jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord (bkg. nr. 1452 af 7.12.2015).
Såfremt ejendommene mod forventning i øvrigt viser sig at være forurenet med andet end lettere forurenet
jord, bør køber straks rette henvendelse herom til Aalborg Kommune som sælger. Såfremt der konstateres
væsentlig forurening på ejendommene, betaler sælger efter forudgående skriftlig aftale herom forøgede
opgravnings-, bortkørsels- og tilfyldningsudgifter og/eller eventuelle andre afværgeforanstaltninger, som er
nødvendiggjort som følge heraf under hensyn til den forudsatte anvendelse.
Sælger fralægger sig dog ethvert ansvar for alle indirekte tab som følge af enhver forurening på
ejendommene, herunder tab som følge af eventuel forsinkelse af byggeri på grund af iværksættelse af
eventuel oprensning eller andre afværgeforanstaltninger før eller under byggeriets gennemførelse. En sådan
mulig risiko bør imødegås i forbindelse med udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale for det forberedte
byggeri.
Erhvervsgrundene overdrages til bebyggelse og benyttelse i overensstemmelse med foreliggende lokalplan.
Købesummen omfatter ikke nogen former for intern byggemodning af grunden, herunder etablering af
interne veje/belægninger, overkørsler, kloakering, tilslutninger, ledningsetablering og stik mv. Alle udgifter til
byggemodning af grunden skal således betales af køber udenfor købesummen.
Enkelte erhvervsgrunde indeholder tilslutningsbidrag til kloaksystemet. Dog skal køberen betale for de
faktiske udgifter forbundet med kloaktilslutningen efter aftale med Aalborg Kloak A/S.
Salgsprisen nedsættes (normalt til halvdelen) for arealer, der er pålagt deklaration om ledningsanlæg,
beplantning (når beplantningsbæltet er min. 10 meter bredt) og ved lignende begrænsninger i grundens
udnyttelse.
Offentligt udbud
Salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud. Grundene vil blive udbudt
og annonceret til salg, gældende for 1 år fra ny annoncering.
Alle oplyste priser skal tillægges moms.
Erhvervsområder:
SYD FOR FJORDEN:
Klarup
Jørgensmindevej, Klarup
Samlet areal ca. 6.585 m2
Plangrundlag: Lokalplan 7-1-110
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Anvendelse: Etagebolig og erhvervsformål som f.eks. butikker, restaurant, hotel, klinikker, kontorer, service,
benzinsalg m.v.
Mindstepris: 8.550.000 kr.
Nørremarksvej, Klarup
Samlet areal ca. 21.819 m2
Plangrundlag: Lokalplan 04-009
Anvendelse: Engroshandel, lettere industri, håndværksvirksomhed. Specialbutikker for pladskrævende
varegrupper.
Mindstepris: facadegrunde: 100 kr. pr. m 2 og øvrige områder 80 kr. pr. m 2
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.
Mou
Ellebæksmindevej, Mou
Samlet areal ca. 19.450 m2
Plangrundlag: Lokalplan 30.24.06
Anvendelse: Lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt lagervirksomhed. Området kan
endvidere anvendes til detail-handelsvirksomhed, som har tilknytning til det pågældende erhverv.
Mindstepris: 50 kr. pr. m2
Storvorde
Industrivej, Storvorde.
Samlet areal ca. 7.434 m2
Plangrundlag: Lokalplan 50.10.88
Anvendelse: Lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed.
Mindstepris: 100 kr. pr. m2
Landholmvej, Storvorde Øst
Samlet areal ca. 23.650 m2
Plangrundlag: Lokalplan 50.09.87
Anvendelse: Større industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed,
transportvirksomhed og engroshandel.
Mindstepris: 40 kr. pr. m2
Svenstrup
Flødalen, Svenstrup
Område A
Samlet areal ca. 108.820 m2
Plangrundlag: Lokalplan 6-1-103
Anvendelse: Dyreklinikker, kontorer, service, trykkerier samt engroshandel.
Mindstepris: 200 kr. pr. m2
Flødalen, Svenstrup
Område B
Samlet areal ca. 50.045 m2
Plangrundlag: Lokalplan 6-1-103
Anvendelse: Dyreklinikker, kontorer, service, trykkerier, engroshandel, transport samt værksteder.
Mindstepris: 175 kr. pr. m2
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NORD FOR FJORDEN:
Hou
Hou Mole
Samlet areal ca. 685 m2
Plangrundlag: Lokalplan 9-5-102
Anvendelse: Boliger, butikker, restauranter, hotel o.l.
Mindstepris: ikke fastsat mindstepris

Nørresundby
Lufthavnsvej
Samlet areal ca. 20.814 m2
Plangrundlag: lokalplan 2-4-106
Anvendelse: Kontorer, klinikker, engroshandel, service samt mindre værksteder og industri.
Mindstepris: 400 kr. pr. m2
Pilevang
Samlet areal ca. 828 m2
Plangrundlag: Lokalplan 12-028
Anvendelse: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør-, oplags- og vognmandsvirksomhed,
privat service, lager, engrosvirksomhed samt kontorvirksomhed og detailhandel.
Mindstepris: 100 kr. pr. m2

Vadum
Vadum Erhvervscenter (Charles Lindbergs Vej)
Samlet areal ca. 76.773 m2
Plangrundlag: Lokalplan 13-006
Anvendelse: Kontorer, engroshandel, lettere industri-, værksteds- og håndværksvirksomhed.
Mindstepris: 70 kr. pr. m2

Vestbjerg
Vestbjerg Erhvervscenter (Vang Mark)
Samlet areal ca. 11.616 m2
Plangrundlag: Lokalplan 14-011
Anvendelse: Engroshandel, lettere industri-, værksteds- og håndværksvirksomhed.
Mindstepris: facadegrund: 100 kr. pr. m 2 og øvrig 80 kr. pr. m2
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.
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Vester Hassing
Aslundvej, Vester Hassing
Samlet areal ca. 39.300 m2
Plangrundlag: Lokalplan 2.17
Anvendelse: Lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.
Mindstepris: 65 kr. pr. m2 (blev i 2019 nedsat fra 80 kr. pr. m2)
Hækken, Vester Hassing
Samlet areal 5.553 m2
Plangrundlag: Lokalplan 2.05
Anvendelse: Centerformål som f.eks. butikker, liberale erhverv, servicevirksomhed samt mindre ikke
generende fremstillingsvirksomheder. Der må etableres bolig i tilknytning til en virksomhed.
Mindstepris: 160 kr. pr. m2 (blev i 2019 nedsat fra 200 kr. pr. m2)
Industrivej, Vester Hassing
Samlet areal ca. 12.598 m2
Plangrundlag: Lokalplan 2.06
Anvendelse: Mindre industri, værksteds- og lagervirksomhed. Der må etableres bolig i tilknytning til en
virksomhed.
Mindstepris: 80 kr. pr. m2 (blev i 2019 nedsat fra 100 kr. pr. m2)

ØVRIGE EJENDOMME:
Nøvlingvej 103, Gistrup
Samlet areal ca. 8.000 m2
Plangrundlag: Kommuneplanramme 7.9N1 Sydøst-skoven
Anvendelse: kulturelle formål, undervisning, institutioner, landbrug, råstofgravning m.v.
Mindstepris: 40.000 kr.
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Punkt 19.

Godkendelse af priser for salg af parcelhus- og boliggrunde
2017-048785
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at By- og Landskabsforvaltningen udbyder udstykkede grunde til parcelhusbyggeri samt grunde til øvrige
boligformål til salg i nedennævnte områder, og
at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om salg af udstykkede grunde til
parcelhusbyggeri samt grunde til øvrige boligformål til de anførte priser og på de beskrevne vilkår.
Beslutning:
Godkendt.
Ole Risager kan ikke godkende.
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Sagsbeskrivelse
Udstykkede grunde til parcelhusbyggeri og grunde til øvrige boligformål afhændes normalt på følgende
vilkår:
For hver ejendom, som Aalborg Kommune udbyder til salg, er der udarbejdet en salgsbeskrivelse. Heri er de
vilkår, der gælder for grundene i de pågældende områder, udførligt beskrevet.
Ejendommene skal bebygges og benyttes efter gældende lokalplan for området.
I de fleste udstykningsområder har Aalborg Kommune foretaget en orienterende jordbundsundersøgelse
inden grundene udbydes til salg. Oplysning herom findes i de salgsvilkår, der udarbejdes for de enkelte
udstykningsområder.
Hvis det for så vidt angår de udstykkede grunde til parcelhusbyggeri og sokkelgrunde, viser sig, at
jordbundsforholdene er væsentlig dårligere, end man måtte forvente, vil Aalborg Kommune yde et afslag i
prisen efter de regler, der gælder efter dansk retspraksis.
Aalborg Historiske Museum foretager vurdering af de arkæologiske interesser i de fleste
udstykningsområder.
Udstykkede grunde til parcelhusbyggeri og sokkelgrunde er fuldt byggemodnede. Det vil sige, at der er ført
vej frem til grunden. Diverse forsyningsledninger så som vand, varme, el, kloak og fællesantenne er ført ind
på grunden eller frem til grunden. Udgiften til denne byggemodning er indeholdt i grundprisen.
Af de enkelte salgsbeskrivelser fremgår det hvilke tilslutningsbidrag, der er indeholdt i grundprisen.
Tilslutningsbidrag, som varierer for de forskellige områder, er som regel ikke inkluderet i grundprisen.
Købesummen og eventuelle tilslutningsafgifter skal betales kontant ved skødets underskrift. Ved forsinket
betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov.
Ved salg af grunde til øvrige boligformål omfatter købesummen ikke intern byggemodning af grunden,
herunder tilslutningsafgifter og udgifter forbundet med tilslutning, ledningsetablering og stik, idet samtlige
udgifter af denne art skal betales af køberen uden for købesummen.
Købesummen indeholder derimod grundens andel af byggemodningen af området, herunder vejbidrag, samt
mulighed for tilslutning til kloaksystemet.
Ejendommen overtages af køber i enhver henseende, således som den er og forefindes og som beset af
køber, og uden ansvar for Aalborg Kommune for såvel synlige som eventuelle skjulte fejl og mangler samt
grundens beskaffenhed.
Sælger fralægger sig ethvert ansvar for, at der på ejendommen kan være lettere forurenet jord, jf.
Jordforureningslovens § 2, stk. 2 og bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Køber kan
således ikke fremsætte krav i anledning af forekomster af lettere forurenet jord på ejendommen.
Hvis ejendommen mod forventning i øvrigt viser sig at være forurenet med andet end lettere forurenet jord,
bør køber straks rette henvendelse herom til Aalborg Kommune som sælger. Hvis der konstateres væsentlig
forurening på ejendommen, betaler sælger efter forudgående skriftlig aftale herom forøgede opgravnings-,
bortkørsels- og tilfyldningsudgifter og/eller eventuelle andre afværgeforanstaltninger, som er nødvendiggjort
som følge heraf under hensyn til den forudsatte anvendelse.
Salg af kommunens faste ejendomme sker altid i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov
og de i medfør heraf fastsatte regler.

Offentligt udbud
Salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud. Grundene vil blive udbudt
og annonceret til salg gældende for 1 år fra ny annoncering.
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Alle oplyste priser er inkl. moms (med mindre andet er anført).

SYD FOR FJORDEN:
Parcelhusgrunde:
Elektravej, Gug Sydøst (sokkelgrunde)
Mindstepris: 850.000 kr. pr. grund (uændret)
Gartnervænget, Kongerslev
Mindstepris: 200.000 kr. pr. grund (uændret)
Lokeshøj, Svenstrup
Mindstepris: 700.000 kr. og 750.000 kr. pr. grund (ny)
Præstegårdsvej 9, Farstrup
Mindstepris: 295.000 kr. (ny)
Skovbrynet, Nibe
Mindstepris: 795.000 kr. og 845.000 kr. pr. grund (uændret)
Sportvænget 56, Godthåb
Mindstepriser: 745.000 kr. (tidligere pris 845.000 kr.)
Boliggrunde:
Fenris Alle, Godthåb
Byggefelt B1 – Mindstepris: 3.819.200 kr. + moms (uændret)
Byggefelt C2 – Mindstepris: 5.183.200 kr. + moms (uændret)
Skuen, Mou
Åben-lav boligbebyggelse.
Mindstepris: 2.000.000 kr. + moms (ny)
Sofiendal Enge Syd v. Anna Anchers Vej, Aalborg
Byggefelt S3 – Udbydes uden mindstepris (momsfrit salg) (ny)
Byggefelt S4 – Udbydes uden mindstepris (momsfrit salg) (ny)
Byggefelt S5 – Udbydes uden mindstepris (momsfrit salg) (ny)
Byggefelt S6 – Udbydes uden mindstepris (momsfrit salg) (ny)
Vaarst Engvej, Vaarst
Et areal på ca. 15.580 m 2 til videre udstykning i 4 jordbrugsparceller - Mindstepris: 775.000 kr. (uændret)
NORD FOR FJORDEN:
Parcelhusgrunde:
Ellebæk 1A, Nørresundby
Mindstepris: 995.000 kr. (uændret)
Kidholm, Langholt
Mindstepris: 445.000 kr., 545.000 kr. og 595.000 kr. pr. grund (ny)
Kornelparken, Grindsted
Mindstepris: 375.000 kr., 400.000 kr., 425.000 kr. og 475.000 kr. pr. grund (ny)
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Lucernehaven, Ulsted
Mindstepris: 200.000 kr. pr. grund (uændret)
Nåleøjet, Vester Hassing (sokkelgrunde)
Mindstepris: 395.000 kr. pr. grund (uændret)
Søhesten, Hals
Mindstepriser: 350.000 kr., 375.000 kr., 400.000 kr. og 425.000 kr. (uændret)
Tylstrupparken, Tylstrup
Mindstepris: 495.000 kr. pr. grund (ny)
Øster Strandvej 39, Nørresundby
Mindstepris: 595.000 kr. (ny)
Boliggrunde
Grøftekanten 2-12, Hou
Storparcel på 2.121 m2 til tæt-lav bebyggelse - mindstepris: 600.000 kr. (uændret)
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Energiplanlægning – arealer til sol og vind. Notat udleveret.
Stigsborg Havnefront, status.
Status for byudvikling i Grindsted.
Bispensgade 3, forespørgsel om nedrivning af bygning.
Detailhandelsforespørgsler i Lokalcenter Hadsundvej, Vejgaard.
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Punkt 21.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Mobilitetsrejsehold.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.01.2020
kl. 08.30

Side 79
1 afaf184

By- og Landskabsudvalget

Punkt 22.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Landsbypedelordning 2020.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 23.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Hasserishøj 13, status på byggesag.
Bilgården Hostrup, Sulsted Landevej.
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Punkt 24.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Strategi for alternative drivmidler.
Oversigt over kommunale arealer.
KL udspil "CO2-reduktion i kommunerne" samt "Klimatilpasning for fremtiden".
Vejafvandingsbidrag.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 25.

Eventuelt
Beslutning:
Hjørringvej, status.
Budolfi Plads.
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Punkt 26.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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