Referat
Aalborg Byråd
Byrådet
Mødet den 15.06.2020 kl. 16.00 - 19.15
Medborgerhuset

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Godkendelse af farveseparering ved indsamlet madaffald til farvesepareringsanlæg

2

3

Godkendelse af lånoptagelse

8

4

Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2020

11

5

Byrådets møder i 2021

17

6

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.069 og Lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre Tranders
Vej 3-11, Vejgård (1. Forelæggelse)

18

7

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup med
miljørapport (1. forelæggelse)

24

8

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m.,
Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)

30

9

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og
rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)

36

10

Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej,
Nørresundby (1. forelæggelse)

45

11

Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (1. forelæggelse)

51

12

Godkendelse af Lokalplan 10-1-109 Boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe (1.
forelæggelse)

55

13

Godkendelse af Skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 5, Konvalvej, Aalborg C

59

14

Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet

64

15

Godkendelse af at den igangværende proces om fælles ledelse standses

70

16

Godkendelse af Ungestrategi 2020–2025

73

17

Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til §17, stk.
4-Landddistriktsudvalget

76

18

Godkendelse af Studenterhusets ansøgning som regionalt spillested

79

19

Underskriftsside

83

Byrådet

Tid

Mandag 15. juni 2020, kl. 16.00

Sted

Medborgerhuset

Afbud

Til stede

Lene Krabbe Dahl, Anna Kirsten Olesen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Per Clausen,
Anne Honoré Østergaard, Carsten Kristensen, Søren Kusk, Rose Sloth Hansen, Thomas
Kastrup-Larsen, Hans Henrik Henriksen, Evald Lange Rise, Lars Peter Frisk, Kristoffer
Hjort Storm, Ole Risager, Jørgen Hein, Tina French Nielsen, Daniel Borup, Lisbeth
Lauritsen, Vibeke Gamst, Bjarne Sørensen, Helle Frederiksen, Bjarne Jensen, Maja Torp,
Mads Sølver Pedersen, Jan Nymark Thaysen, Christina Halkjær, Mette Ekstrøm, Tobias
Bøgeskov, Christian Korsgaard, Nuuradiin Hussein, Lasse Frimand Jensen

Øvrige
deltagere
Øvrige
oplysninger

Daniel Borup var fraværende under behandlingen af punkterne 14 og 15.

Byrådet

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af farveseparering ved indsamlet madaffald til farvesepareringsanlæg
2017-014198
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at Aalborg Kommune kan indgå en aftale med I/S Reno-Nord om opgaveoverførsel til RenoNord, så madaffald
indsamlet sammen med restaffald kan afleveres til farveseparering ved I/S Reno-Nord som angivet i
sagsbeskrivelsen.
Ovenstående sker under forudsætning af, at farveseparering er indarbejdet som mulighed i den kommende
nationale revision af affaldsgrundlaget, som forventes i sommeren 2020.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fra 1. januar 2024 skal alle medlemslande i EU sikre, at der er etableret ordninger for indsamling af
madaffald fra husholdninger. I Danmark skal kommunerne etablere en ordning ud fra nationale retningslinjer,
som senest skal være vedtaget 5. juli 2020.
I Miljø- og Energiudvalgets møde den 7. december 2016 (punkt 7) besluttede udvalget, at de containere, der
fremover skal anvendes til at indsamle restaffald ved énfamilieboliger, skal være ét-kammer containere. Det er

således politisk besluttet, at restaffald og madaffald skal indsamles i samme rum.
Konceptet er, at madaffald og restaffald indsamles i samme container hos borgeren i hhv. grønne og sorte
poser, som indsamles af samme skraldebil. Poserne læsses af ved et farvesepareringsanlæg, hvor de
sorteres i farver med en positiv udsortering af de grønne poser. Da de grønne poser med madaffald kun vil
udgøre en mindre del af de samlede mængder, er det hensigtsmæssigt, at et farvesepareringsanlæg
placeres i umiddelbar nærhed af forbrændingsanlægget, hvor restaffaldet energiudnyttes.
På baggrund af de politiske beslutninger har Miljø- og Energiforvaltningen arbejdet videre med at kortlægge
mulighederne for etablering af et farvesepareringsanlæg.
Lovgivning
EUs Affaldsrammedirektiv sætter rammebetingelse for affaldshåndtering. Direktivet skal være implementeret
i dansk lovgivning senest juli 2020. Det sker gennem en revision af den Nationale Affaldsplan og tilhørende
opdatering af lovgrundlaget, bl.a. Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen. I
Affaldsrammedirektivet er det beskrevet at madaffald skal indsamles separat.
Kildesortering vil være at betragte som separat indsamling, mens farveseparering ikke umiddelbart betragtes
som separat indsamling. Aalborg Kommune er løbende i dialog med Miljøstyrelsen, om at indarbejde
sammenblanding af grønne og sorte poser som separat indsamling (i Miljøstyrelsens terminologi hedder det
pt. posesortering). Der er på nuværende tidspunkt ikke en officiel tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen, og det er
således uklart om indsamling i farvede poser, vil være en del af det ensrettede indsamlingssystem, men det
formodes at være tilfældet.
For begge scenarier gælder, at der er en risiko for, at en løsning med bioforgasning sammen med slam vil
betyde, at restproduktet ikke kan afsættes til nyttiggørelse og derfor ikke tæller som genanvendelse.
Rapporterne fra de 13 klimapartnerskaber, herunder Klimapartnerskaber for affald, vand og cirkulær
økonomi, blev afleveret til regeringen i marts 2020 (som orienteret i Miljø- og Energiudvalgets møde 15. april
2020, punkt 12). I forbindelse med klimapartnerskabernes drøftelser har det været fremført, at kommunernes
og de kommunale affaldsselskabers rolle på affaldsområdet skal være mindre fremover, herunder at
kommunerne fratages mulighederne for eksempelvis at eje og drive sorteringsanlæg og andre typer
affaldsbehandling og indsamlingsordninger.
Analyser
For at kortlægge, hvilke teknologier der er tilgængelige på markedet for farveseparering, er der udarbejdet
en analyse vedr. farveseparering af poser fra affaldsindsamling, som kan danne udgangspunkt for en politisk
beslutning i Aalborg Kommune. Rapporten beskriver de tekniske muligheder, overslag for økonomi og
overvejelser om tidsplan i forbindelse med etablering af et farvesepareringsanlæg.
I Norge og Sverige er farveseparering en udbredt teknologi. Der er derfor indhentet erfaringer fra
sorteringsanlæg, hvor man farveseparerer affald. Der er gennemført interviews med de fleste anlæg, og
arbejdet er afrapporteret.
Endelig er der udarbejdet en ekstern rapport med en supplerende vurdering af farveseparering (indsamling
af madaffald og restaffald i samme rum) contra kildesortering (indsamling af madaffald og restaffald i hvert sit
rum).
Der findes pt. ikke andre farvesepareringsanlæg i Danmark. Aarhus Kommune har valgt at inddrage
farveseparering (posesortering), som et alternativ i deres planlægning af håndtering af madaffald. Halsnæs
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Kommune har overvejelser om at indføre farveseparering, men der er endnu ingen politisk beslutning om,
hvordan madaffald skal håndteres. Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommune indgår efter eget ønske
med data i analysen af farveseparering. Rebild og Mariagerfjord Kommune har i foråret 2020 besluttet at
udbyde indkøb af beholdere, med henblik på at indsamle madaffald og restaffald i todelt beholder ved
husstanden.
Kildesortering contra kildeopdeling
Aalborg Kommune har fået udarbejdet en ekstern vurdering farveseparering (indsamling af madaffald og
restaffald i samme rum i containeren hos borgerne) contra kildesortering (indsamling af madaffald og
restaffald i hvert sit rum i containeren hos borgerne) på Aalborg-forhold, hvor infrastruktur og investering i
forhold til beholdere/containere stort set er på plads. Der tages derfor udgangspunkt i det store antal
nedgravede containere, der er etableret i kommunen, og at der allerede er udleveret ét-kammer beholdere til
restaffald og madaffald til samtlige énfamilieboliger.
Udstyr
For at kunne farveseparere kræver det investering i et anlæg, som kan sortere de indsamlede poser i grønne
og sorte, mens kildesortering kræver, at der etableres en nedgravet container til madaffald ved hver affaldsø
i tætbyen, og en ekstra nedgravet container/firehjulet container ved alle øvrige nedgravede containere
(primært boligselskaber) samt container med skillerum ved énfamilieboliger, indkøb af to-kammerbiler til
indsamling mm, hvilket er nærmere beskrevet i medsendte notat
Miljømæssige forhold
Ud af den forventede mængde indsamlede madaffald på 11.500 ton pr år, vil der være et procestab i
forbindelse med farvesepareringen. Procestabet kommer bl.a. fra grønne poser, der er gået op,
fejlsorteringer og madaffald, som ikke er emballeret. Tabet er opgjort til ca. 8%.
Ved farveseparering er transporten af affald status quo, mens den ved kildesortering vil stige med 7% i
gennemsnit, i tætbyen dog med 25%. Den store stigning skyldes primært, at volumen af restaffald ikke vil
falde tilsvarende vægtprocenten, da madaffald dels vejer mere og dels ikke vil medvirke til at trykke
restaffaldet, når det indsamles hver for sig. Regnes der på reduktion i drivhusgasser vil der ved
kildesortering være en reduktion på 3.089 ton CO2 ækv/år, og ved farveseparering 2.634 ton CO2 ækv/år,
hvor HVO-diesel er brugt som reference.
Den øgede transport ved kildesortering, har kun begrænset effekt i den metode, der benyttes til at udregne
reduktionen af drivhusgasser. Det der har betydning i udregningen, er mængden af madaffald, der sorteres
fra til genanvendelse, hvilket er årsagen til at kildesortering har den største reduktion af CO 2.
Trængsel i tætbyen og parkeringspladser
Andre parametre, som trængsel i tætbyen, slitage på veje, reduktion af parkeringspladser ved etablering af
yderligere containere, som bl.a. lå til grund for den politiske beslutning om nedgravede containere i tætbyen,
indgår ikke i beregningen af de miljømæssige forhold, og skal derfor vægtes ved siden af.
Et af emnerne ved den oprindelige beslutning om, at der skulle etableres nedgravede containere i tætbyen
(Miljø- og Energiudvalget 29. juni 2016, punkt 5) var, at etablering af nedgravede containere ville kunne
nedbringe belastningen af tung trafik i tæt- og midtbyen. Herved mindskes især partikeludledning fra
indsamlingskøretøjer, og der vil være færre støjgener, som følge af mindre kørsel.
Fokus var ligeledes på, at etablering af nedgravede containere kunne få konsekvenser for antallet af
parkeringspladser, men at det skulle tilstræbes, at færrest muligt parkeringspladser blev berørt af projektet.
Ved kildesortering, hvor der i tætbyen skal etableres en ekstra nedgravede containere pr. affaldsø, vil det
medføre inddragelse af yderligere i størrelsesordenen 150-175 parkeringspladser. Ansvaret for disponering
af parkeringspladser ligger i By- og Landskabsudvalget.
Mængder
Det er estimeret, at den realistisk indsamlede mængde madaffald fra husstande i Aalborg er ca. 11.500 ton.
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Effektiviteten i systemet er meget afhængig af, at borgerne sorterer og benytter de rigtige poser, og at de
husker at binde knude på alle poserne. For at opnå en effektiv og korrekt sortering og håndtering af
madaffald hos borgere skal ordningen opfølges af en betydelig informationsindsats over for borgerne.
Økonomi
Både farveseparering og kildesortering kræver store investeringer i udstyr og biler, som ligger i
størrelsesordenen cirka 80 til 110 mio. kr. ekskl. moms. Ved farveseparering er der en stor investering i
etablering af farvesepareringsanlæg, mens de nuværende containere og renovationsbiler fortsat kan
benyttes, og ved kildesortering er der en stor investering i nye containere og renovationsbiler.
Indsamling af madaffald vil betyde en prisstigning i størrelsesordenen ca. 120-170 kr. ekskl. moms pr.
husstand til indsamling og farveseparering, i forhold til i dag uanset indsamlingsmetode.
Driftsomkostningerne, indkøb forud for opstart og den samlede udgift pr. husstand vil være i samme
størrelsesorden for hhv. farveseparering og kildesortering. De årlige driftsudgifter er ca. 4-7% lavere ved
farveseparering bl.a. pga. færre tømninger.
Yderligere udgifter
I forbindelse med indsamling og behandling af madaffald, kommer der også udgifter til forbehandling,
håndtering og efterfølgende behandling (i form af bioforgasning, HTL eller lignende).
Tidsplan
RenoNord har oplyst, at tidshorisonten for opførelse af et farvesepareringsanlæg er 3½ til 4 år og bør
indeholde tid til et EU-udbud med forhandling. Baseret på erfaringer fra både producenter og eksisterende
anlæg vil det være afgørende med en forudgående tilbundsgående afklaring af behov, så der kan skabes de
bedst mulige rammer for et effektivt og velfungerende anlæg. For at være klar til at sortere madaffald fra
2024 er det derfor nødvendigt, at processen indledes nu.
Det videre forløb
Når madaffald er udsorteret, så de grønne poser er for sig, skal der ske en videre håndtering af madaffaldet.
Miljø- og Energiforvaltningen er pt ved at analysere diverse muligheder i overensstemmelse med Miljø- og
Energiudvalgets tidligere beslutninger.
Formalia
I henhold til regler i den kommunale styrelseslovgivning samt bl.a. punkt 3.12 i Reno-Nords vedtægter, kan
Reno-Nord kun udføre de omhandlede opgaver for Aalborg Kommune, hvis der bliver indgået præcise
aftaler om overførsel af opgaverne til Reno-Nord.
I disse aftaler skal opgaverne således være konkret, klart og entydigt beskrevet med tydelig angivelse af
Reno-Nords kompetence, opgave- og ansvarsmæssigt. Overførselsaftalerne skal desuden godkendes af
Ankestyrelsen, jfr. § 60 i den kommunale styrelseslov.
Samlet vurdering
Analyserne viser, at tre undersøgte teknologier kan klare opgaven med at sortere plastposer.
Ligeledes viser analyserne følgende fordele og ulemper ved hhv. farveseparering eller kildesortering:
Ved farveseparering, hvor sorte og grønne poser indsamles fra samme container frem for kildesortering,
hvor poserne opsamles i hvert sit rum/container, skal der i Aalborg Kommune kun laves begrænsede
investeringer i udstyr (containere på hjul, nedgravede containere og renovationsbiler), mens det meste af
dette udstyr skal udskiftes ved kildesortering. Til gengæld skal der investeres i et farvesepareringsanlæg,
som kan udsortere de grønne poser fra restaffaldet. Økonomien ved de to scenarier er stort set ens, dog er
de årlige driftsudgifter ved farveseparering ca. 4-7% lavere end scenariet med kildesortering.
Ud af den forventede mængde indsamlede madaffald på 11.500 ton pr år, vil der være et procestab i
forbindelse med farvesepareringen på ca. 8%.
Ved farveseparering er transporten af affald status quo, mens den ved kildesortering vil stige med 7% i
gennemsnit, i tætbyen dog med 25%.
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Parametre, som trængsel i tætbyen, slitage på veje, reduktion af yderligere 150-175 parkeringspladser ved
etablering af yderligere containere i tætbyen, som bl.a. lå til grund for den politiske beslutning om
nedgravede containere i tætbyen, indgår ikke i beregningen af miljømæssige forhold, og skal derfor vægtes
ved siden af.
Det er afgørende for et velfungerende system, at borgerne sorterer og benytter de rigtige poser, og at de
husker at binde knude på alle poserne.
Når poserne er udsorteret, så de grønne poser med madaffald er for sig, skal der ske en videre håndtering af
madaffaldet i form af forsortering og behandling. Denne proces er endnu ikke fastlagt, og bliver behandlet
senere.
Reno Nord har oplyst, at tidshorisonten for opførelse af et farvesepareringsanlæg er 3½ til 4 år og bør
indeholde tid til et EU-udbud med forhandling. Hvormed arbejdet skal igangsættes snarest, for at overholde
EU-kravet om frasortering af madaffald senest 1. januar 2024.
Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler, at der i udbuddet stilles krav til erfaring, driftssikkerhed,
frasorteringsprocent, udbredelse af teknologien mm.
Forarbejde, udbudsproces mm. igangsættes umiddelbart efter godkendelse, så arbejdet kan komme i gang,
og det europæiske krav om udsortering af madaffald kan overholdes. Det sker til trods for at nogle
forudsætninger endnu ikke er indarbejdet i dansk lovgivning. Der anvendes derfor ressourcer i form af
mandetimer og udgifter på forarbejdet uden vished for, at det konkrete anlægsarbejde kan udføres
lovmæssigt.
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Bilag:
Bilag 1 - Notat - farveseparering
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Punkt 3.

Godkendelse af lånoptagelse
2020-037834
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der hjemtages lån på 125 mio. kr. til finansiering af fremrykkede anlægsinvesteringer, og
at lånet optages i Kommunekredit som et fastforrentet lån (KKfast) med 25 års løbetid.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har den 20. april 2020 (punkt 6) og på efterfølgende møde den 11. maj 2020 (punkt 7) besluttet at
fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 fra senere budgetår. I alt er der godkendt fremrykning for 499 mio. kr.
Baggrunden for fremrykningen er den aktuelle Covid-19 krise. Fremrykningen gennemføres for at afbøde de
økonomiske konsekvenser, som sundhedskrisen medfører.
De fremrykkede anlægsinvesteringer lånefinansieres og lånoptagelsen forventes gennemført over 3-4
omgange. Den opdelte lånehjemtagelse sker dels af hensyn til kommunens likviditet, og dels for at kunne
opdele lånoptagelsen på forskellige låntyper (fast/variabel).
Første lånoptagelse vil være på 125 mio. kr. og forventes gennemført i indeværende måned.
KommuneKredit har leveret følgende vejledende låneberegning:
Lånetype
Fastforrentet lån
(KKfast)
Variabelt forrentet
lån (KKvar)
Variabelt forrentet
lån (KKcibor)

Effektiv
debitorrente

Kurstab

Rentetype

Budgetsikkerhe
d

0,50 procent

Nej

Fast

Høj

0,11 procent

Nej

-0,04 procent

Nej

Variabel, 3
mdr.
Variabel, 3
mdr.

Lav
Lav

Fastforrentet lån
Renten er pr. 28. maj 2020 på 0,50% p.a. i hele lånets løbetid. Der er ikke noget kurstab. Løbetiden er 25 år.
KKfast er principielt inkonverterbart, og kan kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod
betaling af kompensationsrente.
Variabelt forrentede lån
Kommune Kredit tilbyder 2 forskellige lån med variabel rente; henholdsvis lånetyperne KKvar og KKcibor,
som begge har 3 måneders rentefastsættelse. Der er ikke noget kurstab på disse lån i forbindelse med
lånoptagelsen og løbetiden er 25 år.
KKvar-renten er pr. 28. maj 2020 på 0,11% p.a. og fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på
det internationale kapitalmarked.
KKcibor-renten er pr. 28. maj 2020 på -0,04% p.a. og består af 2 komponenter, henholdsvis 3 mdr. CIBOR,
samt et tillæg på aktuelt 0,10% gældende for 6 år.
Hvis det ønskes, at den variable rente har tilknytning til et officielt renteindeks, kan KKcibor med fordel
vælges.
Anbefaling
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at lånet på 125 mio. kr. optages som et fastforrentet lån (KKfast) med
25 års løbetid. Anbefalingen er baseret på, at den faste rente fortsat bevæger sig i et historisk lavt niveau.
Ved en rente på 0,5% vil den årlige ydelse blive 5,32 mio. kr. Første terminsydelse vil forfalde i september
2020 og være på 1,33 mio. kr. (heraf afdrag på 1,17 mio. kr.).
Kommunens skattefinansierede langfristede gæld udgjorde primo 2020 1.269,4 mio. kr. Heraf udgjorde lån
med fast rente knap 65% mens lån med variabel rente udgjorde knap 35%.
Med den foreslåede lånoptagelse vil der være nedenstående fordeling for budgetsikkerhed.
Lånoptagelse KKfast
Mio. kr.

Fast rente
Variabel rente
Lån til boligforbedringer
I alt
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Før
lånoptagelse
821,8
439,4
8,2
1.269,4

Før
lånoptagelse
i%
64,7
34,6
0,6
100,0

Nye lån

125
0
0
125

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Efter
lånoptagelse
946,8
439,4
8,2
1.394,4

Efter
lånoptagelse i
%
67,9
31,5
0,6
100,0
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Punkt 4.

Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2020
2020-036853
Magistraten fremsender til byrådet, orientering om den kommenterede virksomhedsrapport januar-april
2020.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Den kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-april 2020. Som følge af den særlige
situation omkring Covid-19 består den kommenterede virksomhedsrapport af følgende hovedafsnit.




Udvalgenes forventninger pr. 30. april til afvigelser fra korrigeret budget 2020, som var kendte inden
nedlukningen og indførelsen restriktioner som følge af Covid-19
Opgjorte Covid-19-udgifter indtil 31. maj
Forventede afvigelser fra korrigeret budget for hele 2020.

Forventninger pr. 30. april 2020 – ekskl. Covid-19
Udvalgene har fremsendt økonomisk status og forventninger til 2020 for drift og anlæg pr. ultimo april 2020.
Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af tabel 4.
Det budgetmæssige udgangspunkt for den kommenterede virksomhedsrapport er det korrigerede budget pr.
30. april og ekskl. lånefinansierede fremrykkede anlægsprojekter til 2020 og
ekskl. driftsoverførsler fra regnskab 2019. Der var ansøgt om driftsoverførsler på 168,5 mio. kr. og overførsel
af grundkapitalindskud i Landsbyggefonden på 65 mio. kr.
Nedenstående tabel 1 opsamler de forventede afvigelser.
Tabel 1: Økonomisk status 2020 – pr. ultimo april – forventede afvigelser fra korrigeret budget inden
nedlukningen og indførelse af restriktioner mv. sfa. Covid-19
Skattefinansieret
område,
mio. kr.
Forvaltning
Borgmesterens
Forvaltning
By- og
Landskabsforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltnin
gen
Ældre- og
Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og
Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb
I alt**

Serviceudgifter

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Fra
Til

Budgetgaranterede
udgifter
Fra
Til

Fra

Til

18

22

-15

-13

0

0

0

0

0

0

279**

-10

10

10

10

0

0

0

0

0

0,2

0,3

0
-6,8

9
28,3

Bruttoanlæg*
(Udgifter)

Bruttoanlæg*
(Indtægter)

Fra

Til

Fra

Til

0

0

0

0

-201

-201

194

194

279**

-16

-16

0

0

0

0

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0
-232

0
-217

0
194

0
194

279

279

Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)
*Bruttoanlæg er ekskl. Ældreboliger
** Skønnede samlede udgifter bestående af 225 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 54 mio. kr. vedr. budgetgaranti og øvrige overførsler.
Det er ikke længere er muligt at opgøre hvilke udgifter der skyldes den generelle udvikling i beskæftigelse mv. og hvilken udvikling der
skyldes Covid-19.

I tillæg til ovenstående tabel 1, som opsamler drift og anlæg, skal det bemærkes, at By- og
Landskabsforvaltningen anfører, at der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 38 mio. kr. (ekskl.
overførsel fra 2019 på 65 mio. kr.) vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.
Foreløbige Covid-19-udgifter indtil 31. maj
Forvaltningerne har foreløbigt opgjort mer- og mindreudgifter vedrørende Covid-19 frem til 31. maj.
Opgørelsen, som fremgår af tabel 2, er fortsat foreløbig, idet mange udgifter endnu ikke er registreret.
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Tabel 2: Foreløbig opgørelse af Covid-19-udgifter indtil 31. maj
Skattefinansieret område,
mio. kr.

Serviceudgifter

Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning
By- og
Landskabsforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og
Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og
Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb
I alt

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Fra
Til

Budgetgaranterede
udgifter
Fra
Til

Fra
0,6

Til
0,6

20

20

0

0

10

15

0

0

25

25

22

27

0

0

0

0

6

8

0

0

8

10

0

0

0,5

0,8

0

0

0
67,1

0
81,4

0

0

25

25

Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

Skøn over fremadrettede Covid-19-udgifter i resten af 2020
Forvaltningerne har fremsendt estimat for de fremadrettede nettomerudgifter, der skønnes at være forbundet
med Covid-19. Samlet set skønner forvaltningerne nettomerudgifter på serviceområdet i størrelsesorden 75
mio. kr. i perioden juni-december 2020.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bemærker, at det ikke er muligt at udskille omfanget af Covid-19relaterede udgifter på det budgetgaranterede område, herunder på beskæftigelsesområdet.
Skønnene over de fremadrettede udgifter er indarbejdet i de forventede afvigelser i nedenstående tabel 3.
Forventede afvigelser fra korrigeret budget for hele 2020
Tabel 3: Økonomisk status 2020 – forventede afvigelser fra korrigeret budget pr. april – hele 2020
Skattefinansieret
område,
mio. kr.
Forvaltning
Borgmesterens Forvaltning
By- og
Landskabsforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforv.
Ældre- og
Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og
Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb
I alt

Serviceudgifter

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Fra
Til

Budgetgaranterede
udgifter
Fra
Til

Fra
18

Til
22,6

5

7

0

0

15

25

0

0

279

6,5

61,5

10

10

11

18

24

26

0

2,1

3,1

0
81,6

9
172,2

Bruttoanlæg*
(Udgifter)

Bruttoanlæg*
(Indtægter)

Fra
0

Til
0

Fra
0

Til
0

-201

-201

194

194

279

-16

-16

0

0

0

0

-15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0
-232

0
-217

0
194

0
194

279

279

*Bruttoanlæg er ekskl. ældreboliger
(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

Regeringen og KL har i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 aftalt, at kommunerne foreløbigt
kompenseres med 2,6 mia. kr. i 2020 for håndtering af Covid-19-indsatsen svarende til en Aalborg-andel på
ca. 96 mio. kr. Af de 2,6 mia. kr. sker en særlig kompensation på 1,2 mia. kr. ved, at kommunerne
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kompenseres for de faktisk afholdte udgifter til centralt indkøbte værnemidler, der er foretaget gennem
indkøbsorganisationen KVIK.
Yderligere har regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering vedrørende det budgetgaranterede område på
2,9 mia. kr.(Aalborg-andel på ca. 107 mio. kr.), mens der vedrørende forsikrede ledige er aftalt en
midtvejsregulering på 5,5 mia. kr.(Foreløbig Aalborg-andel på ca. 275 mio. kr.).

Tabel 4: Overblik over udvalgenes behandling af virksomhedsrapport januar-marts 2020
Magistraten
Magistratens bemærkninger
(Borgmesterens Forvaltning)
Beslutning:
Til orientering.
By- og Landskabsudvalget
By- og Landskabsudvalgets bemærkninger

Familie- og Socialudvalget
samt Beskæftigelsesudvalget

Beslutning:
Godkendt.
Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger
Behandlet på Beskæftigelsesudvalgsmøde den 26. maj 2020.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at
Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at byrådet
godkender økonomirapport pr. 30. april 2020.
Nærværende sagsfremstilling behandles af Familie- og
Socialudvalget den 29. maj 2020.
Beslutning:
Anbefales.
Familie- og Socialudvalgets bemærkninger
Behandlet på Familie- og Socialudvalgsmøde den 29. maj 2020.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og
Socialudvalget anbefaler, at Byrådet
godkender økonomirapport pr. 30. april 2020.
Nærværende sagsfremstilling behandles af Beskæftigelsesudvalget
den 26. maj 2020.
Beslutning:
Anbefales.

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger
Behandlet på Ældre- og Handicapudvalget 27. maj 2020.
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og
Handicapudvalget godkender Ældre- og
Handicapforvaltningens økonomirapport pr ultimo april 2020
Beslutning:
Godkendt.
Det indledende afsnit om Covid-19 relaterede udgifter er
efterfølgende tilføjet som en administrativ sammenfatning af de
øvrige bemærkninger.
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Skoleudvalget

Skoleudvalgets bemærkninger
Behandlet i Skoleudvalget den 2. juni 2020.
Beslutning:
Godkendt.

Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalgets bemærkninger
Behandlet af Sundheds- og Kulturudvalget 27. maj 2020.
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og
Kulturudvalget godkender økonomirapport for Sundheds- og
Kulturforvaltningen ultimo april 2020.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalgets bemærkninger
Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Bilag - Forvaltningernes bemærkninger - kommenteret virksomhedsrapport januar-april 2020
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Punkt 5.

Byrådets møder i 2021
2020-035335
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at byrådets møder i 2021 holdes kl. 16.00 på følgende mandage:
18. januar
8. februar
1. og 22. marts
26. april
10. og 31. maj
21. juni
9. og 23. august
27. september
25. oktober
8. og 22. november
13. december
Endvidere indstilles, at byrådet godkender, at byrådets 2 behandlinger af budget 2022-2025 holdes kl. 13.00
på følgende torsdage:
23. september - 1. behandling
14. oktober - 2. behandling.

Sagsbeskrivelse
Indstillingen fremsendes i henhold til § 1, stk. 1 i Aalborg Byråds forretningsorden.
Spørgetid for byrådet er fastsat til følgende datoer:
18. januar
8. februar
1. marts
26. april
10. maj
21. juni
9. august
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.069 og Lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre
Tranders Vej 3-11, Vejgård (1. Forelæggelse)
2019-099464
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.069.
forslag til Lokalplan 4-1-122.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen tilgodeser et omdannelses- og fortætningsprojekt, med udskiftning af boligmasse på
ejendommene Nørre Tranders Vej 3-11, der også omfatter én ejendom i Grønnegade.
Kommuneplantillægget muliggør en øget bebyggelsesgrad for projektet inden for lokalplanens område.
Lokalplanen giver mulighed for en sammenhængende etagebebyggelse med facade ud mod Nørre Tranders
Vej samt en etageejendom i Grønnegade, der er sammenbygget med eksisterende ejendom. Der er kun
vejadgang til området fra Nørre Tranders Vej, hvor antallet af overkørsler reduceres til 1. Facaden rykkes
tilbage fra skel og nedskalleres visuelt i mindre enheder, der skaber en fornuftig sammenhæng med den
eksisterende bygningsmasse.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 20. maj 2020
Byrådets møde den 15. juni 2020.
Planforslag sendes i 8 ugers høring fra den 16. juni - 11. august 2020
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 1. oktober 2020 (2. behandling)
Byrådets møde den 9. november 2020 (2. behandling).

Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-122
Kommuneplantillæg 4.069
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Forud for lokalplanens igangsætning har været en længere fordialog med afsæt i Byudviklingsplanen for
Vejgaard og temaet overgang fra karréby til villaby, samt fortætning i forhold til eksisterende kontekst.
Planen skal muliggøre etablering af etagebebyggelse på de valgte ejendomme. Omdannelsen bidrager med
byudvikling og fortætning centralt i Vejgaard, og bebyggelsen er udformet således, at den forholder sig til
den konkrete kontekst.
Lokalplanen hæver bebyggelsesprocenten på ejendommene, hvorfor der er udarbejdet et
kommuneplantillæg til dette, mens krav til minimum 15 procent fælles opholdsareal og parkeringsnorm
fastholdes. Dog kan parkering etableres uden for lokalplanens område i nærområdet, såfremt det tinglyses
særskilt.
Kommuneplantillæggets indhold
Tillægget udpeger lokalplanens område som Zone 1 i kommuneplanrammen, der er markeret på
nedenstående kort. Inden for Zone 1 ændres kun den maksimale bebyggelsesprocent, fra 54 til 106, samt
den maksimale bygningsdybde fra 10 til 12 meter.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for udskiftning af eksisterende boligmasse.
Lokalplanen indeholder specifikke krav til indpasning og sammenhæng med kontekst, og der er således
stillet krav om skrå tage og detaljering i facadeelementer, gesimshøjder mv, således der skabes en helhed i
byrummet.
Bebyggelsens facade mod Nørre Tranders Vej nedbrydes i mindre enheder, for at skabe en visuel
sammenhæng til både de traditionelle etageejendomme langs Hadsundvej med matrikelvise facadelængder
og villaerne mod syd.
Bestemmelser om arkitektoniske motiver, såsom fremskudte gavle og kviste samt variation i facadens
nuancer er med til at sikre referencer til det omkringliggende miljø.
I dele af stueetagen mod Nørre Tranders Vej er der mulighed for centerfunktioner såsom erhverv og
detailhandel.
Bygningen mod Nørre Tranders Vej kan indrettes med altangang på bagsiden, under forudsætning af at
denne indlægges bag en ydre facade, ligesom forsidens variation i materialer og arkitektoniske elementer
også gælder for gårdsiden.
I Grønnegade er der bestemmelser om, at bebyggelsen underlægger sig eksisterende etageejendom. Den
nye ejendom indrettes med fælles opgang mod gaden og private altaner mod gården.
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Gårdrummet indrettes med parkering, et større samlet opholdsareal på terræn og en tagterrasse på en étetages bygning i gården.
Da der er grundvandsinteresser i området, begrænser lokalplanen mulighed for nedsivning af regnvand og
permeabel belægning på færdselsarealer.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via én indgang fra Nørre Tranders Vej, mens gående trafik tillige kan
ankomme gennem port fra Nørre Tranders Vej eller via stiforbindelse til Grønnegade, der etableres som ny
smutvej.
Ophævelse af lokalplan
Den nordvestlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 11-004 "Byfornyelse og etageanvendelse
Vejgård Center". Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-1-122 i forbindelse
med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.069 for et område ved Nørre Tranders Vej
Udkast til lokalplan 4-1-122 Boliger, Nørre Tranders vej 3-11, Vejgård
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Punkt 7.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup med
miljørapport (1. forelæggelse)
2016-052148
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 6.023.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 6.023.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Svenstrup fastlægger retninger og mål for Svenstrups fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanrammer og retningslinjer i overensstemmelse
med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Borgermøde den 16. maj 2018 i forbindelse med borgmesterens besøg i byen. På mødet blev der afholdt
workshops om byens udvikling.
Igangsætning af fordebat godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 24. januar 2018 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 25. januar til 1. marts 2019.
Opsamling på fordebat godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 15. august 2019 (punkt 9).
Borgermøde
Grundet corona-pandemien kan der ikke afholdes et traditionelt borgermøde i offentlighedsfasen. Der
arbejdes med en digital version.
Forventet endelig godkendelse
Ultimo 2020.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 6.023

Oversigtskort
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Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Svenstrup, der sikrer, at byrådets mål
og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Svenstrup. Byen er i Fysisk Vision
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2025 udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere klar identitet,
struktur og sammenhængskraft for Svenstrup og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Svenstrup har ca. 5.200 indbyggere og er beliggende i kort afstand til Aalborg. Svenstrup er et af
kommunens største bysamfund ud over Aalborg. Nærheden til Aalborg, gode transportmuligheder og et
velfungerende lokalsamfund beliggende i et område med skønne natur- og landskabskvaliteter gør, at
Svenstrup er en meget attraktivt bosætningsby.
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i et forslag med følgende indhold:
 Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 400 nye boliger i den kommende 12-års periode.
Rummeligheden udvides hermed fra ca. 325 boliger.
 De nye boligområder i Svenstrup findes ved Hellekisten og Runesvinget. Alle arealer støder op til
eksisterende by og giver mulighed for at skabe attraktive boligområder med udsigter og god adgang
til byen og til omkringliggende natur og landskaber.
 Nye boligområder er indpasset i forhold til landskabs- og naturinteresser.
 Centerområdet fastholdes centralt i byen. Det er udvidet langs Hobrovej med tankstationen og
togstationen, så der kan placeres butikker.
 Der gives mulighed for fortætning i den centrale del af byen ved øgning af etageantal med én etage
langs Godthåbsvej og Hobrovej. Der kan således bygges i 2 etager plus udnyttet tagetage langs
Godthåbsvej og i 3 etager langs Hobrovej.
 Der kan opføres et multihus i op til 3 etager ved Svenstrup skole eller Højvangsskolen.
 Svenstrups rolle, som en by med erhvervsområder af regional betydning, fastholdes, og de udlagte
erhvervsarealer opretholdes.
 Drikkevandsinteresserne i Svenstrup respekteres. Arealer syd for Runesvinget og øst for Gammel
Viborgvej prioriteres til drikkevandsforsyning og tilbageføres til landzone.
 Skovrejsningsområde, der omkranser byen, fastholdes.
 Langdyssen udpeges som en strækning, hvor der skal arbejdes for bedre muligheder for de bløde
trafikanter.
 Rekreative stiforbindelser er udvidet med nye planlagte forbindelser.
 Revision og redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer for Godthåb.
 Konsekvensrettelser af tilhørende retningslinjer.
Kommuneplantillæg 6.023 består af:
 Nyhedsbrev og vejledning for kommuneplantillæg
 Byudviklingsplan for Svenstrup
 Redegørelse
o Baggrund og formål
o Forudsætninger for planen
o Beskrivelse af ændringer i forhold til gældende planlægning
o Miljørapport
 Reviderede retningslinjer
 Nye og reviderede kommuneplanrammer.
Den egentlige byudviklingsplan er udgivet i en grafisk opsat udgave, der er vedhæftet som bilag.
Byudviklingsplanen vil blive fulgt op af lokalplaner for nye boligområder.
Som opfølgning på byudviklingsplanen udarbejdes der konkrete projekter i Svenstrup. Projekterne er en
følge af, at byrådet har afsat 28. mio. kr. over 4 år til konkrete projekter i de 11 oplandsbyer med særligt
vækstpotentiale.
Konkret arbejdes der i Svenstrup med program for områdefornyelse af Svenstrup Bymidte.
Områdefornyelsen giver mulighed for forskønnelse af Hobrovej, attraktive pladser og gaderum samt tydelig
forbindelse til Guldbækken og Østerådalen.
Områdefornyelsens forslag til indsatser er udviklet i samarbejde med Samrådet og tager udgangspunkt i
borgernes input til byudviklingsplanen, sammen med input som borgerne leverede på borgerworkshop om
Områdefornyelse og bymidtens fremtidige udvikling den 11. februar 2020.
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Overførsel af areal fra byzone til landzone
Kommuneplantillægget omfatter tilbageførsel af byzonearealer beliggende syd for Runesvinget og øst for
Gammel Viborgvej til landzone:
 Del af matr.nr. 27a Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, privatejet, ca. 2,9 ha
 Matr.nr. 26m Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, ejet af Aalborg Kommune, ca. 7 ha. Arealet er
fredskovspligtigt.
 Matr.nr. 7dm Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, ejet af Aalborg Kommune, ca. 3,9 ha. Arealet er
fredskovspligtigt.
 Del af matr.nr. 14eq Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, privatejet, ca. 800 m2.
 Del af matr.nr. 7bø Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, ejet af Aalborg Vand A/S, ca. 700 m2.
Arealerne er ikke omfattet af eksisterende kommuneplanrammer. Der er væsentlige grundvandsinteresser,
idet arealerne er placeret helt op af Aalborg Forsyningskildeplads ved Flødal, der er højt prioriteret.
Arealerne er sårbare overfor pesticider, og der forventes behov for at øge vandindvindingen. Arealerne skal
således ikke anvendes til byudvikling.
Berørte grundejere skal høres i min. 8 uger inden endelig beslutning om tilbageførsel.
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 6.023 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for
Godthåb 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
Gennemførelsen af kommuneplantillægget kan medføre udgifter for kommunen i forbindelse med
tilbageførsel af arealer til landzone. Ejer kan fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med
henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Det er alene positive udgifter, som eksempelvis
rådgiverhonorarer og skat, der kan erstattes, hvorimod eventuel mistet spekulationsgevinst ikke erstattes.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 6.023 med miljørapport, Byudviklingsplan for Svenstrup
Byudviklingsplan for Svenstrup, layoutet udgave
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Punkt 8.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger
m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
2019-010820
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.052 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 1-1-139 med nedenstående ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 7.3 justeres træers antal og placering jf. landskabsskitser.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 ændres træers antal og placering.
På Kortbilag 3 ændres træers antal og placering.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere. Der er
derfor ikke behov for fornyet høring.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
For indstillingen stemte 29. Imod stemte 2 (Enhedslisten).
Indstillingen var herefter godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et område på 650 m 2 med ejendommene Bredegade 10 og 12, et erhverv på
Bredegade 16 A samt et offentligt vejareal i Niels Ebbesens Gade.
Kommuneplantillægget ændrer på de maksimale bebyggelsesprocenter for Bredegade 10 og 12 som angivet
i kommuneplanens bilag K, og øger bygningsdybden for Bredegade 12.
Lokalplanen giver mulighed for bygningsudvikling ved nedrivning af bygninger og opførelse af
erstatningsbyggeri.
Bredegade 10 har et grundareal på 107 m 2, og der forudsættes tilkøbt 2,1 m af det offentlige vejareal, i alt 37
m2, således at grundarealet til nybyggeri i alt bliver på 144 m 2.
Den maksimale bygningshøjde bliver på 14 m, som er lig med den højde, der fremgik af lokalplanforslag 1-1131 Butikker, boliger mm., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby.
Bredegade 12 har et grundareal på 330 m 2 og den maksimale bygningshøjde er sat til 15 m, hvilket også er
identisk med den tidligere bygningshøjde i lokalplanforslag 1-1-131.
I forhold til det tidligere lokalplanforslag, som blev annulleret i forbindelse med byrådets møde den 14. januar
2019, er byggeriet på Bredegade 12 flyttet længere mod øst, således at der åbnes for en større
pladsdannelse sammen med Bredegade, Niels Ebbesens Gade og kirkens omgivelser. Desuden er
byggeriets arkitektur bearbejdet, og der er indskrevet bestemmelser om, at bebyggelsen skal fremtræde med
traditionelle facadematerialer og med mansard- eller saddeltag.
Anvendelsen for nybyggeriet er publikumsorienterede erhverv i stueetagen, mens der kan etableres boliger
på de øvrige etager.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde 24. august 2017 (punkt 11).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 5. december 2019 (punkt 2).
Magistratens møde den 16. december 2019 (punkt 5).
Byrådets møde den 13. januar 2020 (punkt 2).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 17. januar til og med 13. marts 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-139
Kommuneplantillæg 1.052
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for byfortætning i form af erstatningsbyggeri på sydsiden af
Bredegade med bebyggelse, der har transparente underetager og flere boliger end i dag.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 1.052 er udarbejdet dels med henblik på at hæve de maksimale bebyggelsesprocenter
angivet i Bilag K og dels at bygningsdybden for Bredegade 12 øges.
I rammebestemmelserne er der fastsat en husdybde på 8-10 m, som for Bredegade 12’s vedkommende
foreslås ændret til 17,5 m., da der er tale om en solitær bygning med facade til tre sider.
Bebyggelsesprocenterne hæves som følge af det konkrete projekt.
Ændringen sker med baggrund i at få skabt en funktionel og æstetisk robust bygning tilpasset stedet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af erstatningsbyggeri med
publikumsorienterende formål i stueetagen (butikker, restauration og lignende), mens der på de øvrige
etager også kan ske indretning til boliger og centerformål.
Lokalplanområdet ligger helt centralt i Aalborg Midtby ved Bredegade Torv. Den del af Niels Ebbesens Gade
som er omfattet af lokalplanen, er fortsat udlagt til gågade.
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Bebyggelsen i lokalplanområdet skal opføres med en høj, transparent underetage og altaner, der skal
medvirke til at skabe byliv og gode, private opholdsarealer.
For Bredegade 10's vedkommende skal hjørnerne mod nordøst og sydøst være afskåret, hvilket
sammenholdt med bygningens skala og materialer skal tilpasse bygningen til gadens karakter.
Nybyggeriet på Bredegade 12 ligger solitært. Bebyggelsen skal opføres med fokus på bykvalitet og
bygningsudvikling, og har afskårne hjørner mod sydvest og sydøst. I det nordøstlige side af Niels Ebbesens
Gade plantes der træer.
Tiltagene skal medvirke til et attraktiv byliv ved Bredegade Torv og den nordlige del af Niels Ebbesens Gade.
Bygningshøjderne er tilpasset og afstemt med de omkringliggende bygningers højde henholdsvis maks. 14
m og 15 m.
Der nedlægges et vejareal på ca. 37 m 2. Nedlæggelsen sker under forudsætning af lokalplanens
godkendelse. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Niels Ebbesens Gade og Søndergade.
Navngivning af nyt byrum
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget navngivningen
”Bredegade Torv” til det nye byrum, der opstår i den nordlige ende af Niels Ebbesens Gade. Navnet gives
som stednavn.
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 indgået aftale med grundejeren om finansiering af belægning og
erstatningstræer.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejeren, 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 og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen, bortset fra drift af arealet, Bredegade Torv, som træder i kraft, når de tre års etableringspleje
udløber.
Gennemførelse af projektet forudsætter dog, at bygherre køber ca. 37 m 2 kommunalt vejareal til Bredegade
10.
Det planlagte byggeri på Bredegade 12 er ca. 330 m 2, i forhold til de 321 m 2 som bygherre ejer i dag. Det
bliver derfor nødvendigt for bygherre at købe ca. 9 m 2 til Bredegade 12, altså i alt ca. 46 m 2. (De eksakte m2
for arealerne skal fastlægges ved opmåling).
I købesummen skal fratrækkes en udgift til nedrivning af erhvervsbygningen (pølsekiosk) på Bredegade 16
A.
Bygherres udgift til belægning og erstatningstræer er i udbygningsaftalen anslået til 700.000 kr.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København
Lasse Pedersen, Søndergade 18
Wagner Ejendomme Aps.
Bjørn Nielsen, som driver pølsekiosken ved Søndergade
Bestyrelsen Klokkestøbergården, Klokkestøbergade 1 og Søndergade 18 (Lasse Pedersen, Jan Ørtoft,
Anders Reberholt og Rikke Larsen)
6. John Nørgaard Erhvervsejendomme A/S, Rådhuspladsen 16, 1550 København V.
7. Kirkens Korshær v/ Jonas Jakobsen
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Thomas Lønstrup
Vor Frue Sogns Menighedsråd v/Bente Toft-Nielsen
Mogens Normann Frennesen, Nørregade 2
Claus Lønstrup, Søndergade 12
Aalborg Stift, Stiftsøvrigheden v/Marie Johansen
Midtbyens Samråd v/ Jørgen Andersen
Vor Frue Sogns Menighedsråd v/Ole Kamp
Per Svensson, Fjordgade 2.

Henvendelserne er behandlet i særskilt bilag ” Behandling af indsigelser og bemærkninger til
Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger mm., Bredegade og Niels Ebbesens Gade,
Aalborg Midtby”.
Tre indsigelser er positive (dog med bemærkninger), og to er neutrale.
Der er indsendt to enslydende indsigelser fra menighedsrådet ved Vor Frue Kirke fra to forskellige
medlemmer, hvilket betyder, at der reelt kun er 14 indsigelser.
To af indsigelserne omhandler ’mistet værdi’ ved nybyggeri. Det gælder dels indsigelse nr. 4 fra
pølsekiosken og indsigelse 7 fra Kirkens Korshær. I begge tilfælde vil kommunen gå i dialog med indsigerne
men ift. pølsekiosken er en økonomisk erstatning kommunen uvedkommende, da der ikke foreligger en
skriftlig aftale.
10 gør indsigelse mod byggeriets omfang og højde og følgerne heraf, såsom skygge, mistet udsigt mv.
Kommunen anerkender, at nybyggeriet vil medføre en højere bebyggelsestæthed men vurderer samtidig, at
det må være forventeligt i en bymæssig kontekst.
6 gør indsigelse mod fundering, pilotering og evt. grundvandssænkning. Disse indsigelser imødekommes, da
funderingen sker ved borede pæle, og der ikke udføres grundvandssænkning.
4 gør indsigelse mod altaner (indkig mv.), Altaner er forventeligt ifm. nybyggeri i en bymæssig kontekst, og
placeringen af disse vurderes ikke at give væsentlige indbliksgener.
4 gør indsigelse mod mindre grønt/fjernelse af træer. Indsigelserne imødekommes ikke, da det grønne
fortsat har en høj prioritering.
2 gør indsigelse mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning. Det vurderes, at Aalborg Kommune ikke vil
have saglige grunde til at nægte ejer nedrivningstilladelse, da ejendommen ikke er fredet eller omfattet af et
nedrivningsforbud.
2 gør indsigelse mod manglende cykelparkering. Disse indsigelser afvises, da kommuneplanens
retningslinjer følges, og der desuden laves aftale om flytning af de offentlige cykelstativer.
1 gør indsigelse mod anvendelse. Her fastholdes den nuværende anvendelse til bolig- og centerformål.
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Bilag:
Kommuneplantillaeg 1.052 - for et område ved Bredegade
Forslag til lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Samlede bemærkninger LP 1-1-139
Udbygningsaftale, underskrevet af bygherre
Teknisk notat vedr. belægning og beplantning
Skyggediagrammer
Bilag til sagsbeskrivelse - Behandling af indsigelser og bemærkninger til Kommuneplantillæg 1.052 og
Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade, Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
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Punkt 9.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og
rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (2. forelæggelse)
2018-026217
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 5.028 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 5-6-104 endeligt med nedenstående ændringer.
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 23. april 2020 (punkt 4). Sagen genoptages. Efter
udvalgets udsættelse af sagen er der gennemført en supplerende høring af lokalplanforslaget.
Sagsfremstillingen er tilføjet oplysninger om høringen. Den supplerende høring har ikke givet anledning til
yderligere forslag om ændringer af lokalplanforslaget.
Forslag til ændringer i lokalplan
På baggrund af indsigelse fra Forsvarets Ejendomsstyrelse indføres justeringer, så det klart fremgår, at
Forsvarets Ejendomsstyrelse skal godkende etablering af bassiner og lignende med et permanent
vandspejl. Dette af hensyn til flysikkerhed. På den baggrund har Forsvarets Ejendomsstyrelse tilbagekaldt
deres indsigelse/veto.
For at sikre, at hele lokalplanområdet får en bedre arkitektonisk indpasning i området indføres bestemmelse
om, at såfremt facade udføres i blank mur, så skal mursten enten være blødstrøgne eller have et blødstrøgent
eller rustikt udtryk. Desuden stilles krav om, at tage i hele lokalplanrådet skal udføres som sadeltag. For hele
området stilles krav om, at der skal udarbejdes en mockup af facadeløsningen.
Der stilles følgende supplerende krav til arkitektur for delområde A, som samtidig er bedre i
overensstemmelse med byudviklingsplanen for Vestbjerg:
Gårdstruktur skal respekteres med gårdmiljø i midten af bebyggelsen (se illustrationsplan på
Kortbilag 3).
Bebyggelse skal opføres som en form for 2 X 4 gårdstruktur.
Bebyggelsens udseende skal have referencer til tidligere gårds arkitektur.
Facade skal være teglsten som vandskures og hvidmales (undtagen de sydligste bygninger –
dobbelthusene).
Bebyggelsen mod Mejlstedvej skal udføres i 1½ etage med trempel på maks. 1,3 m (indvendigt) i
stedet for 2 etager.
Taghældning skal være højere (undtagen dobbelthuse mod syd).
Smalle kviste/karnapper el. lign. (gerne med moderne udformning, men med respekt for den
gamle gårds udtryk).
Dobbelthuse skal opfattes som længehuse, hvor der kan bygges karnapper, udskud eller
mindre bygning vinkelret på facade.
Illustrationsskitser på side 15 og 16 udskiftes med illustrationer fra Vestbjerg Byudviklingsplan samt fotos fra
Bygaden i Gl. Hasseris.
Delområde A og E:
For at få en bedre overgang mod syd mellem privat areal og fælles udendørs opholdsareal, samt for ikke at
sløre udsyn til skrænten, tilføjes til bestemmelse om hegn, at der ikke må plantes hæk eller etableres andre
former for hegn mod syd.
Delområde B:
Under anvendelse slettes ”Enkeltstående butikker” (redaktionel ændring).
Lokalplanens redegørelse:
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I afsnit ”Lokalplanens indhold” udskiftes illustrationsplan.
I afsnit ”Bebyggelse” tilrettes tekst om bebyggelsens højde, så det fremgår, at der i
delområde A skal bygges i 1½ plan med høj trempel, mens der i det resterende område kan
bygges i 2 etager.
I afsnit ”Bebyggelse” udskiftes illustrationsskitser af arkitektur i delområde A.
I afsnit ”Infrastruktur” tilrettes afsnit omhandlende vejadgange, så det fremgår, at der kan
etableres 2 sekundære vejadgange i delområde A. Disse kan anvendes til ind- og
udkørsel for et meget begrænset antal parkerede biler.
I afsnit ”Terræn” slettes terrænsnit for delområde A.
I afsnit ”Anden planlægning” indsættes et afsnit, der hedder ”Aalborg Lufthavn”.
Følgende tekst indsættes i afsnittet:
” Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassin, forsinkelsesbassin mv. indenfor 13 km
sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner.
Jf. EU-forordning 139/2014 og beskrevet i vejledningen ”Forvaltning af risiko for fugle- og vildthændelser
ved flyvepladser”, kræver etablering af bassiner og lignende med permanent vandspejl indenfor
sikkerhedszonen godkendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses (FES). Kommuneplanens
retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn fastsætter begrænsninger og hensyn ved etablering af anlæg, der
kan tiltrække fugle. Her fastsættes også at etablering, retablering eller oprensning af sådanne anlæg skal
til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, inden der kan gives tilladelse.”
Lokalplanens bestemmelser:
I pkt.1.1 tilføjes følgende 2 punkter:
- ”Gårdstruktur i delområde A skal respekteres, og der skal indrettes et grønt gårdmiljø i
midten af hver gårdbebyggelse.
- Bebyggelsens form, dimensioner og arkitektur i delområde A skal være inspireret af den
oprindelige gårdbebyggelse."
I pkt. 5.2 tilføjes følgende: ”Boligbebyggelse i delområde A, som placeres op mod
Mejlstedvej, skal bygges i 1½ etage med trempel på maks 1,3 m (indvendigt). I det
resterende delområde A skal bygninger bygges i enten 1½ plan eller 1 plan, men fortsat
med trempel på maks.1,3 m.”
Pkt. 5.3 ændres til følgende vedr. delområde A: ”Niveauplan for delområdet fastlægges til
kote 13 m i den nordlige del og falder jævnt til kote 11,5 m for den sydlige del. Den enkelte
længe eller bygningskrop må ikke indeholde forskydninger i niveau."
I pkt. 5.4 tilføjes følgende: ”Undtaget delområde A, hvor der henvises til pkt. 5.2.”
I pkt. 5.5 deles bestemmelser for delområde A og E op, så der kommer til at stå følgende:
” Delområde A:
Ny bebyggelse skal opføres som klynger af længehusbebyggelser, der skal orienteres
omkring et fælles opholdsareal placeret centralt i bebyggelsen. Princip for placering af
bebyggelse ses på Kortbilag 3. Bebyggelse i delområde A skal placeres som 2 X 4 firlænget
gårdstruktur med mulighed for at placere dobbelthuse mod syd (som den ene "længe").
Ny boligbebyggelse skal placeres min. 15 m fra midten af Mejlstedvej. Der kan ikke
placeres skure og lign. i en afstand på min. 15 m fra midten af Mejlstedvej, med mindre disse
er bygget sammen med en boligenhed, og fremstår som en del af bygningens arkitektur.
Al ny bebyggelse skal placeres inden for byggelinjer, som vist på Kortbilag 2, mod
henholdsvis øst og vest, for at bibeholde nord-/sydgående udsigtskig.
Al ny bebyggelse skal placeres nord for den sydlige byggelinje, som vist på Kortbilag 2.
Ny boligbebyggelse må opføres med en maksimal husdybde på henholdsvis 11,0 m
(nordlige bygninger) og 11,5 m (de sydligst beliggende bygninger, som er vist som
dobbelthuse på Kortbilag 3) og en maksimal facadelængde på 60 m (målt udvendigt).
Eventuelle dobbelthuse skal opfattes som længehuse, hvor der kan bygges karnapper,
udskud eller mindre bygning vinkelret på facade.
Bebyggelse skal placeres ovenfor skrænten og må ikke bygges ind i skrænten (se princip
for terrænbearbejdning på Kortbilag 3 samt i pkt. 7.7).
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Der kan ikke placeres bygninger i kantzone op mod beskyttet natur i delområde A (se
Kortbilag 2)
Delområde E:
Ny bebyggelse skal placeres indenfor de på Kortbilag 2 viste byggefelter.
Mindre bygninger som skure, carporte og lign. kan placeres udenfor byggefeltet.
Boligbebyggelse skal opføres i grupper af 2-7 sammenbyggede enheder. Disse
boligenheder skal placeres med en afstand af min. 3 m.
Bebyggelse skal placeres ovenfor skrænten og må ikke bygges ind i skrænten (se
princip for terrænbearbejdning på Kortbilag 3 samt i pkt. 7.7).”

I pkt. 5.5 tilføjes følgende i kommentarfeltet: ”Ved sammenbygning af længer skal huset
fremstå som et længehus med samme overflade og ikke som rækkehuse med
mellembygninger. Dette gælder primært for de bygninger der ligger nordligst og ikke i
samme udstrækning for de sydlige bygninger (dobbelthusene). En husdybde på
maks. henholdsvis 11,0 m og 11,5 m i delområde A skal være med til at skabe
reference til de traditionelle gårdhuse. En husdybde på 11,0 m eller 11,5 m giver
mulighed for at indrette boligen således, at der opnås en god disponering af rummene.
Planen fastsætter maksimale facadelængder, der skal sikre en velproportioneret
bebyggelse. Den eksisterende længebebyggelse var lidt over 50 m lang.”
I pkt. 6.1 tilføjes følgende vedr. delområde A: ”Bebyggelsen skal udformes som
længehusbebyggelse og skal i form, dimensioner og arkitektur være inspireret af og
have referencer til den oprindelige gårdbebyggelse – det kan fx være ved brug af
sparreblændinger eller trempel med træbeklædning.”
I pkt. 6.1 tilføjes følgende i kommentarfeltet: ”Ved at bebyggelsen opføres som
længehusbebyggelser orienteret omkring et fælles gårdrum skabes en reference til
gården som typologi. Gårdrummet vil fungere som et naturligt mødested for
bebyggelsens beboere. Der henvises i øvrigt til referencefotos i lokalplanens
redegørelse (Bygaden og byudviklingsplanen).”
I pkt. 6.2 tilføjes følgende:
”Såfremt facade udføres som blank mur, så skal den udføres i mursten med et rustikt
udtryk eller med blødstrøgne tegl.
Bebyggelse i delområde A skal udføres i teglsten som vandskures og hvidmales.
Trempel skal udføres med træbeklædning eller sparreblænding. Denne bestemmelse
gælder ikke for de sydligst beliggende bygninger i delområde A (dobbelthusene).
Der vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen blive stillet krav om en mock-up af
facadeløsningen.”
I pkt. 6.2 tilføjes følgende i kommentarfeltet: ”For at tilstræbe, at området får en god visuel
sammenhæng internt og med den omkringliggende eksisterende bebyggelse
ønskes, at når der etableres blank mur, skal anvendes mursten, der har en karakter
som blødstrøgne mursten, hvilket vil sige et rustikt udtryk.”
I pkt. 6.4 ændres det afsnit, der handler om delområde A til følgende: ” Tage skal
udformes som symmetrisk sadeltag med en hældning på 40-50 grader.
Tagkonstruktionen må ikke have udhæng og ikke synlige spærender. Der kan
placeres kviste/karnapper el. lignende, som skal tilpasses så de ikke virker
dominerende i forhold til hovedhuset (længehuset). Tagbeklædning skal være tegl
eller stål (pandeplader). Kviste/karnapper el. lignende må gerne udformes med et
moderne udtryk, men med respekt for den gamle gårds proportioner. Hvis der
placeres flere kviste i tagfladen skal de være ens med hensyn til placering i tagfladen,
dimensioner og udseende og de skal placeres således, at der opnås et harmonisk
helhedsindtryk.
Tage på de sydligst beliggende boliger (dobbelthusene) i delområde A skal udformes
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som symmetrisk sadeltag med en hældning på 30-50 grader. Tagkonstruktionen
må ikke have udhæng og ikke synlige spærender. Tagbeklædning skal være
tegl eller tagpap.”
I pkt. 6.4 ændres det afsnit, der handler om delområde B, C, D og E (undtaget
dagligvarebutik) til følgende: ”Boligbebyggelse inden for hver boligenklave (med
et ensartet arkitektonisk udtryk) skal udformes med ensartet tagform og
materiale. Boligbebyggelsens tage skal udformes som sadeltage (symmetrisk
eller asymmetrisk). Hældning skal være 20-50 grader.”
I pkt. 7.3 tilføjes følgende vedrørende delområde A og E: "Der må ikke etableres
hegn på de sydvendte skråninger”.
I pkt. 7.3 tilføjes følgende i kommentarfeltet: ”Der ønskes ikke etableret hække
eller andre typer hegn, som skjuler det landskabstræk, som skråningen udgør.
Bestemmelse skal sikre frit udsyn mellem bebyggelsen og det flade engareal og
omvendt samt sikre, at skrænten fortsat kan erkendes i landskabet.”
I pkt. 9.3 tilføjes følgende under bestemmelsens kommentarfelt: ”Da
lokalplanområdet ligger indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation
Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner skal etablering, retablering eller
oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle, sendes til høring hos
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) inden der kan gives tilladelse.
Eventuel dispensation fra 9.3 kan kun ske efter dialog og godkendelse fra
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.”
Korbilag 2 udskiftes idet byggefelter slettes i delområde A, og der i stedet indføres
byggelinjer.
Kortbilag 3 udskiftes, idet der er indført rettelser i delområde A.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller
borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke
behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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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
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 21. november 2019 (punkt 3).
Magistratens møde den 2. december 2019 (punkt 3).
Byrådets møde den 16. december 2019 (punkt 13).
Forslagene har været offentliggjort i perioden fra den 20. december 2019 til og med den 24. januar 2020.
Endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalgets møde den 23. april 2020 (punkt 4), sagen blev udsat.
Supplerende høring
Lokalplanforslaget med ændringsforslag har været offentliggjort i perioden fra den 1. maj til og med den 15.
maj 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-6-104
Kommuneplantillæg 5.028
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Planlægningen for området skal ses som en realisering af den byudviklingsplan for Vestbjerg, der blev
godkendt i byrådet i 2018. 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 omdanne 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
Lokalplanområdet skal delvis anvendes til centerformål i tilknytning til eksisterende centerområde. Som
opfølgning på byudviklingsplanen er der etableret helleanlæg til mere sikker forbindelse på tværs af
Mejlstedvej, som skal knytte centerområdet bedre sammen.
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I lokalplanområdet kan bygges tæt/lav og etageboliger i 2 etager (maks. 8,5 m). Dog undtagen delområde A,
hvor der kan etableres 1½ etage med høj trempel.
Bebyggelsen 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.
Bebyggelsens udseende skal have referencer til den tidligere gårds arkitektur. Den centrale del af
lokalplanområdet kan anvendes til centerformål og skal være med til at 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
indkigs- og skyggegener.
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 3 primære vejadgange til Mejlstedvej. Derudover forventes en
vejadgang kun til vareindlevering til dagligvarebutik i delområde B samt 2 sekundære vejadgange i
delområde A. Den østlige del af lokalplanområdet får vejadgang fra eksisterende vej Niels Lyhnes Vej.
Der bliver sikret en ny rekreativ øst-/vestgående stiforbindelse i den sydlige del af lokalplanområdet. Denne
sti skal på sigt løbe hele vejen langs den sydlige del af Vestbjerg. Nord-/sydgående stiforbindelser skal sikre
gode forbindelser ned mod det rekreative område mod syd og mod nord mod det eksisterende
centerområde.
Navngivning af ny vej
Det forventes, at der vil blive etableret 3 nye veje i lokalplanområdet. I forbindelse med 1. forelæggelse af
planerne godkendte By- og Landskabsudvalget, hvilke vejnavne der vil kunne anvendes. Det drejer sig om
Ronjasvej, Smillasvej og Annelisesvej, som alle refererer til romanfigurer. Fordelingen af vejnavne er ikke
endelig besluttet. Vejadgang til delområde D og E sker via en vejforlængelse af eksisterende boligvej Niels
Lyhnes Vej.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
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.
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Den østlige del af lokalplanen er kommunalt ejet, og derfor kan kommunen forvente at få indtægt ved salg af
arealet. På investeringsoversigten er der under Sundheds- og Kulturforvaltningen budgetlagt indtægter og
udgifter til halprojekt i Vestbjerg. Indtægtskravet på projektet er 9,5 mio. kr. 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 samt et fortov langs Niels Lyhnes Vej.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 6 henvendelser i forbindelse med den ordinære høring samt 3 bemærkninger i forbindelse
med supplerende høring. Den ene af disse henvendelser (fra den ordinære høring) dækker over en gruppe
af borgere beliggende øst og nord/øst for lokalplanområdet. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge i
bilag.
I store træk handler henvendelserne om følgende:
- Indsigt, skygge og reduceret udsigt for bebyggelse øst og nord/øst for lokalplanområdet. Mod øst er
der terrænforskel, så eksisterende bebyggelse ligger lavere.
- Trafikale udfordringer på Mejlstedvej.
- Forsvarets Ejendomsstyrelse gør opmærksom på, at de skal godkende etablering af bassiner og
lignende med et permanent vandspejl, da lokalplanområdet ligger inden for 13 km sikkerhedszone
fra Aalborg Flyvestations landingsbaner.
- Ønske om lavere højde på byggeri. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i maks. 8,5 m.
- Sikring af udsigtskig fra nord mod syd.
Området er centralt placeret i Vestbjerg og kan udfylde et behov for anden bebyggelse end parcelhuse. For
at skabe den fornødne ”luft” mellem bebyggelsen vurderes det hensigtsmæssigt at give mulighed for
bebyggelse i 2 etager. Der har i forbindelse med lokalplanudarbejdelse været opmærksomhed på, at der er
terrænforskel mellem lokalplanområdet og naboområdet mod øst. Der er udarbejdet en terrænmodel, som
kan ses på lokalplanens Kortbilag 3, hvor det fremgår at terrænet reguleres så højdeforskellen mellem
lokalplanområdet og området øst for lokalplanområdet reduceres.
En del af de trafikale udfordringer på Mejlstedvej forventes afhjulpet ved, at der etableres to nye vejbump.
Det er i lokalplanen gjort mere tydeligt, at Forsvarets Ejendomsstyrelse skal godkende placering af bassiner
og lignende med permanent vandspejl. Forsvarets Ejendomsstyrelse har tilbagekaldt deres veto til planen.
I lokalplanen er der fokus på at sikre udsigtskig fra nord mod syd over områdets engarealer.
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Bilag:
Samlet pdf. af bemærkninger v. supplerende høring - LP 5-6-104, Mejlstedvej - Vestbjerg
Kommuneplantillæg 5.028 Center, bolig og rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg
Bilag - indsigelser og bemærkninger - anbefalinger
Forslag til Lokalplan 5-6-104 Center, bolig og rekreativt område, syd for Mejlstedvej, Vestbjerg
Bilag - Samlet pdf. af bemærkninger, LP 5-6-104 - Mejlstedvej, Vestbjerg
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Punkt 10.

Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej,
Nørresundby (1. forelæggelse)
2020-035648
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-2-124.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen muliggør en karrébebyggelse på et enkelt byggefelt (B16) på Stigsborg Havnefront.
I praksis fungerer denne aktuelle lokalplan som et tillæg til rammelokalplan 1-2-118 for Etape 1, Stigsborg
Havnefront, Nørresundby Midtby.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 3. september 2020 og byrådet den 28. september 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-124
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Stigsborg Havnefront skal udvikles til en ny bydel omkring Aalborgs bycentrum, som i de senere år har
gennemgået en omfattende udvikling. Udviklingen af Stigsborg Havnefront er opdelt i tre etaper. Etape 1 er
den centrale ubebyggede del af området. Etape 2 er den vestligste del, hvor Hedegaard Agro ligger, og
Etape 3 er den østligste del, hvor Nørresundby Boldklubs træningsbaner tidligere lå.
Aalborg Byråd godkendte den 10. februar 2020 lokalplan 1-2-118 for hele Etape 1. Lokalplan 1-2-118 er
udarbejdet som en blanding af en rammelokalplan og en traditionel byggeretsgivende lokalplan.
En rammelokalplan er en lokalplan, hvor der fastsættes principper og overordnede bestemmelser for et
område. Lokalplan 1-2-118 regulerer og giver byggeret til etablering af alt det "mellem husene"; veje, stier,
byrum, beplantning, terrænændringer, håndtering af regnvand (LAR) mv. Derudover regulerer lokalplanen
bebyggelsesstruktur, anvendelser, arkitektur, parkering mv. for alle byggefelter i lokalplanen. Men
lokalplanen giver kun byggeret for byggefelterne C3, C4, B6, B8 og B17, se kort.
Tanken har hele tiden været, at der efterfølgende skal laves byggeretsgivende lokalplantillæg for et eller
flere byggefelter, som følger rammelokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering, udseende,
ubebyggede arealer mv.
Denne lokalplan 1-2-124 er tillæg nr. 1 til rammelokalplanen og omfatter udelukkende byggefelt B16, se kort.
Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan er rammelokalplan 1-2-118 fortsat gældende med de
tilføjelser og ændringer, der fremgår af denne aktuelle lokalplan.
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Markering af de byggefelter, som rammelokalplan 1-2-118 giver byggeret for (blå) og det byggefelt, som
denne lokalplan giver byggeret for (rød).
Lokalplanens indhold
Den aktuelle lokalplan, der fungerer som tillæg til rammelokalplan 1-2-118, indeholder kun enkelte
bestemmelser, der supplerer eller erstatter bestemmelserne i rammelokalplanen.
For det første præciseres det, at der tillades maks. 25 parkeringspladser på byggefelt B16.
Rammelokalplanen fastlægger en ramme på 50 pladser samlet for byggefelterne B14 og B16.
Etagearealet for byggefelt B16 fastlægges til maks. 8.760 m². Etagehøjden følger i vid udstrækning
bestemmelserne i rammelokalplan 1-2-118. Der er givet mulighed for en ekstra etage på udvalgte steder på
karréen. Til gengæld er det i Kortbilag 2 præciseret, hvor der tillades maks. 6 etager, maks. 5 etager osv.
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Det samme gør sig gældende for tage. Det er præciseret, at der skal være saddeltag med en hældning på
min. 30° på en del af byggefelt B16, og Kortbilag 2 viser præcis hvor.
Rammelokalplanen giver mulighed for placering af selvstændige småskala-bygninger såsom orangeri,
overdækket altan eller tilsvarende på tage. Denne lokalplan stiller krav om etablering af et orangeri eller
tilsvarende på taget i karréens sydvestlige hjørne. Småskala-bygninger kan ses som nyfortolkning af byens
tårne, kupler og spir, og kan give en spændende afslutning på bebyggelsen, hvis de opføres på egnede
bygninger. Det vurderes, at et orangeri eller tilsvarende på det aktuelle sted kan medvirke til at give
lokalgaden karakter og et ”twist” på det klassiske brokvarter.
Rammelokalplanen stiller krav om åbninger i karréerne i Parkkvarteret, hvor byggefelt B16 hører til. I denne
lokalplan er dette præciseret til at være en åbning på 6 m i karréens vestlige side og en port i dobbelthøjde
(2 etager) i den østlige side ud mod parken. Port og åbning skal have et grønt udtryk og bl.a. være med til
skabe både fysisk og visuel forbindelse, herunder grønne kig, ind og ud af det hævede gårdrum.
I forbindelse med byggemodningen af Stigsborg Etape 1, har det vist sig, at der kan være problemer med
traditionel brandredning med en stigevogn, da det stiller store krav til pladsen i gaderummene. For at sikre
grønne gaderum bl.a. med træer er det tilføjet et nyt pkt. 9.8, som fastslår, at brandredning skal indrettes, så
den i videst muligt omfang ikke begrænser mulighederne for træer, beplantning og byinventar i de
tilstødende gade- og byrum.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 49
5 afaf683

Byrådet
Bilag:
Udkast til Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby Midtby

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 50
6 afaf683

Byrådet

Punkt 11.

Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (1. forelæggelse)
2019-055291
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 6-2-107.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 51
1 afaf483

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6.800 m 2 og giver mulighed for at omdanne et tidligere erhvervsområde
til boligområde som opfølgning på byudviklingsplanen for Godthåb. Lokalplanen giver mulighed for etablering
af 13 tæt-lav boliger og indretning af lejligheder i en eksisterende bygning, Den gamle Brugs. Området har
vejadgang fra Tostrupvej.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 3. september 2020 og byrådet den 28. september 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-2-107
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre, at området omdannes fra et erhvervsområde til et boligområde.
Placeringen er meget attraktiv i den nordlige del af Godthåb, og beliggenheden ved Døsebækken og
Guldbækken giver området store kvaliteter.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af 13 tæt-lav boliger og for at indrette lejligheder i Den gamle
Brugs.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 52
2 afaf483

Byrådet
Den nye bebyggelse etableres langs Døsebækken, vinkelret på Tostrupvej, i et område der er meget
skrånende. Døsebækken er i dag rørlagt nærmest Tostrupvej. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen
genåbnes vandløbet på denne strækning.
Lokalplanen giver mulighed for et tæt-lavt byggeri i et moderne udtryk. Bebyggelsen opføres i teglsten eller
træ med tag, der enten er fladt eller med ensidig taghældning.
Den gamle Brugs ligger med facaden parallelt med Tostrupvej i udkanten af den oprindelige landsby i
Godthåb. Bygningen er udpeget med middel bevaringsværdi. Såfremt denne bygning udskiftes, skal den
erstattes med et længehus med sadeltag, der refererer til landsbybebyggelsen i området.
Terrænet i området skråner meget. Der stilles derfor krav om, at bebyggelsen på de mest skrånende arealer
opføres i forskudte plan, så terrænforskellene optages i bygningen. Herudover skal der fortages
terrænreguleringer for at lave private og fælles opholdsarealer. Lokalplanen stiller krav om, at
terrænreguleringerne udformes afrundet og naturligt.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra 2 indkørsler fra Tostrupvej, henholdsvis nord og syd for
Døsebækken.
Der etableres sti igennem området, og der etableres rekreativ forbindelse fra området til Oldstien.
Der etableres fælles udendørs opholdsarealer langs Døsebækken og ved regnvandsbassinet i den østlige
del området. Grundet det kuperede landskab indrettes der mindre plateauer til bålplads, ophold mv.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 53
3 afaf483

Byrådet
Bilag:
Udkast til lokalplan 6-2-107 - 1. forelæggelse

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 54
4 afaf483

Byrådet

Punkt 12.

Godkendelse af Lokalplan 10-1-109 Boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe (1.
forelæggelse)
2015-068644
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 10-1-109.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger (4 ugers høring forlænget til 8 uger pga.
sommerferien).
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 55
1 afaf483

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 11.700 m² og udgøres af 3 matrikler, hvoraf 2 er privatejet og den 3.
ejes af Aalborg Kommune (den tidligere materielgård i Nibe). Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et
ønske om at opføre boliger på den private del, beliggende ud mod Sygehusvej. Dette har givet mulighed for
at udarbejde en samlet planlægning for området. Lokalplanens formål er at omdanne området til et tæt-lavt
boligområde, hvor ny bebyggelse og beplantning understøtter det karakteristiske terræn. Lokalplanområdet
ligger i byzone og skal forblive i byzone.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 16. september 2020 og byrådet den 19. oktober 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 10-1-109
Oversigtskort

Formål og baggrund
Lokalplanområdet udgøres af den tidligere materielgård og fremstår som et utilgængeligt og
utidssvarende erhvervsområde samt et grønt område, der fremstår som et tilplantet og lys-åbent areal.
Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde, karakteriseret af landskabet og udsigten til
fjorden.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger inden for lokalplanområdet.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 56
2 afaf483

Byrådet
Området er delvist bebygget med den gamle materielgård, en privat bolig og et ubebygget, grønt uplejet
areal. Det fremstår som et udslidt og markant hjørne i den sydlige bydel af Nibe.
Lokalplanområdet ligger synligt i den sydlige del af Nibe og er meget kuperet. Nord for området ligger
brandstationen og starten på den egentlige by. Mod vest ligger den gamle dyrskueplads, som anvendes til
forskellige friluftsaktiviteter. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger Solsidecentret, som rummer 83
plejeboliger og Kirstine Jensens Vej, der udgøres af en nyere parcelhusbebyggelse fra 00'erne.
Landskabet inden for lokalplanområdet bliver dannet af en istidsskrænt, som har været udgangspunkt for
udformningen og placeringen af boligbebyggelsen. Desuden har kig fra det højereliggende boligområde ved
Kirstine Jensens Vej og Solsidecenteret, samt trafikstøj fra Sygehusvej og Aalborgvej, været afgørende for
disponeringen af bebyggelsen og de forskellige boligtyper, samt den beplantning, som planen fastsætter
bestemmelser for.
Terrænforskellene inden for lokalplanområdet er markante. Lokalplanen fastlægger derfor 3 boligtyper, som
defineres af deres højde og placering i landskabet, så terrænet udnyttes arkitektonisk. Ud mod Søndergade
skal bebyggelsen opføres i 1 - 2 etager. Mod Sygehusvej kan der opføres bebyggelse i 2 etager, og hvor
skrænten er mest markant gives mulighed for en bebyggelse med parterre.
Boligerne placeres ud mod Søndergade og Sygehusvej. Boligerne skaber derved rum i midten af
bebyggelsen til både de private og fælles udendørs opholdsarealer, og de afskærmer opholdsarealerne mod
trafikstøj.
Da Nibe er karakteriseret af de grønne istidsskrænter, beplantet med ege- og bøgetræer, skal
lokalplanområdet til dels også fremstå begrønnet. Der skal derfor etableres klynger af ege-og bøgetræer.
Klyngerne skal placeres, så der sikres udkig mellem bebyggelsen fra Sygehusvej og beplantningen kan
friholdes for underbevoksning, så det er muligt at have udsigt under trækronerne.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra hhv. Søndergade og Sygehusvej. Vejadgangen fra Søndergade etableres
som en ny boligvej, som får navnet Ved Fjorden.
Navnet er valgt på grund af nærheden og udsigten til fjorden.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 45. Lokalplanen sætter bestemmelser for
anvendelsen af materielgården og den gamle dyreskueplads.
Lokalplan 45 ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af nærværende lokalplan i
forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 10-1-109.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af det kommende
areal.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 57
3 afaf483

Byrådet
Bilag:
Udkast til Lokalplan 10-1-109 Boliger, Søndergade og Sygehusvej, Nibe

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 58
4 afaf483

Byrådet

Punkt 13.

Godkendelse af Skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 5, Konvalvej, Aalborg C
2014-1805
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 72.069.000 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 112.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 59
1 afaf583

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 5

Afdelingen består i dag af 236 boliger. Renoveringsarbejdet omfatter kun højhuset på 8 etager og består af
32 boliger fordelt med 4 boliger pr. etage. De 32 boliger fordeles med 8 stk. 2-rums boliger og 24 stk. 3-rums
boliger. Alle 32 boliger ombygges til 3-rums og tilgængelige boliger. Antal boliger efter renovering forbliver
uændret.
Vivabolig afd. 5 er en af boligorganisationens ældre afdelinger opført i 1957, beliggende tæt på naturskønne
områder. Afdelingen ligger i den sydvestlige del af Aalborg tæt på centrum. Der findes i området en del
rekreative og grønne områder deriblandt Mølleparken, Bejsebakken samt Aalborg Zoo.
I forbindelse med renoveringen disponeres boligerne med fokus på sammenhængende indretning og
gennemlyste boliger. Disponeringen sikrer nem tilgængelighed i form af ny elevatoradgang.
Afdelingens vision med helhedsplanen er at etablere nye tilgængelige boliger, som kan være med til at
beholde beboerne i alle af deres livsfaser. Visionen er ligeledes at skabe attraktive udfordrende udearealer,
der dels forbedrer og styrker sammenholdet og samtidig sikrer tryghed for den enkelte beboer.
Projekt
De væsentligste renoveringsarbejder i helhedsplanen omfatter:
Opretning:
 Nedtagning af puds og isolering
 Efterisolering af facader
 Skalmuring
 Ombygning af altangange
Ombygning:
 Boliger indrettes med gennemlyste køkken/alrum
 Altaner udvides
 Etablering af ventilation

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 60
2 afaf583

Byrådet
Tilgængelighed:
 Boliger ombygges til tilgængelige boliger
 Placering af elevator inde i bygningen, hvor der tidligere var trapperum
 Boliger indrettes med nyt badeværelse
Miljøfremmende foranstaltninger:
 Forbedring af friarealer i hele bebyggelsen
Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018.

Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned
før renovering*

Husleje pr. måned
efter renovering*

236

236

4.854 – 5.910 kr.

5.239 – 6.378 kr.

Etagebyggeri

* Huslejepåvirkning omfatter udelukkende de 32 boliger der er del af renoveringsarbejdet.

Økonomi
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 72.069.000 kr., hvoraf 10.200.000 kr. er til
forbedringer af udearealer, renovering af parkeringspladser, carportanlæg mv. gældende for hele afdelingen.
De resterende 61.869.000 kr. af renoveringsudgiften svarer til 23.017 kr. pr. m 2 for de boliger der er omfattet
af renoveringsstøttesagen. Årsagen til den høje renoveringsudgift er det omfangsrige arbejde i forbindelse
med ombygningen indenfor eksisterende isometri, særligt i forhold til forstærkninger og forbedringer af
funderingsforhold.
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 67 kr. pr. m2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 911 kr. kr. m2 pr. år. Den eksisterende husleje er 844 kr.
m2 pr. år pr. jan. 2020.
Lejefordeling efter renovering reguleres således, at den i hele afdelingen afspejler reglerne om lejefordeling
efter indbyrdes værdi.
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%

112.000 kr.
112.000 kr.
112.000 kr.
112.000 kr.
112.000 kr.
560.000 kr.

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

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

72.069.000

57.591.000

6.065.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

- - - Kr. - - 7.853.000

Kapitaltilføsel

Kommunal
garanti
3)

560.000

Ikke beregnet

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.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 61
3 afaf583

Byrådet
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%.

Demokratisk godkendelsesproces
Skema A behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af
coronavirussygdom (COVID 19) som giver mulighed for boligorganisationer at tage beslutninger forudsat, at
beboer afstemning i afdelingen kan holdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger
ophæves.
Helhedsplanen som ovenfor beskrevet er anbefalet af afdelingen og godkendt at Vivabolig
organisationsbestyrelse jf. retningslinjer fra Landsbyggefonden og Bekendtgørelsen, der bl.a. omfatter
afdelingens fremtidige afstemning om planens realisering.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 62
4 afaf583

Byrådet
Bilag:
Tegningsmateriale - Konvalvej

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 63
5 afaf583

Byrådet

Punkt 14.

Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
2019-084318
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2020 for skoleområdet.
Kvalitetsrapporten genfremsendes til Magistraten, fordi Folketinget har udstedt ny bekendtgørelse om
kvalitetsrapporter efter at Magistraten har anbefalet denne til byrådet. Tillægget fremgår som det sidste afsnit
(side 37-40) i kvalitetsrapporten. De øvrige afsnit i kvalitetsrapporten er uændret.
Bilag 4 er lukket bilag, da der er tale om fortrolige oplysninger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Daniel Borup var fraværende.

Byrådet

Møde den 15.06.2020
kl. 16.00

Side 64
1 afaf683

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes, fordi Aalborg Kommune, jf. Folkeskoleloven, skal udarbejde en
kvalitetsrapport på skoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluerings- og resultatopfølgning på
kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.
Skoleudvalget skal drøfte og anbefale kvalitetsrapporten inden den godkendes i byrådet.
Sagen genfremsendes til Skoleudvalget og byrådet, fordi Undervisningsministeriet den 18. marts – efter
Skoleudvalgets oprindelige drøftelse af kvalitetsrapporten – udstedte ny bekendtgørelse. Bekendtgørelsen
indeholder nye oplysninger om skolernes brug af muligheden for at afkorte skoledagens længde, som det
fremgår i Folkeskolelovens §16b og §16d. Derudover skal skolernes anvendelse af ressourcer til kvalitetsløft
af understøttende undervisning fremgå i rapporten. Der er derfor lavet et tillæg, som beskriver disse
elementer. Tillægget fremgår som det sidste afsnit (side 37-40) i kvalitetsrapporten. De øvrige afsnit i
kvalitetsrapporten er uændret.
Baggrund
I henhold til Folkeskoleloven og bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter i folkeskolen skal
byrådet hvert andet år forelægges en kvalitetsrapport. Formålet er at styrke byrådets mulighed for at
varetage sit ansvar for folkeskolen ved at sikre et godt grundlag for drøftelserne og de fremadrettede
beslutninger.
Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er de nationale mål og resultatmål samt Aalborg Kommunes vision
”Noget at have det i”.
De nationale mål og resultatmål i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er følgende:
1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset
social baggrund skal reduceres år for år.
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis
 Elevernes trivsel skal øges.
Visionen er Aalborg Kommunes fortolkning af de nationale mål og resultatmål. Visionen lyder ”Noget at have
det i”.
Visionens mål lyder:
 Alle elever bliver dygtigere hver dag
 Alle elever har mod på at deltage i verden
 Alle har en ven i skolen
 Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende
 Alle ansatte arbejder systematisk med at skabe læring og trivsel.
Kvalitetsrapporten i en styringsmæssig sammenhæng
I forhold til opfølgning på både visionen og de nationale mål og resultatmål arbejdes der efter nedenstående
plan for opfølgning. Planen består af fem elementer – udarbejdelse af datarapport, drøftelse af datarapport i
skolebestyrelser, MED-udvalg og personalegrupper, læringssamtaler, individuel opfølgning med alle skoler
og opfølgende læringssamtaler. Planen gennemføres hvert år. Kvalitetsrapporten udarbejdes kun i lige år.
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Okt.-Nov.:
Skoleforvaltningen
genererer
datarapport

Nov.-jan.:
Skolebestyrelser,
MED-udvalg og
personalegrupper
drøfter
datarapporten

Jan.:
Læringssamtaler
med fokus på
nationale mål og
resultatmål og
visionens mål

Feb.-apr.:
Individuel
opfølgning med
alle skoler

Maj-jun.:
Opfølgende
læringssamtaler

Læringssamtaler
Der har i januar 2020 været afholdt læringssamtaler med alle skoleledelser. Formålet med læringssamtalen
er at skabe et fælles billede af skolens resultater og skolens kultur set i forhold til de nationale mål og
visionen for Aalborgs skoler. Læringssamtalerne handler om at sikre fælles ansvar for skolens mål og
resultater mellem skoleledelser og forvaltningsledelsen.
Læringssamtalerne sikrer et stærkt ledelsesfokus på faglige og trivselsmæssige resultater og opsamler og
synliggør, hvor der er behov for support til det lokale arbejde på skolerne. Som en del af forberedelsen til
læringssamtalen, udsender Skoleforvaltningen en datarapport med skolernes egne resultater. Skolerne har
mulighed for at drøfte datarapporten med skolebestyrelsen, personale og skolens MED-udvalg inden
læringssamtalen. Desuden har skolerne haft mulighed for selv at medbringe data, der dokumenterer
elevernes læring og trivsel.
Skolechef og viceskolecheferne har sammen med en pædagogisk konsulent afholdt samtalerne.
Samtalernes hovedtema har været elevernes læring. Ledelserne var på forhånd blevet bedt om at vurdere
deres elevers læringsudbytte og komme med forslag til, hvordan de som ledelse kunne påvirke
læringsudbyttet positivt. I det hele taget var der i samtalerne fokus på at undersøge og evaluere effekt og
udbytte af de forskellige tiltag og indsatser, som skolerne arbejder med og på, at lederne skal være tæt på
den undervisning og de aktiviteter, der foregår på skolen og i DUS´en, og dermed tæt på elevernes læring
og trivsel.
Samtalerne følges op ved, at skolechef og viceskolecheferne tager på besøg på skolerne og sammen med
skolelederen eller skoleledelsen med udgangspunkt i læringssamtalen udfærdiger mål og handleplaner for
det kommende år, som skrives ind i skolens målpil
Feedback og indsatser på skolerne
Skoleudvalget drøftede i november 2019 indholdet i Kvalitetsrapporten. Skoleudvalget ønskede bl.a. viden
om skolernes arbejde med feedback, en kort beskrivelse af skolerne samt en kort beretning fra alle
skolebestyrelser om skolen. For at kunne besvare disse ønsker, har alle skoler udarbejdet en beskrivelse af
dels, hvordan de arbejder med feedback og dels hvilke indsatser og områder, der har særligt fokus på
nuværende tidspunkt. Alle skolernes beskrivelser er vedhæftet som bilag.
Indhold i kvalitetsraporten
Kvalitetsrapporten indeholder oplysninger om følgende emner:
 Elevtal
 Afgangsprøver
 Nationale test
 Trivsel
 Elevfravær
 Kompetencedækning
 Overgang til ungdomsuddannelse
 Inklusion
 Skolernes brug af muligheden for at afkorte skoledagens længde og anvendelse af ressourcer til
kvalitetsløft af understøttende undervisning.
Skolernes resultater af de nationale test er fortrolige – og er derfor fremsendt som et lukket bilag til
Skoleudvalget.
Resumé
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Det er Skoleforvaltningens overordnede vurdering, at denne kvalitetsrapport for 2020 viser et skolevæsen i
god udvikling. Vurderingen er bl.a. baseret på, at der er sket forbedringer i forhold til skoleåret 2017/18 i
resultaterne i afgangsprøverne. Derudover er der fremgang at spore i forhold til flere af de nationale test og
Aalborg Kommune er godt på vej i forhold til at opnå målet om fuld kompetencedækning.
Kvalitetsrapporten giver samtidig anledning til et par opmærksomhedspunkter. Der kan bl.a. registreres et ret
stort fald i resultaterne i de nationale test i dansk, læsning på 4. klassetrin. Derudover kan det konstateres, at
resultaterne i trivselsmålingen er dårligere, end det var tilfældet i 2017/18 i forhold til en stor del af
spørgsmålene, samt at elevfraværet – og særligt det ulovlige fravær – er steget.
For at følge op på disse opmærksomhedspunkter foreslås det, at der gennemføres en analyse af årsagerne
til faldet i resultaterne i de nationale test i dansk, læsning på 4. klassetrin. Derudover følges der op på
trivselsmålingen, når resultaterne af trivselsmålingen 2020 foreligger således, at der er et større grundlag for
at vurdere, om elevtrivslen er tilfredsstillende eller giver anledning til handlinger. Det vurderes, at der
allerede er igangsat de nødvendige handlinger i forhold til at håndtere opmærksomhedspunktet om
elevfravær.
Nedenstående er der et kort resumé af hvert af afsnittene i kvalitetsrapporten.
Til slut i kvalitetsrapporten er der udarbejdet en kort beskrivelse af, hvordan skolerne arbejder med
feedback, hvilke særlige indsatser den enkelte skoler har fokus på samt en kort sammenskrivning af
skolebestyrelsernes beretning om indsatsområder og særlige karakteristika. Denne del er medtaget, fordi det
har været et særligt ønske fra Skoleudvalget at få viden om disse emner.
Kort resumé af resultaterne i kvalitetsrapporten
Elevtal – Der går pr. september 2019 i alt 19.377 elever i Aalborg Kommunes skoler. 979 elever (svarende
til 5,1% af alle elever) af eleverne går i specialklasse eller på specialskole. Der har været en gennemsnitlig
stigning på 48 elever pr. år i specialtilbud siden 2014. Der er en opmærksomhed på det stigende antal af
elever i specialklasse eller specialskole. Der er i alt 2.806 elever, der går på privat- eller friskolerne, hvilket
svarer til 12,5% af det samlede elevtal. Der er tale om en lille stigning, idet andelen i 2018 var på 12,3%.
Karakterer – Aalborg Kommune er samlet set over landsgennemsnittet i både dansk, matematik og bundne
prøvefag. Set i forhold til 6-byerne er Aalborg Kommune næstbedst i alle tre karakterer – i alle karakterer
scorer Århus bedst blandt 6-byerne. Samlet set er afgangsprøvekaraktererne steget i alle tre kategorier.
Pigerne klarer sig bedst i bundne prøvefag og dansk, mens drengene scorer højest i matematik. Andelen af
elever der mindst opnår karakteren 02 i dansk og matematik er steget siden 2017/18.
Nationale test – Aalborg Kommune lever op til den nationale målsætning om 80% med gode resultater i
matematik på 8. klassetrin. I de øvrige test lever vi endnu ikke op til målet. Der er dog flere skoler, som lever
op til målet. Aalborg Kommunes samlede score er meget tæt på landsgennemsnittet. Over de sidste 3 år har
Aalborg Kommune forbedret resultaterne i dansk, læsning 2. klasse og 8. klasse samt matematik, 6. og 8.
klasse. Resultaterne i dansk, læsning 4. og 6. klasse er betragteligt lavere end på 2. og 8. klasse. Denne
tendens er dog i overensstemmelse med, hvordan det ser ud i hele landet. Skoleforvaltningen vil på
baggrund af resultaterne foretage en analyse af årsagerne til det store fald i resultaterne i dansk, læsning på
4. klassetrin.
Trivselsmålingen – Elevtrivslen i 0.-3. klasse er faldet i 2018/19. Det kan således konstateres, at
resultaterne i 16 ud af 20 spørgsmål er blevet dårligere. I 4.-9. klasse kan det tilsvarende konstateres, at
resultaterne er blevet dårligere i 29 ud af 40 spørgsmål. I forhold til de 4 trivselsindikatorer er resultatet
ligeledes faldet. Aalborg Kommune er dog fortsat over landsgennemsnittet og er på tredjepladsen blandt 6byerne.
Ungeprofilundersøgelsen, der bl.a. afdækker elever i 7.-9. klasses trivsel, sundhed og forbrug af rusmidler,
viser, at eleverne trives godt både hjemme, i skolen og i fritiden. Resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen
viser, at Aalborg Kommune er bedre end landsgennemsnittet. Skoleforvaltningen vil, når resultaterne af den
igangværende trivselsmåling, foreligger, foretage en analyse af udviklingen i elevtrivslen, for at afklare om
udviklingen giver anledning til at igangsætte indsatser på området.
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Elevfravær – Det konstateres, at elevfraværet i Aalborg Kommune er steget i perioden fra 2016/17 til
2018/19. Det er særligt det ulovlige fravær, der er steget.
Kompetencedækning – Kompetencedækningen er steget siden 2015/16 og er på det højeste niveau i de
år, der fremgår i Kvalitetsrapporten, og er dermed godt på vej mod fuld kompetencedækning (95%) i 2025.
Aalborg Kommune er placeret over landsgennemsnittet og er tredjebedst blandt 6-byerne.
Overgang til ungdomsuddannelse – Andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15
måneder efter endt 9. klasse er faldende både for Aalborg Kommune og på landsplan. Blandt andelen af
elever der 15 måneder efter endt 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse vælger 16,3% en
erhvervsfaglig uddannelse. Det er højere end de forrige år, men dog stadig lavere end landsgennemsnittet.
Andelen der vælger en gymnasial uddannelse eller forberedende uddannelser eller øvrig
ungdomsuddannelse er faldende og under landsgennemsnittet. Andelen af elever der er i gang med en
ungdomsuddannelse 9 måneder efter endt 9. klasse er på 74,3% og er lavere end landsgennemsnittet på
76,0%.
Inklusion – Antallet af elever segregeret til specialskoler og -klasser har været stigende siden 2014 og
udgør i oktober 2019 1.025 elever (svarende til 5,1% af samtlige elever). Aalborg Kommune segregerer dog
fortsat færre elever end, hvad der er gennemsnittet i hele landet.
Skolernes brug af muligheden for at afkorte skoledagen - Det kan konstateres, at 12 skoler og i alt 61
klasser afkorter skoledagen i indskoling, specialklasser og specialskoler ud over den generelle reduktion. På
mellemtrin og i udskolingen reduceres skoledagen på 30 skoler og i i alt 333 klasser. Det svarer til ca. 65%
af samtlige klasser på mellemtrin og udskoling. Der er 19 skoler, der anvender understøttende undervisning
til konfirmationsforberedelse.
Tidsplan
Undervisningsministeriet har udsat fristen for byrådets godkendelse af kvalitetsrapporten til 1. oktober, som
følge af det sene tidspunkt for udstedelse af ny bekendtgørelse samt situationen omkring Corona.
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Bilag:
Kvalitetsrapport.docx
Bilagsrapport 2020
Skolernes tilbagemeldinger Kvalitetsrapport 2020
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Punkt 15.

Godkendelse af at den igangværende proces om fælles ledelse standses
2019-095554
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at den igangværende proces om fælles ledelse standses, og
at udmøntningen af besparelsen i 2021 fordeles med 1,5 mio. på skoleledelse og 0,5 mio. på øvrig ledelse i
forvaltningen. I 2022 øges besparelsen til at udgøre 2,5 mio. på skoleledelse og 0,5 mio. på øvrig ledelse i
forvaltningen.
Tina French Nielsen og Maja Torp kan ikke anbefale.
Venstre er indstillet på, at processen om fælles ledelse stoppes, men anbefaler, at besparelsen på ledelse
trækkes tilbage og finansieres af puljen ”Flere lærer i folkeskolen” fra Finansloven 2020. Puljen er endnu ikke
udmøntet endeligt, men hvis kriterierne ikke dækker anbefaler Venstre, at beløbet finansieres ved kassetræk,
alternativt af den øgede finansiering fra den nye udligning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Tina French Nielsen og Jan Nymark Thaysen kan ikke anbefale indstillingen og henviser til Venstres
bemærkninger under udvalgsbehandlingen.
Beslutning:
Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, fremsatte følgende
ændringsforslag:
"Udmøntningen af besparelsen skal fordeles således, at grundtildelingen til ledelse af lærere nedsættes til
1.680 timer på hver skole og minimumstildelingen til ledelse af pædagoger nedsættes til 1.344 timer.
Til gengæld nedsættes grænsen der udløser ekstra ledelsestid til 14 lærere på hver skole (i stedet for 15 som
det er i dag) Ændringen betyder, at besparelsen reduceres for skoler med de største ledelsesspænd.
De sidste 0,5 millioner kroner findes på øvrig ledelse i forvaltningen.
Først nævnte træder i kraft 1/8 2021, mens besparelsen i forvaltningen er gældende fra 1/1 2021."
For ændringsforslaget stemte 22 Imod stemte 8 (Venstre og Det Konservative Folkeparti).
Ændringsforsalget var herefter godkendt.
For indstillingen stemte 22. Imod stemte 8 (Venstre og Det Konservative Folkeparti).
Indstillingen var herefter godkendt.
Daniel Borup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Budgetforligspartierne har den 25. maj 2020 afholdt møde om fællesledelse mellem store og små skoler i
Aalborg Kommune.
Budgetforligspartierne har på baggrund af dialogerne i den indeværende proces valgt at stoppe processen
vedr. etablering af fællesledelse mellem skolerne i Aalborg Kommune.
Det er endvidere besluttet, at besparelsen, der skal findes i 2021 på ledelse i Skoleforvaltningen, udmøntes
således at der spares 1,5 mio. kr. på skoleledelse generelt, som tidligere drøftet i Skoleudvalget og 0,5 mio.
kr. på ledelse i Skoleforvaltningen.
Budgetforligspartierne har konstateret, at der i processen om fælles skoleledelse har været mange
konstruktive dialoger med skolerne om, hvordan man kan styrke og udvikle kvaliteten på de små skoler. Den
dialog vil Budgetforligspartierne gerne fortsætte i den kommende tid, og er åbne over for konstruktive forslag
til, hvordan vi gennem godt samarbejde og fokus på kerneopgaven i folkeskolen kan styrke kvaliteten på
folkeskolerne i Aalborg Kommune.
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Bilag:
Bilag - Møde blandt budgetforligspartierne mandag den 25. maj 2020 kl. 8.00 på Stigsborg Brygge
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Punkt 16.

Godkendelse af Ungestrategi 2020–2025
2019-053522
Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet
godkender Ungestrategien 2020-2025.
Beskæftigelsesudvalget: Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den seneste Ungestrategi udløb ved udgangen af 2017. En opdatering af strategien har afventet endelig
beslutning om en Sammenhængende Kommunal Ungeindsats (KUI) og fastlæggelse af FGU (Forberedende
Grunduddannelse).
Ungestrategiens værdigrundlag har dannet grundlag for fastlæggelse af målsætningen i den kommunale
sammenhængende ungeindsats. Målsætningen er ”alle unge skal være i relevant uddannelse eller
beskæftigelse eller forløb, der understøtter vejen dertil”.
Ungestrategien og beskrivelsen af Aalborg Kommunes Sammenhængende Ungeindsats har således status
af at være styringsdokumenter, som bidrager til og støtter op omkring det fastlagte værdigrundlag og
målsætningen på ungeområdet.
Både i Ungestrategien og i den sammenhængende kommunale ungeindsats er der fokus på at støtte de
unge i vejen mod livsduelighed, uddannelse og job. Begge styringsdokumenter har sigte på at have den
unge i centrum.
Indhold/opbygning
Målgruppen i Ungestrategien er unge mellem 15-24 år, da der ønskes et særligt fokus på unge i grundskolen
og ungdomsuddannelserne og overgangene herimellem.
Ungestrategien er i lighed med den forudgående strategi bygget op om 4 temaer:
Tema 1: ”Vi tager ansvar for at give de unge viden og færdigheder”
Tema 2: ”Vi understøtter de unges vej til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg”
Tema 3: ”Vi er der for de unge, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse”
Tema 4: ”Vi støtter de unge i deres livsduelighed – hvor uddannelse og job ikke kan være det aktuelle mål”
Der er i forhold til den tidligere strategi bl.a. tilføjet det element, at beskæftigelse/job kan være en mulighed
for nogle unge, hvor uddannelse ikke er det aktuelle mål. Dermed er den justeret til i forhold til de
lovmæssige ændringer og politiske mål på området.
Derudover indeholder strategien i højere grad de unges perspektiver. Formålet med dette har været at
synliggøre og lytte til, hvordan de unge oplever den hjælp og støtte de forskellige aktører bidrager med i
forhold til de unges vej mod uddannelse/beskæftigelse.
Strategien er bygget op således at relevant statistik på ungeområdet bidrager med at belyse og understøtte
den indsats, som der sættes fokus på indenfor de fire temaer.
Proces
Ungestrategien 2020-2025 er udarbejdet i rammen af Ungestrategiens ledergruppe, som ligeledes er ”ejer”
af strategien. Derudover har Ungebyrådet kommet med input og kommenteret indholdet i strategien. Der er
lagt vægt på at lytte til de unges stemme og inddrage dem i arbejdet med strategien.
Opfølgning
Ungestrategien og den halvårlige ungestatistik vil løbende danne grundlag for drøftelser og initiativer i
Ungestrategiens ledergruppe. Derudover vil de politiske udvalg én gang om året få en fælles status ligesom
udvalgene vil blive præsenteret halvårligt for ungestatistikken.
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Bilag:
Ungestrategi 2020-2025
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Punkt 17.

Godkendelse af udpegning af repræsentanter og suppleanter til §17, stk.
4-Landddistriktsudvalget
2019-054844
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender udpegning af repræsentanter og suppleanter
til § 17, stk. 4-Landddistriktsudvalget.
Jan Nymark Thaysen og Lars Peter Frisk kan ikke anbefale indstillingen, idet Venstre kan støtte
udpegningen fra LAK og de 6 planzoner. Men kan ikke støtte byrådsudpegningerne, da alle tre pladser er
besat af partier fra venstrefløjens konstitueringsgruppe. Vi mener ikke, at udpegningerne af politikerne er i tråd
med Aalborg Kommunes DNA.
Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at antallet af udpegede repræsentanter fra byrådet
ændres fra 3 til 4. Den fjerde plads skal tilfalde Valggruppe 2.
Der udpeges ligeledes en ekstra personlig suppleant fra Valggruppe 2.
Beslutning:
Godkendt, idet antallet af udpegede repræsentanter fra byrådet ændres fra 3 til 4. Som yderligere repræsentant
udpeges Lars Peter Frisk og som suppleant udpeges Vibeke Gamst.
Som suppleant for Ole Risager udpeges Carsten Kristensen.
Udvalgets kommissorium tilrettes herefter.
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Sagsbeskrivelse
Landdistriktspolitik 2020 blev vedtaget i byrådet primo marts 2020. Af politikken fremgår, at der i forbindelse
med udmøntning af politikken skal etableres uddelingspuljer. Sundheds- og Kulturudvalget tilkendegav i
forbindelse med proces for politikformuleringen, at det var ønsket, at der blev etableret et rådgivende § 17,
stk. 4-Landdistriktsudvalg for uddelingspuljen, benævnt Landdistriktspuljen. Byrådet godkendte nedsættelse
af § 17, stk. 4- Landdistriktsudvalget og kommissoriet primo marts 2020, hvorefter selve
udpegningsprocessen kunne igangsættes.
Det rådgivende udvalg skal jf. kommissoriet (se bilag) bestå af 11 medlemmer. Alle med hver deres
personlige suppleant. Sammensætningen skal være:




3 udpegede fra byrådet (to fra Sundheds- og Kulturudvalget og én fra By- og Landskabsudvalget)
2 udpegede fra foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK)
6 udpegede fra samrådene i landdistriktet (geografisk afgrænsning i 6 planzoner, jf. kortbilag).

De to politiske udvalg, LAK og samrådene indstiller repræsentanter og suppleanter, og endelig udpegning
sker i byrådet.
I april gennemførtes indstilling af repræsentanter fra hhv. Sundheds- og Kulturudvalget og By-og
Landskabsudvalget, samt fra LAK. Medio maj er gennemført online opstillings- og valgmøder i de 6
planzoner.
De indstillede repræsentanter og suppleanter fremgår af nedenstående skema:
Sammensætning

Repræsentant i Landdistriktsudvalget

Suppleant (personlig)

3 politikere

Evald Lange Rise (SUN)

Anna Kirsten Olsen (SUN)

Ole Risager (SUN)

Lars Peter Frisk (SUN)

Hans Henrik Henriksen (BLF)

Helle Frederiksen (BLF)

2 fra Landsbyerne i
Aalborg Kommune
(LAK)

Flemming Midtgaard (Nørholm)

Mette Wulff (Egense)

Leo Helmer (Vokslev)

Brian Bjerrum Scharling (Volsted)

Planzone 5

Lasse Breddam (Grindsted)

Rune Hagel Skaarup Jensen (Langholt)

Planzone 6

Poul Tradsborg (Godthåb)

Jan Sort (Nørholm)

Planzone 7

Hanne Skaarup Pedersen (Fjellerad)

Filip Krane Adamsen (Nøvling)

Planzone 8

Tonny Korsbakke (Sdr. Kongerslev)

Jørgen Folkvang (Egense)

Planzone 9

Flemming Johannessen (Gandrup)

Michael K. Simonsen (Ulsted)

Planzone 10

Dorthe Thybo Kudsk (Sebber)

Christen Kristensen (Bislev)

Tidsplan
Indstillingerne fremsendes hermed til byrådets godkendelse. Under forudsætning af godkendelse
gennemføres konstituerende møde i Landdistriktsudvalget umiddelbart herefter.
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Bilag:
Kort over planzoner i Aalborg Kommune
Kommissorium for nedsættelse af §17, stk. 4 - Landdistriktsudvalg
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Punkt 18.

Godkendelse af Studenterhusets ansøgning som regionalt spillested
2020-013188
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at vedlagte ansøgning til Statens Kunstfond kan anvendes af Studenterhuset,
at Studenterhuset i perioden 2021 - 2024 skal samarbejde strategisk med Kompetence center for Rytmisk
Musik (KORMA) med at understøtte vækstlaget indenfor den rytmiske musik,
at Studenterhuset i perioden 2021 - 2024 understøtter, at vækstlagskunstnere kan få en platform til at
præsentere deres musik,
at Studenterhuset i perioden 2021 - 2024 understøtter projekter, der har et særligt fokus på
vækstlagskunstnere,
at Studenterhuset i perioden 2021 - 2024 skaber projekter, der kan være med til at styrke Aalborg som en
endnu mere levende by, og
at Studenterhuset i perioden 2021 - 2024 skaber festivaler og events med en kvalitet der giver national
gennemslagskraft.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sagen behandles i både Magistraten og byrådet den 15. juni 2020, idet Studenterhuset skal indsende
ansøgningen til Statens Kunstfond senest primo august 2020.
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens og Sundheds- og Kulturudvalgets beslutninger foreligger ikke tids nok til at fremgå af
dagsordenen.

Byrådet anmodes med denne sag om at godkende Studenterhusets ansøgning til Statens Kunstfond om at
blive anerkendt som regionalt spillested. Derudover anmodes byrådet om at godkende de kommunalt
fastsatte mål for Studenterhuset for perioden 2021 – 2024. Målene er formuleret herunder og fremgår af
indstillingsteksten.
Baggrund
Studenterhuset i Aalborg blev den 29. april genudpeget som regionalt spillested for perioden 2021 – 2024 af
Statens Kunstfond. Med udpegningen følger en årlig støtte fra Statens kunstfond på 1.750.000 kr. Det
repræsenterer et mindre løft i den årlige bevilling.
Ved udpegningen valgte Statens Kunstfond at støtte i alt 19 regionale spillesteder fordelt rundt i hele landet.
Det Musiske Hus i Frederikshavn og Spillestedet Thy er således de to andre regionale spillesteder i Region
Nordjylland.
Selve udpegningen er imidlertid kun første skridt i en endelig aftale mellem Studenterhuset og Statens
Kunstfond. Statens Kunstfond stillede i forbindelse med udpegningen en række generelle krav til alle
spillesteder og nogle specifikke krav til de enkelte spillesteder herunder til Studenterhuset. Disse krav skulle
indarbejdes i spillestedernes ansøgningsmateriale.
Studenterhusets ansøgning og budget, der er vedlagt denne sag, repræsenterer således det endelige
ansøgningsmateriale til Statens Kunstfond.
Det er Sundheds- og Kulturforvaltningens vurdering, at Studenterhuset udfylder en vigtig rolle for
musikscenen i Aalborg. Studenterhuset løfter en opgave med at vise nye tendenser og fange grupper af
publikum, som ikke i stort omfang kommer på andre musikscener i byen. Studenterhuset er med til skabe et
miljø, der er særligt interessant for de 18 – 30-årige og med til at give Aalborg et storbypræg og at styrke
Aalborg som uddannelsesby.
Mål formuleret af Aalborg Kommune
Med afsæt i den nye kulturpolitik og i Studenterhusets potentialer indstiller Sundheds- og Kulturudvalget med
denne sagsbeskrivelse til byrådets beslutning en række mål som Studenterhuset skal arbejde med i
perioden 2021 – 2024.
Aalborg Kommune har som et centralt omdrejningspunkt i sin nye kulturpolitik, at Aalborg skal være et sted,
hvor det er godt at være udøvende kunstner. Kommunen har høje ambitioner for og store forventninger til
alle aktører, der arbejder med at realisere denne målsætning. Med afsæt i Kulturpolitikken forventer Aalborg
Kommune derfor, at Studenterhuset




Samarbejder strategisk med Kompetencecenter for Rytmisk Musik (KORMA) med at understøtte
vækstlaget indenfor den rytmiske musik
Understøtter, at vækstlagskunstnere kan få en platform til at præsentere deres musik
Understøtter projekter, der har et særligt fokus på vækstlagskunstnere.

Et andet centralt element i kommunens kulturpolitik, er arbejdet med fortsat at styrke Aalborg som en
levende og interessant kommune for dem, der bor i kommunen og regionen. Det er imidlertid vigtigt, at der
også er kulturarrangementer, der har en så skarp profil, at de kan være med til at sætte Aalborg på
landkortet nationalt og internationalt. Studenterhuset spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe arrangementer
med en helt særlig kvalitet. Det bedste eksempel i denne sammenhæng er festivalen Northern Winter Beat,
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som med afsæt i Studenterhusets høje kvalitetskrav har formået at få national gennemslagskraft. Med afsæt
i Kulturpolitikken forventer Aalborg Kommune derfor, at Studenterhuset



Skaber projekter der kan være med til at styrke Aalborg som en endnu mere levende kommune
Skaber festivaler og events med en kvalitet med national gennemslagskraft.

Med afsæt i forventningerne formuleret af Aalborg Kommune og Statens Kunstfond, har Studenterhuset
formuleret følgende vision og konkrete mål (for fuldt overblik over alle mål henvises til vedlagte
ansøgningsmaterialet) for perioden 2021 – 2024:
Studenterhuset vil i perioden 2021-2024 fastholde og udvikle sin position som Nordjyllands centrale
spillested for original og nytænkende rytmisk musik.
Studenterhuset er en vigtig aktør i musiklandskabet både lokalt, nationalt og internationalt.
 Lokalt i forhold til at være en vigtig platform og sparringspartner for de nye unge talenter og ved at
præsentere regionen for den nye, progressive og banebrydende musik.
 Nationalt ved at være åbne overfor at præsentere nye og unge navne, og ved at Studenterhuset
bliver det naturlige stop for nogle af de etablerede danske musikere der ikke nødvendigvis har et
kommercielt sigte, og som ellers ikke ville kunne finde en scene i byen/regionen.
 Internationalt ved at bruge det store netværk Studenterhuset har til at præsentere kunstnerisk
spændende og relevante artister fra resten af verden. På den måde er Studenterhuset med til at
muliggøre turneer for mindre internationale kunstnere.
Hovedvægten i Studenterhusets programpolitik vil ligge på præsentationen af talenter fra ind- og udland,
lokale/regionale bands, og smalle genrer som ny jazz, støj, improvisations og elektronisk -musik.
Med udgangspunkt i den danske og skandinaviske musikscene forventer Studenterhuset en præsentation af
cirka 200 bands og artister om året.
Studenterhuset vil i perioden 2021 – 2024 styrke arbejdet med udviklingen af talenter.
 Med etableringen af KORMA ”Kompetence-center for Rytmisk Musik” i 2019 har Studenterhuset fået
en samarbejdspartner, som kan bygge ovenpå det arbejde, Studenterhuset allerede laver for
vækstlaget i Aalborg, og fokusere flere kræfter på hele regionen både med indhold og med praktisk
hjælp.
 Arbejdet med talentudvikling vil selvfølgelig også ske med baggrund i de erfaringer, Studenterhuset
har gjort med sit arbejde for at gøre Way Up North Festival til et nationalt/internationalt
udstillingsvindue for nordjysk vækstlagsmusik, og præsentationen af nordjyske vækstlagsbands på
branchefestivaler som SPOT Festival og Reeperbahn Festival.
 Det samarbejde, der er påbegyndt i 2018 med Arctic Sounds Festival (Sisimiut, Grønland) med
præsentation af ny grønlandsk musik i Danmark og præsentation af Nordjyske bands i Grønland får
en høj prioritet. Studenterhuset har med samarbejdet fået fat i et nyt publikum i Aalborg med den
store gruppe af grønlændere, der bor i Aalborg og omegn.
Studenterhuset vil i perioden 2021 – 2024 udvikle koncertformatet, og hvor det er kunstnerisk relevant bryde
med det traditionelle.
 Studenterhuset vil i højere grad forsøge at lave koncerter og begivenheder ud af huset. Enten rykke
ud til mindre byer i regionen eller ved at bruge byens rum til enkelt koncert eller større begivenheder.
 Ligeledes vil fortsat arbejde med at udvikle festivalerne Way Up North og Northern Winter Beat.
Begge har det til fælles at festivalkonceptet her giver et større publikum til den enkelte artist, end
denne sandsynligvis ville have haft præsenteret enkeltvis.
For en fuldstændig gennemgang af alle mål, indikatorer og initiativer henvises der til den vedlagte
ansøgning.
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Studenterhuset - Status og Strategi_2021-2024
Studenterhuset Budget 2021 + spillestedsliste 2019
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Punkt 19.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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