Referat
Aalborg Byråd
Magistraten
Mødet den 14.09.2020 kl. 09.00 - 11.35
Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Orientering om Budgetforslag 2021-2024 - Fællesmøde mellem Magistraten og HMU

2

3

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2020

3

4

Orientering om beslutning vedrørende fremtidigt køb af flaskevand i Aalborg Kommune

6

5

Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.021 og Lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej,
Lindholm (1. forelæggelse)

8

6

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport
(1. forlæggelse)

13

7

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og Lokalplan 1-2-121 Boliger mm.,
Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)

18

8

Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej,
Lindholm (2. forelæggelse)

24

9

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej Humlebakken (2. forelæggelse)

31

10

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

39

11

Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (2. forelæggelse)

45

12

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

51

13

Godkendelse af omdannelsen af Løvvangsområdet samt placering af Sundheds- og
Kvarterhus i området

56

14

Godkendelse af skema A for 24 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 90,
Fenris Alle, Godthåb

58

15

Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 22,
Skolevej 3-33, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden
byggestart
Godkendelse af skema B for renovering for Nørresundby Boligselskab afd. 3, Rømers
Have, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart

62

17

Godkendelse af Ekspropriation til Plusbus. Etape 10.2, Fredrik Bajers Vej, Aalborg Øst

72

18

Godkendelse af ekspropriation af areal til bassin og sikring af ledninger syd for Aladdinvej
i Sdr. Tranders

76

19

Eventuelt

81

20

Godkendelse af referat

82

21

Underskriftsside

83

16

67

Magistraten

Tid

Mandag 14. september 2020, kl. 09.00

Sted

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Afbud

Til stede

Hans Henrik Henriksen, Thomas Kastrup-Larsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Tina
French Nielsen, Jørgen Hein, Mai-Britt Iversen, Mads Duedahl

Øvrige
deltagere

Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen

Øvrige
oplysninger

Magistraten

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 1 af 83
1

Magistraten

Punkt 2.

Orientering om Budgetforslag 2021-2024 - Fællesmøde mellem Magistraten og HMU
2020-056247
Ifølge den vedtagne Plan- og budgetprocedure for 2021-2024 skal Magistraten og HMU mødes om
budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.
Særskilt dagsorden er udsendt.
Beslutning:
Til orientering.
Mødet blev holdt i Teams.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 2
1 af 83
1

Magistraten

Punkt 3.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2020
2020-026976
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-august 2020.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 3
1 af 83
3

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-august 2020 og indeholder aktuel
information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilag 1. Der er
ydermere vedlagt et bilag 2, som sammenligner forbruget på serviceudgiftsområdet pr. 31. august 2020 med
samme tidspunkt sidste år.
Det korrigerede budget for serviceudgifterne er pr. 31. august 2020 ekskl. overførsler fra 2019, idet byrådet i
forbindelse med behandlingen af regnskab 2019 har besluttet at udskyde behandlingen af overførslerne på
serviceområdet til senere.
Anlægsbudgettet pr. 31. august 2020 er inklusive overførsler fra 2019 og inklusive fremrykkede
anlægsprojekter til 2020. Loftet over kommunernes anlægsudgifter er suspenderet i 2020 med henblik på
understøttelse af den økonomiske aktivitet i Danmark som følge af COVID-19.
Opbygning af virksomhedsrapporten
Driften er opdelt i henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er
budgetgaranterede udgifter (inklusive øvrige overførsler). På anlægssiden er der foretaget opdeling på
bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.
Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en
given dato primo måneden.
Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til
dato.
Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen
sygdom samt arbejdsskader.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 4
2 af 83
3

Magistraten
Bilag:
Bilag 1 - Ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2020
Bilag 2 - sammenligning af forbrugsprocenter - august 2019 ift. august 2020

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 5
3 af 83
3

Magistraten

Punkt 4.

Orientering om beslutning vedrørende fremtidigt køb af flaskevand i Aalborg
Kommune
2020-000602
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering beslutning om fremtidigt køb af
flaskevand i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Til byrådet til orientering.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 6
1 af 83
2

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Med afsæt i en politisk forespørgsel har Direktørgruppen afsøgt muligheden for at nedbringe forbruget af
plastikflasker til vand i Aalborg Kommune.
Der findes ikke en entydig definition af vand på flaske, ligesom der er forskellige varianter af flaskevand;
f.eks. med og uden brus, samt forskellige smagsvarianter. Men anvendes den brede definition, har Aalborg
Kommune i 2019 købt flaskevand for ca. 250.000 kr.
Beregninger fra HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) viser, at når ½ liter postevand forlader
vandhanen, udledes der 0,0001 kg CO2 fra oppumpning, filtrering og transport. I vand på flaske bruges
ekstra CO2 på at producere flasken, tappe vand og transportere flasken. Derfor belaster ½ liter vand på
flaske i gennemsnit 0,09 kg CO2.
Der kan dermed beregnes en besparelse på 99,9% CO 2 ved at undlade at indkøbe vand på flaske, men i
stedet anvende postevand. Og ud over CO2 besparelsen ved at indkøbe mindre vand på flaske, reduceres
også yderligere ressourcer til f.eks. emballage og transport.
På ovenstående baggrund godkendte Direktørgruppen i møde den 11. august 2020, at der fremadrettet,
med enkelte undtagelser, ikke købes flaskevand i Aalborg Kommune. Undtagelserne er arrangementer med
ansatte/borgere ”ude af huset”, caféer på væresteder/svømmehaller som alternativ til sodavand, samt
eksternt salg ved koncerter, sportsevent og lignende.
Beslutningen vedrørende fremtidigt køb af flaskevand understøtter, at kommunen tænker og handler
bæredygtigt, som det også er beskrevet i kommunens pejlemærke I grøn balance.
Ovenstående implementeres gennem systemtilpasning i kommunens e-handelssystem og ved både central
og forvaltningsvis kommunikation.
I forbindelse med Direktørgruppens beslutning blev det samtidig påpeget, at implementeringen bør ske
under hensyntagen til den nuværende situation vedrørende COVID-19.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 7
2 af 83
2

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.021 og Lokalplan 2-4-109 Boliger,
Stenholmsvej, Lindholm (1. forelæggelse)
2018-069631
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 2.021.
forslag til Lokalplan 2-4-109.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 8
1 af 83
5

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på 9.985 m2.
Indenfor det udlagte område gives der mulighed for at etablere 23 mindre boliger til socialt udsatte.
Herudover skal der etableres et regnvandsbassin, sti, veje og parkering. Området kobles op på eksisterende
infrastruktur, Stenholmsvej, som leder ud til Thistedvej.
Der bevares 4 bevaringsværdige træer i forbindelse med fælles opholdsarealer.
Lokalplanområdet deles op i 2 delområder, A og B. Delområde A er det område bygherre overtager helt eller
en del af. Delområde B beholdes af Aalborg Kommune som beplantningsbælte.
Det er Sundby-Hvorup Boligselskab, der er køber og bygherre på arealet.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt i By- og Landskabsudvalget i mødet den 4. oktober 2018 (punkt 10), og offentlig
fordebat blev afholdt i perioden den 5. oktober – 2. november 2018 for beboerne i området. Der var en
supplerende fordebat for erhvervsområdet, vest for lokalplanområdet, i perioden 12. december 2018 – 9.
januar 2019.
Opsamling på fordebat blev godkendt i By- og Landskabsudvalget den 20. marts 2019 (punkt 3).
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt primo 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 2-4-109
Kommuneplantillæg 2.021
Oversigtskort

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 9
2 af 83
5

Magistraten

Lokalplanområdet og kommuneplanrammen stiplet.

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for at etablere et mindre boligområde for socialt udsatte i et
rekreativt område. Placeringen ligger i målgruppens nærmiljø, som er Nørresundby, hvilket er vigtigt for
beboerne. Fra området er der kort afstand til busforbindelser, handlemuligheder og rekreative områder ved
fjorden. Det sikres med lokalplanen, at den nye bebyggelse i arkitektur og skala indpasses i det rekreative
område.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme "2.4.R4 Stenholmsvej" til boliger. Det nye
boligområde er et mindre areal på 9.985 m2 i dag omfattet af kommuneplanramme "2.4.R4 Ved Åvej", udlagt
til rekreativt område. Ændringen betyder, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål, fremover vil
være udlagt til boligformål.
Rammeområdet er en del af den udpegede økologiske forbindelse i kommuneplanen iflg. retningslinje 11.3.8
Økologiske forbindelser. Som følge af rammeændring, hvor en del af det rekreative område inddrages til
boliger, justeres afgrænsningen for den økologiske forbindelse. Området vil stadig være omgivet af den
økologiske forbindelse.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassin, forsinkelsesbassin mv. indenfor 3 km
sikkerhedszone for Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner. Der forventes at blive planlagt et
mindre regnvandsbassin indenfor rammeområdet. I udformning og størrelse af bassinet indtænkes der tiltag
for at hindre fugleophold. Dette gøres i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00
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3 afaf583

Magistraten

Kommuneplanrammen før

Kommuneplanrammen efter

Lokalplanens indhold
Lokalplan 2-4-109 er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes ønske om at bygge nye tidssvarende
boliger til socialt udsatte, der bl.a. har et tilhørsforhold til Nørresundby.
Området planlægges for tæt-lav bebyggelse med 23 boliger og et fælleshus. Bebyggelsen bliver i maks. 1
etage med en maks. bebyggelseshøjde på 5 m.
Lokalplanen skal sikre, at den nye bebyggelse indpasses i det omkringliggende rekreative område i form af
placering, skala og arkitektur. Herudover skal lokalplanen sikre, og bevare, en grøn struktur rundt om
bebyggelsen i form af træer og beplantningsbælte.
Området er ikke egnet til nedsivning af overfladevand. Derfor skal alt overfladevand afledes til
separatkloakering, men først skal det forsinkes i et regnvandsbassin. Lokalplanen skal være med til at sikre,
at bassinet indtænkes i helheden og den omkringliggende beplantning.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske via en forlængelse af Stenholmsvej. Vejforlængelsen fastholder navnet
Stenholmsvej.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 12-008, Vestforbindelsen Nord og del af Lindholm, der udlægger
området til den tidligere Lindholmlinje, som udgik i 2014. Ved den endelige godkendelse og offentlige
bekendtgørelse af lokalplanen ophæves lokalplan 12-008 for det område, der er omfattet af den nye
lokalplan 2-4-209.
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 betyder, at kommunen kan forvente en
indtægt ved salg af arealet.
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Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 11
4 afaf583

Magistraten
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg - 2-021 for et område ved Stenholmsvej
Udkast til Lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej, Lindholm (1. forelæggelse)

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 12
5 afaf583

Magistraten

Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med
miljørapport (1. forlæggelse)
2018-027791
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 5.026.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 5.026.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 13
1 afaf583

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Vadum fastlægger retninger og mål for Vadums fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanrammer og retningslinjer i overensstemmelse
med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 8. november 2018 (punkt 5).
Fordebatten var i perioden den 12. november - 10. december 2018.
Borgermøde i Vadum den 20. november 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 23. maj 2019 (punkt 8).
Offentlig høring af forslag
Der vil være offentlig høring af forslag til byudviklingsplan i perioden fra den 2. oktober til den 27. november
2020. Det forventes, at der kan afholdes borgermøde i Kulturhallen i Vadum den 22. oktober 2020. Mødet
afholdes med de restriktioner i forhold til Corona, der nu måtte gælde på det pågældende tidspunkt. Der vil
således også være krav om tilmelding til mødet, så antallet af deltagere kendes på forhånd. Der er med de
gældende regler mulighed for maks. 200 personer i hallen.
Forventet endelig godkendelse
Primo 2021.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 5.026 inkl. miljørapport.
Oversigtskort
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Møde den 14.09.2020
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Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Vadum, der sikrer, at byrådets mål og
strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Vadum. Byen er i Fysisk Vision 2025
udpeget som en oplandsby med vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere en klar identitet, struktur
og sammenhængskraft for Vadum og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Vadum har ca. 2.300 indbyggere og er beliggende tæt på Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn.
Nærheden til Aalborg, gode transportmuligheder og et velfungerende lokalsamfund gør, at Vadum er en
attraktiv bosætningsby, som de senere år har oplevet en opblomstring i byggeriet. Byen mangler dog
nærrekreative områder, hvilket der er fokus på at ændre i byudviklingsplanen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget har resulteret i et forslag med følgende indhold:
 Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 245 nye boliger i den kommende 12-års periode.
Heraf er områder til ca. 80 nye boliger ved at være udnyttet.
 De nye boligområder i Vadum findes primært langs byens østlige kant, hvor også Gammelå forløber.
 Langs Gammelå udlægges nyt rekreativt område i en bredde på ca. 100 m for at skabe et nyt
nærrekreativt område for hele byen. Området vil samtidig kunne anvendes til håndtering af
regnvand.
 Nye boligområder er indpasset i forhold til landskabs- og naturinteresser.
 Centerområdet fastholdes langs den nordlige del af Ellehammersvej. Området er tilpasset en smule,
og der er fokus på, at bymidten løbende skal udvikles. Som hidtil er der mulighed for bebyggelse i op
til 3 etager i bymidten.
 Udlæg af eksisterende og kommende rekreative områder i den vestlige del af byen fastholdes. Det
drejer sig om området vest for Rullebanen samt området ved Byhaven.
 De udlagte erhvervsområder fastholdes i den sydvestlige del af byen.
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Drikkevandsinteresser i den nordlige del af Vadum respekteres. Såfremt Vadum Vandværk
lokaliserer en ny kildeplads, og dermed kan sløjfe eksisterende kildeplads, vil området mod nord
muligvis kunne benyttes til boligbebyggelse i fremtiden.
Skovrejsningsområde, der omkranser byen mod vest, nord og øst, fastholdes – om end grænsen
justeres, så den tilpasses byens nye udstrækning.
Rekreative stiforbindelser er opdateret med eksisterende og planlagte forbindelser.
Revision og redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer i Vadum og Vester Halne.
Konsekvensrettelser af kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplantillægget består af:
 Nyhedsbrev og vejledning til kommuneplantillæg
 Redegørelse
o Baggrund og formål
o Forudsætninger for planen
o Beskrivelse af ændringer i forhold til gældende planlægning
o Miljørapport
 Byudviklingsplan for Vadum
 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 de forskellige byudviklingsområder.
Desuden er der sideløbende med udarbejdelse af byudviklingsplanen arbejdet med konkrete
forbedringsprojekter på baggrund af borgernes indspil. Idéerne er drøftet og kvalificeret i samarbejde med
Vadum Samråd. Projekterne er en følge af, at byrådet har afsat 28 mio. kr. over 4 år til konkrete
forbedringsprojekter i de 11 oplandsbyer.
Der er arbejdet med/bliver arbejdet med følgende forbedringsprojekter i Vadum:
o Der er for nyligt anlagt en ny cykel-/gangsti langs Rullebanen. Stien forbinder den nordlige og sydlige
del af byen og gør det langt mere trygt at færdes.
o Der bliver meget snart anlagt en ny legeplads til de mindre børn i Byhaven ved hallen. Legepladsen
placeres i et område, hvor der i forvejen er siddepladser, bålhytte, parkour og boldspil.
o Der arbejdes med et mødested ved skolen for de større børn. De større skolebørn har i samarbejde
med Vadum Skole og Ung Aalborg bidraget med forslag til indretningen. Området vil også kunne
anvendes udenfor skoletiden, hvilket har været efterlyst.
o Langs Ellehammersvej etableres indsnævringer, som beplantes med træer. Dette er med til at
bidrage til en mere grøn bymidte langs vejen.
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.
Forud for udarbejdelse af miljørapporten 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 kommuneplantillægget.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 5.026
Forslag til byudviklingsplan for Vadum - layoutet udgave
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Punkt 7.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og Lokalplan 1-2-121 Boliger mm.,
Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
2018-083691
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.054 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 1-2-121 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at sikre en bedre overgang og nedtrapning mellem de højeste byggerier og de laveste
byggerier nedsættes den maksimale byggehøjde for den del af lokalplanens delområde B, der
ligger mellem Kummerowsvej og Strand Allé. Etager og højder ændres fra 4 etager (17 meter) til 3
etager (13 meter) mod Kummerowsvej og 2 etager (9 meter) mod Strand Alle.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” konsekvensrettes teksten i forhold til de ændrede byggehøjder,
som fremgår i afsnittet nedenfor.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.2 tilføjes i afsnittet delområde B:
”For den del af delområde B, der ligger mellem Kummerowsvej og Strand Alle gælder dog:
Bebyggelse med facade mod Kummerowsvej kan bygges i maksimalt 3 etager med en maksimal
bygningshøjde på 13 meter. Bebyggelse med facade mod Strand Alle kan bygges i maksimalt 2
etager med en maksimal bygningshøjde på 9 meter.”
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et eksisterende stort set udbygget byområde med et areal på 6,6 hektar. Den giver
mulighed for blandet bolig- og erhvervsformål, med mulighed for at omdanne de gamle erhvervsejendomme
til boligformål. Lokalplanen gør ligeledes op med uaktuelle bindinger i de gamle lokalplaner, hvilket blandt
andet betyder, at der nu gives mulighed for, at der kan etableres boliger langs Thistedvej.
Kommuneplantillægget definerer byggehøjderne indenfor rammeområdets fem forskellige zoner, så det
sikres, at bebyggelsen i området trapper ned mod den eksisterende lave bebyggelse i den østlige del af
rammeområdet.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 8. november 2018 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 14. november - 12. december 2018
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde 7. februar 2019 (punkt 11)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 9. marts 2020 (punkt 3)
Magistratens møde 30. marts 2020 (punkt 9)
Byrådets møde 20. april 2020 (punkt 11).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 24. april til og med 25. maj 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-121
Kommuneplantillæg 1.054
Oversigtskort

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 19
2 afaf683

Magistraten

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at realisere en omdannelse af Hansen Møblers tidligere
lagerbygninger til etageboliger og tæt/lav bebyggelse. Lokalplanen fastsætter også overordnede principper
for omdannelse og fornyelse af den øvrige del af lokalplanområdet, ligesom der gøres op med uaktuelle
bindinger i områdets gældende lokalplaner.
Kommuneplantillæggets formål er at definere byggehøjderne indenfor rammeområdet, så det sikres at
bebyggelsen i området trapper ned mod den eksisterende lave bebyggelse i den østlige del af
rammeområdet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 1.054 er udarbejdet for at definere byggehøjderne i områdets fem forskellige zoner. I
forhold til den gældende kommuneplanramme er tilføjet yderligere én zone, hvor der kan bygges i op til 5
etager. Denne zone skal danne overgangen mellem de områder, hvor der kan bygges i henholdsvis 7-10
etager og 3 etager. Derved trapper bebyggelsen i området ned mod den eksisterende lave bebyggelse i den
østlige del af rammeområdet.
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Kommuneplantillægget fastsætter desuden konkrete bebyggelsesprocenter for de fire ejendomme, hvilket
tilrettes i kommuneplanens bilag K.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter et eksisterende stort set udbygget område, som afgrænses af Thistedvej, Lindholm
Brygge, Anders Nielsens Vej og Lindholm Strandpark. Det er et område med meget forskellig karakter. Mod
øst langs Strand Alle, Gadegårdsvej og Thistedvej overvejende boliger i 1½ etage på mindre grunde. Mod
vest et mere blandet område, primært med kontor, undervisning, erhvervs- og servicefunktioner.
Lokalplanområdet opdeles i fem delområder A-E ud fra dels de eksisterende strukturer og dels de fremtidige
byggemuligheder. Område A udgør ejendommene, hvor Hansen Møbler tidligere havde deres aktiviteter.
Område B den resterende del af eksisterende erhvervsområde. Område C alle de ejendomme, der har
facade mod Thistedvej. Område D den eksisterende børnehave, og område E det fuldt udbyggede område
med boliger overvejende i 1½ etage.
Den fremtidige omdannelse og fornyelse af området skal tilpasses de omkringliggende strukturer og
volumener. Bygningshøjden trappes derfor ned fra 4-5 etager mod sydvest til 1½-2 etager mod nordøst.
Derved opnås der en skalamæssig sammenhæng i området, ligesom de eksisterende boliger i 1½ etage
respekteres.
I de enkelte byggerier skal der lægges særlig vægt på, hvordan man møder kantzonerne, hvad enten det er
mod Thistedvej som indfaldsvej, Kummerowsvej og Strand Alle som boligveje eller Lindholm Strandpark som
rekreativt område. Kantzonerne er væsentlige for at få defineret de kommende byrum i området – byrum der
i dag er meget udefinerede.
Området er karakteriseret ved sin nærhed til Limfjorden og Lindholm Strandpark. Det giver unikke
muligheder i forhold til udsigtskvaliteter og let adgang til de store rekreative områder. Der er god stiadgang til
midtbyen, kulturbroen mv., og der er god kollektiv forsyning med både busser og nærbanen.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad de eksisterende overkørsler fra Thistedvej og Lindholm Brygge.
Der tages udgangspunkt i de eksisterende vejstrukturer. Det sikres dog, at der engang i fremtiden ikke er
noget til hinder for, at der kan etableres vejadgang til området fra Anders Nielsens Vej. Det forudsætter dog
et selvstændigt vejprojekt.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne 12-029 Lindholm Strandpark, 12-053 DAC-området, 12-019
DAC’s fabriksområde og 12-047 Børneinstitution, Gadegårdsvej. Disse lokalplaner ophæves for det område,
der er omfattet af lokalplan 1-2-121 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 16 henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Banedanmark
Grundejerforeningen Lindholm Brygge
Keld Poulsen, Anders Nielsens Vej 19, t. 5, 9400 Nørresundby
Anders Wested, Lindegården 38, 1, 9400 Nørresundby
Ulf Klemmetsby, Anders Nielsens Vej 27, 2, lejl. 1, 9400 Nørresundby
Jess Hejselbæk, Anders Nielsens Vej 17, 1, 3, 9400 Nørresundby
Peter Juul Trangbæk, Strand Alle 5, 9400 Nørresundby
Krogh Arkitektur, på vegne af Fokus Folkeoplysning
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ib Krüger Troelsen, Anders Nielsens Vej 21B, 1. tv., 9400 Nørresundby
Andelsboligforeningen Lindholm Brygge, Anders Nielsens Vej 23, 25 og 27
Jasper Vagner Jensen, Strand Alle 9, 9400 Nørresundby
Torben Andersen, Gadegårdsvej 9, 9400 Nørresundby
Arne Hove, Gadegårdsvej 11, 9400 Nørresundby
Søren Ritter Madsen, Strand Alle 10, 9400 Nørresundby
John Jensen, Strand Alle 8, 9400 Nørresundby
Bøgild Bødker Christensen

Henvendelserne er behandlet i særskilt bilag ”Opsamling på indsigelser og bemærkninger –
Kommuneplantillæg 1.054 og Lokalplan 1-2-121 Boliger mm. Kummerowsvej, Nørresundby Midtby”.
Hovedtemaerne i henvendelserne er:
 Bygningshøjder
 Byggeretter og sammenhæng i området
 Positivt med omdannelse
 Vejadgang fra Anders Nielsens Vej
 Vejadgang og Thistedvej
 Trafik På Lindholm Brygge
 Grøn kile mellem Lindholm Strandpark og Lindholm Søpark
 Lindholm Strandpark
 Forhold for cyklende og gående
 Dagligvarebutik og mulighed for butik, café og kulturelle formål
 Etablering af kulturhus
 Parkering
 Bevaring af gamle industribygninger
 Problematik vedr. regnvand og stormflod - klimasikring
 Konkret projekt Thistedvej 58.
Henvendelserne har givet anledning til ændringer i lokalplanen. For at sikre en bedre overgang og
nedtrapning mellem de højeste bygninger og de laveste bygninger nedsættes den maksimale byggehøjde
for den del af lokalplanens område B, der ligger mellem Kummerowsvej og Strand Alle. Etager og højder
ændres fra 4 etager (17 meter) til 3 etager (13 meter) mod Kummerowsvej og 2 etager (9 meter) mod Strand
Alle.
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Bilag:
Kommuneplantillæg - 1-054 politisk behandling
Lokalplan 1-2-121 forslag til politisk behandling
Samlede bemærkninger endelig
Opsamling på indsigelser og bemærkninger - kommuneplantillæg 1.054 og lokalplan 1-2-121
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Punkt 8.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej,
Lindholm (2. forelæggelse)
2017-057394
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 2.020 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 2-4-110 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplanen
For bedre at kunne sikre og formidle vigtigheden af bevaring af eksisterende træer i lokalplanområdet, og
hermed til naboerne imod vest på Foldagervej anbefaler By- og Landskabsforvaltningen at imødekomme
naboernes forespørgsel om udpegning af bevaring af de nævnte rønnetræer langs skel.
Stien langs det vestlige skel har kun til hensigt at tjene lokalplanområdets beboere. By- og
Landskabsforvaltningen anbefaler, at stien fjernes og der sættes kun krav til, at det skal være muligt at færdes
imellem de fælles opholdsarealer langs det vestlige skel.
Der er ikke i lokalplanforslaget tilføjet skitser fra bygherre af det tiltænkte projekt for området. By- og
Landskabsforvaltningen anbefaler, at der tilføjes billedmateriale til lokalplanforslaget og det samlede projekt
vedhæftes i Øvrige sagsbilag for at imødekomme forespørgsel på visualiseringer.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” under overskriften Bebyggelse indsættes der en skitse af
projektet med en henvisning til det samlede projekt i Øvrige sagsbilag.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” under overskriften Beplantning, delområde A ændres følgende
tekst:
Fra: I delområde A skal der imod eksisterende naboer, udenfor lokalplanområdet, etableres hæk
eller tæt plantet buske, så der etableres en grøn afskærmning imellem eksisterende beboere og
det nye lokalplanområde. Der skal være mulighed for at gå imellem beplantningen mod naboerne
og den nye bebyggelse via en mindre sti, som vist på Kortbilag 2. Stien skal sørge for at binde
lokalplanområdets fælles opholdsarealer sammen og med direkte forbindelse til det grønne areal
i delområde B.
Til: I delområde A skal der imod nabobebyggelsen, etableres hæk eller tæt plantet buske, så der
etableres en grøn afskærmning imellem eksisterende beboelse og det nye lokalplanområde.
Der skal være mulighed for at færdes langs det vestlige skel, for at binde lokalplanområdets
fælles opholdsarealer sammen og med direkte forbindelse til det grønne areal i delområde B.
Der tilføjes: Eksisterende træer langs og i det vestlige skel, imod nabobebyggelsen på
Foldagervej, skal bevares og må ikke fældes, her i blandt en række rønnetræer, som vist på
Kortbilag 2 – bevaringsværdige træer. Der henvises yderligere til lokalplanens bestemmelse
omkring bevaringsværdige træer under pkt. 7.4.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” under overskriften Beplantning, delområde B tilføjes:
Eksisterende træer langs og i det vestlige skel, imod nabobebyggelse til Foldagervej, skal
bevares, her i blandt en række rønnetræer, som vist på Kortbilag 2 – bevaringsværdige træer.
Der henvises yderligere til lokalplanens bestemmelse omkring bevaringsværdige træer under
pkt. 7.4.
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Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 7.4 Bevaringsværdige træer tilføjes: Eksisterende træer langs det vestlige skel, imod
nabobebyggelse til Foldagervej, skal bevares, her i blandt en række rønnetræer, som vist
på Kortbilag 2.
I pkt. 8.3 Stier ændres følgende:
Fra: Langs lokalplanområdets vestlige skelafgrænsning skal det være muligt at færdes
mellem husene og den grønne afskærmning til naboerne, via en trampesti eller sti, som vist
på bilag 2. Der er ikke nogen krav til stiens bredde.
Til: Langs lokalplanområdets vestlige skelafgrænsning skal det være muligt at færdes
mellem de fælles opholdsarealer og med direkte forbindelse til det grønne areal i delområde
B.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 udpeges de bevaringsværdige rønnetræerne.
Der vedhæftes et skitseprojekt under Øvrige bilag.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end
dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring
i henhold til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er i dag udlagt til teknisk anlæg tidligere ejet af Aalborg Forsyning.
Området planlægges for tæt-lav bebyggelse med 20 boliger og et fælleshus. Bebyggelsen bliver i maks. 1
etage med en maks. bebyggelseshøjde på 5,5 m.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 2. april 2020 (punkt 6).
Magistratens møde den 20. april 2020 (punkt 10).
Byrådets møde den 11. maj 2020 (punkt 13).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 15. maj til og med 10. juli 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 2-4-110
Kommuneplantillæg 2.020

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for tæt-lave boliger på et areal der før var udlagt til teknisk
anlæg. Planerne er udarbejdet på baggrund af bygherres ønske om at etablere et nyt boligområde ved
Larsensvej i Lindholm.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplanrammernes afgrænsning ændres, så en del af 2.4.T3 overgår til 2.4.B5. Ændringen betyder, at
dele af et areal, som i dag er udlagt til teknisk anlæg fremover, vil være udlagt til boligformål.
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Kommuneplanrammer før ændringer

Kommuneplanrammer efter ændringer

Lokalplanens indhold
Området planlægges for tæt-lav bebyggelse med 20 boliger og et fælleshus. Bebyggelsen bliver i maks. 1
etage med en maks. bebyggelseshøjde på 5,5 m.
Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i det omkringliggende parcelhuskvarter i form af
placering, skala og arkitektur. Herudover skal lokalplanen sikre, at eksisterende beplantning bevares, og at
der genetableres en grøn struktur indenfor lokalplanområdet i form af træer og beplantningsbælter.
I planlægningen tages der særlig hensyn til støjkonsekvenszonen fra Nr. Uttrup Skydebane og den fastlagte
afstand til Aalborg Forsynings pumpestation. Indenfor disse afstande må der ikke placeres følsom
anvendelse så som boliger og fælles opholdsarealer. Der er derfor på baggrund af de gældende afstande
arbejdet med en disponering af byggefelterne, parkering og udendørs fælles opholdsarealer.
Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-4-110 ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af lokalplan 2-4-110:


Lokalplan 12-036, Teknisk anlæg ved Vikingevej, Voerbjergkvarteret.

Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Larsensvej og Vikingevej. Den interne vej indenfor lokalplanområdet får
navnet Jernaldervej.
Jernaldervej er valgt ud fra områdets historie og nærhed til Lindholm Høje.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Vejnavnet er godkendt ved By- og Landskabsudvalgets møde 2. april 2020 (punkt 6).
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.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Miljø- og Fødevareministeriet, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
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2. René Olesen, Foldageren 9, 9400 Nørresundby (m. underskrift fra 4 borgere)
3. Jan Andersen, Østermarksvej 45, 9400 Nørresundby
4. Vivi Olesen, Foldageren 7, 9400 Nørresundby
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet om manglende vurdering af forhold for Bilag IV-arter i
kommuneplantillæg nr. 2.020.
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at det ikke fremgår af kommuneplantillæg nr. 2.020, hvorvidt der er
foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for Bilag IVarter.
Svar: Taget til efterretning
Det fremgår af kommuneplantillæg nr. 2.020, at en screening af planlægningen er foretaget i forbindelse
med udarbejdelsen af Lokalplan 2-4-110, hvorfor der i kommuneplantillægget også henvises til denne.
Det fremgår af screeningen og redegørelsen i Lokalplan 2-4-110, i afsnittet Bilag IV-arter, at:
”Lokalplanområdet ligger ikke inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på
habitatdirektivets bilag IV.
De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus.
Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde, eller at
beplantningsbæltet fungerer som ledelinje for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et
væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.”
Grundet bemærkningen er der yderligere sat samme redegørelse ind i kommuneplantillæg 2.020
redegørelse.
2. Henvendelse fra grundejere på Foldageren 3, 5, 7, 9 og 11
Grundejerne på Foldageren 3, 5, 7, 9 og 11 stiller spørgsmål til, hvorvidt det er hensigten at bevare den
eksisterende trærække i lokalplanområdets vestlige del mod skel. Derudover bemærker grundejerne, at en
række træer er blevet fældet mod skel i lokalplanområdets nordlige og vestlige del, og at bygherre skal
genetablere disse. De undrer sig over, at dette primært skal forekomme i lokalplanens Delområde B.
Slutteligt frygter grundejerne at deres haver, der grænser op imod skel, vil miste deres ugenerte og lukkede
karakter, og foreslår derfor, at der i forbindelse med etablering af hække og buske ved skel også opføres et
minimum to meter højt hegn for at bevare havernes ugenerte og lukket karakter.
Svar: Delvis imødekommet
I svaret på hvorvidt det er planen at bevare trærækken mod vest, ud mod matriklerne 7cv, 7ct, 7cu, 7cv og
7cx, henvises der til lokalplanens pkt. 7.4 om bevaringsværdige træer. Heraf fremgår det, at:
”Træer, der har en stammediameter på mere end 25 cm, er bevaringsværdige og må derfor ikke fældes.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes.”
Det anbefales at imødekomme naboerne på Foldageren forespørgsel om udpegning og bevaring af de
nævnte rønnetræer og træer langs lokalplanens vestlige skel generelt.
Der er derfor tilføjet både tekst til lokalplanens redegørelse og bestemmelser om, at træer, langs vestligt
skel, skal bevares herunder rønnetræerne.
Det vurderes, at dette, sammensat med bestemmelser for yderligere beplantning langs det vestlige skel, vil
være med til at skabe et begrønnet skel imellem lokalplanområdet og naboerne på Foldageren og forhindre
indkigsgener på steder, når beplantningen er tilvokset. Lokalplanen hindrer ikke, at der etableres hegn
indenfor eget skel på Foldageren.
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3. Henvendelse fra Jan Andersen, grundejer af Østermarksvej 45 om mangelfuld proces og ringe
detaljegrad.
Jan Andersen mener, at kommunen ikke tager grundejerne i området seriøst ved, at kommunen ikke har
grebet ind i tide med henblik på træfældning i lokalplanområdet foretaget af bygherre. I den forbindelse
mener Jan Andersen, at der skal tages stilling til erstatning til de grundejere, der bliver påvirket af en
eventuel vedtagelse af lokalplanen. Samtidig mener han, at bygherre skal afholde udgifterne til genetablering
af fældede træer. Ydermere kritiseres at en ny lokalplanproces blev påbegyndt, mens den gældende
lokalplan ikke blev overholdt. Detaljeringsgraden kritiseres i lokalplansforslaget, hvor han efterspørger en
grundig beskrivelse af byggematerialer samt målfaste tegninger. Slutteligt bliver der spurgt til, hvad
fælleshuset skal bruges til.
Svar: Taget til efterretning
Det er naturligvis beklageligt at bygherre uden tilladelse, og i strid med gældende lokalplan, har fældet en
række træer/beplantningsbælte indenfor lokalplanområdet, uden der er givet tilladelse hertil. Aalborg
Kommune forsøgte i det nævnte tidsrum at stoppe fældningen. Sagen om de fældede træer er en klage- og
påbudssag, der behandles ved Byggemyndigheden, Aalborg Kommune. Der kører i øjeblikket en
håndhævelsessag ved Byggemyndigheden, vedrørende det fældede beplantningsbælte.
Lokalplanprocessen og planlægningen for området er opstartet før sagen om de fældet træer.
I lokalplanprocessen var det Aalborg Kommunes ønske at bevare en del af den nu fældede beplantning,
som bl.a. bestod af større træer og et tæt beplantningsbælte til naboer.
Der er derfor forholdt sig til den nye situation med de fældede træer i lokalplansforslaget, og der stilles derfor
krav til ny beplantning. I forslaget er det en betingelse for ibrugtagning (pkt. 12.1), at: ”beplantning og anlæg
af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 og 7.6”. Det betyder bl.a., at der
i den nord- og vestlige del af delområde B skal etableres et beplantningsbælte med stedvise mindre og store
lysåbne træer samt store og små buske.
Godkendelse af den nye lokalplan medfører ikke erstatningspligt i forhold til de tilgrænsende grundejere.
Detaljeniveauet i nærværende lokalplanforslag er foreneligt med lignende lokalplaner, der udarbejdes i
Aalborg Kommune.
Det er angivet i pkt. 6.2 Facader, at beboelsesbygninger skal udføres i beton eller tegl.
Tegningerne på Kortbilag 1 og 2 er målfaste.
Fælleshuset kan benyttes til fælles og private aktiviteter for områdets beboere.
Det imødekommes at indsætte nogle skitser på det planlagte projekt, og derfor indsættes der billedmateriale
fra projektet i afsnittet ”Lokalplanens indhold” under overskriften Bebyggelse. Der tilføjes under Øvrige bilag
det samlede skitseprojekt.
4. Henvendelse fra Vivi Olesen om mangelfuld afskærmning til matrikel 7cu.
Vivi Olesen gør indsigelse imod den foreslåede sti samt beplantningsbæltet grænsende op mod hendes
matrikel, da der i så fald vil være fri adgang til matriklen. Hun foreslår at bibeholde det eksisterende hegn i
form af træer eller at opsætte et nyt hegn i to meters højde.
Vivi Olesen er desuden medunderskriver af bemærkning nr. 2.
Svar: Delvis imødekommet
Lokalplanforslaget vil ikke medføre fri adgang til matr.nr.7cu, idet der, som også nævnt af indsiger, skal
etableres beplantning, samt at eksisterende beplantning fastholdes. Herudover slettes stien i lokalplanen og
ændres til at det skal være muligt for lokalplanens fremtidige beboere at færdes langs det vestlige skel
indenfor lokalplanområdet. Stien var ikke tiltænkt som en offentlig sti.
Derudover henvises der til svaret på indsigelse nr. 2.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 2-020, omdannelse af område til boliger, Larsensvej 34 A
Forslag til Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm
Samlet bemærkninger
Skitsemateriale for Larsensvej

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 30
7 afaf783

Magistraten

Punkt 9.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej
- Humlebakken (2. forelæggelse)
2016-069496
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.062 med nedenstående ændringer.
Lokalplan 4-10-105 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Kommuneplanen rettes således, at bruttoetagearealet bliver min. 1.000 m2 og maks. 8.300 m2 .
Forslag til ændringer i lokalplan
For at sikre indkigget til Nørre Tranders Kirke har Aalborg Kommune i samarbejde med Aalborg Stift revurderet
højden på bebyggelsen, etablering af træer langs Humlebakken og på parkeringsplads.
Jf. aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tilføjes standardtekst for at sikre, at de bliver hørt i
forbindelse med planlægning af forsinkelses- og spejlbassiner indenfor Aalborg Lufthavns sikkerhedszone,
som er 13 km. Endelig justeres bruttoetagearealet for butiksstørrelser, så minimum er 1.000 m2 , og maksimum
sættes op til 8.300 m2 .
Lokalplanens redegørelse
Under lokalplanens indhold, Bebyggelsens disponering tilføjes:
For at sikre indkigget til Nørre Tranders Kirke er byggefeltet i delområde A delt op i to felter A1 og A2, som vist
på Kortbilag 2. Byggefelterne giver mulighed for forskellige bygningshøjder. I byggefelt A1 er det muligt at
bygge op til kote 43,5 og i A2 op til kote 41,5. Det er valgt at angive bebyggelsens mulige højde i maks. koter,
idet det er muligt at terrænregulere ned til kote 35. Ved kote 35 vil bygningshøjden i A1 være 8,5 m og i A2 6,5 m.
Under lokalplanens Indhold, Beplantning tilføjes:
Indenfor delområde A og D er der markeret et areal. Arealet er defineret som indkigszone, hvori der ikke må
plantes træer, men kun buske og hæk i en maks. højde på 1 meter. På Kortbilag 2 er arealet illustreret med en
stiplet linje. Indkigszonen skal sikre, at der ikke vokser træer op, som kan hindre indkigget til Nørre Tranders
Kirke.
Under lokalplanens Indhold, Beplantning, delområde D tilføjes til eksisterende tekst:
Trægrupper må ikke plantes indenfor indkigszonen, som vist på Kortbilag 2.
Under Anden Planlægning, Kommuneplan tilføjes:
Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassin, forsinkelsesbassin mv. indenfor 13 km
sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner. I henhold til "Oversigt over
nationale interesser i kommuneplanlægning" samt EU Forordning nr. 139/2014 af 12. februar 2014 må der
ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle indenfor 13 km sikkerhedszonen uden godkendelse fra
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
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.
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Anden Lovgivning, Kirkebeskyttelseszone ændres følgende tekst:
Fra: For at tage særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders Kirke og dens monumentale betydning i
landskabet, er der bl.a. fastsat en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Herudover sættes der krav til
tagbeklædning, tekniske anlæg og skiltning i lokalplanens bestemmelser.
Til: For at tage særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders Kirke og dens monumentale betydning i
landskabet, er byggefeltet delt op i to A1 og A2 , hvor der fastsættes to forskellige maks. koter for
bebyggelsens højde. Herudover etableres der en indkigszone, hvori der ikke må plantes træer og der
sættes krav til tagbeklædning, tekniske anlæg og skiltning i lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 1.1 Lokalplanens formål ændres følgende tekst:
Fra: at ny bebyggelse og beplantning ikke bliver højere end 8,5 meter og indpasses arkitektonisk
i omgivelserne, særligt med respekt for kirken.
Til: at ny bebyggelse ikke overstiger de angivne maks. koter i byggefelt A1 og A2 .
I pkt. 1.1 Lokalplanens formål tilføjes:
at der ikke plantes træer indenfor den angivne indkigszone på Kortbilag 2.
I pkt. 3.2 Butiksstørrelser ændres følgende:
Fra: Den enkelte butik skal have et bruttoetageareal på mindst 2.000 m2 eller maks. 8.000 m2 . Det
samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butik, er 8.000 m2 .
Til: Den enkelte butik skal have et bruttoetageareal på mindst 1.000 m2 eller maks. 8.300 m2 . Det
samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butik, er 8300 m2 .
I pkt. 5.1 Delområde A ændres følgende tekst:
Fra: Bebyggelsen må maks. være 8,5 meter høj, målt fra et niveauplan fastsat til kote 35.
Til: Bebyggelsen indenfor byggefelt A1 må maks. opføres op til kote 43,5. Bebyggelsen indenfor byggefelt
A2 må maks. opføres op til kote 41,5.
I pkt. 7.2 Beplantning ændres følgende tekst:
Fra: Der skal være grupper af træer eller trærækker i regelmæssig afstand af ca. 20 meter langs
Humlebakken.
Til: Der skal være grupper af træer eller trærækker i regelmæssig afstand af ca. 10 meter langs
Humlebakken.
I pkt. 7.2 Beplantning tilføjes:
Indenfor indkigszonen, som vist på Kortbilag 2, må der ikke placeres træer. Beplantning i indkigszonen
må maks. have en højde på 1 meter.
I pkt. 7.3 Beplantning på parkeringspladser ændres følgende tekst:
Fra: Der skal plantes solitære træer svarende til mindst 1 træ pr. 12 parkeringsbåse, Træerne skal være
opstammede, og skal fordeles harmonisk i hele området. Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder
til beplantningen.
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Til: Der skal plantes solitære træer svarende til mindst 1 træ pr. 12 parkeringsbåse der placeres
udenfor den illustrerede indkigszone på Kortbilag 2. Træerne skal være opstammede, og de skal
fordeles harmonisk i hele området. Der skal sikres tilstrækkelige vækstmuligheder til
beplantningen.
I pkt. 9.3 Overfladevand, som kursivtekst tilføjes:
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, inden der kan gives tilladelse.
Eventuel dispensation fra 9.3 kan kun ske efter dialog med og godkendelse fra
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
I pkt. 9.7 Energianlæg ændres følgende tekst:
Fra: Energianlæg på tagflader må ikke være synlige fra de omkringliggende omgivelser, og skal
være en integreret del af bebyggelsen, således bebyggelsen har en maks. højde på 8,5 meter.
Til: Energianlæg på tagflader må ikke være synlige fra de omkringliggende omgivelser, og skal
være en integreret del af bebyggelsen, således det ikke overstiger bebyggelsens maks.
kotehøjde.
Lokalplanens kortbilag 2
Konsekvensrettes ud fra overstående rettelser. Det nye Kortbilag 2 er vedlagt som bilag til
sagsfremstillingen.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere
end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for
fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er på omkring 17.700 m 2 og er udlagt til øvrigt landområde i kommuneplanrammen
4.10.N2 Landbrugsskolen. Området er beliggende på hjørnet af Humlebakken og Langagervej, i landområde
øst (landzone) og består af en matrikel, 77c Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Området ejes af Aalborg Kommune, som ønsker at sælge arealet til erhvervsformål.
Med den nye planlægning overføres arealet til byzone og der gives mulighed for detailhandel for særlig
pladskrævende varegrupper, miljøklasse 1-4.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 19. september 2018 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 20. september 2018 til 4. oktober 2018
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 8. november 2018 (punkt 8)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 5. september 2019 (punkt 5).
Magistratens møde den 16. september 2019).
Byrådets møde den 23. september 2019 (punkt 5).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 27. september 2019 til og med 22. november 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-10-105
Kommuneplantillæg 4.062
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Aalborg Kommune har løbende modtaget forespørgsler om muligheden for at planlægge for detailhandel på
arealet beliggende på hjørnet mellem Humlebakken og Langagervej. På den baggrund igangsættes nu
planlægning for et nyt erhvervsområde, med mulighed for særlig pladskrævende varegrupper.
I følge en detailhandelsanalyse fra 2017, udarbejdet af ICP (institut for Center-Planlægning) for Aalborg
Kommune, vurderes det, at arealet kan anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper.
Anvendelsen vurderes ikke at have større betydning for detailhandlen i området.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget 4.062 er udarbejdet med henblik på at overføre arealet fra landzone til byzone, samt
ændre anvendelsen fra øvrigt landområde til erhvervsområde. Kommuneplantillægget giver en
byggemulighed med en bebyggelsesprocent på maks. 50, indenfor et bebyggelsesareal på 5.800 m 2.
Herudover er der sat en højdebegrænsning på 8,5 m for at tage særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders
Kirke.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for detailhandel til særlig pladskrævende varegrupper. Særlig pladskrævende
varegrupper omfatter f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer,
tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer og møbler (listen er ikke udtømmende).
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt
ved salg af arealet.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

N1 A/S Juelstrupparken 16, 9530 Støvring
Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København
NEWSEC ADVISORY A/S, Silkegade 8, 1113 København K
Vejdirektoratet, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Bevaringsforeningen for Landsbyen Nørre Tranders, Michael Øhle Skelmose, Lemvigvej 83, 9220
Aalborg Øst
6. Aalborg Stift Bispeembedet, Thulebakken 1, 9000 Aalborg
7. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.
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Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Henvendelse fra N1 A/S vedrørende ledningsnet.
N1 gør opmærksom på, at der ligger et 60KV kabel langs Langagervej, og at kommende bygherre skal
være opmærksom på kablet i forbindelse med etablering af indkørsel til lokalplanområdet.
Svar: Taget til efterretning
I forbindelse med byggesagen vil det være den kommende bygherre og N1, der har dialogen om
ledningsforholdene.
2. Henvendelse fra Banedanmark som ingen bemærkninger har til planen.
Svar: Taget til efterretning
3. Henvendelse fra NEWSEC ADVISORY A/S vedr. ønske om restaurant og større pylon.
Der er et ønske om at placere en fastfood restaurant indenfor lokalplanområdet, da der er gode trafikale
forhold til målgruppen. Ved ønske om restaurant ønskes der også mulighed for en højere pylon, som kan
ses fra det omkringliggende vejnet.
Svar: Taget til efterretning
Aalborg Kommune ønsker ikke at etablere fastfoodrestauranter i området. Lokalplanen giver derfor ikke
mulighed for placering af restauranter inden for lokalplanområdet, og der holdes fast i, at arealet
udelukkende udlægges til særlig pladskrævende varegrupper. Der er i lokalplanen sat bestemmelser for
skiltning pkt. ”7.7 Fritstående skilte”, hvori der gives mulighed for en pylon i maks. 4 meters højde.
Grunden til den begrænsede højde er at sikre, at der bevares et helhedsudtryk i forhold til konteksten,
som er skov og landsby, og for at sikre at skiltning ikke overskygger eller tager fokus fra indkigget til
Nørre Tranders Kirke.
4. Henvendelse fra Vejdirektoratet med bemærkninger vedr. adgangsvej, vejbyggelinjer og støj.
Vejdirektoratet har ingen indsigelser til lokalplanen, men gør Aalborg Kommune opmærksom på, at
vejskelgrænsen er tegnet forkert på Kortbilag 2, og at vejmyndigheden ikke står til ansvar for evt. støj fra
motorvejen.
Svar: Taget til efterretning
Vedr. vejskel til motorvejen er det en teknisk fejl, der vil blive rettet til på Kortbilag 2.
Vedrørende støj sikres det i lokalplanens bestemmelse ”10.1 Støj fra trafik I området skal ny bebyggelse
og arealer til støjfølsom anvendelse samt ændringer af eksisterende bebyggelse udformes, så det sikres,
at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj er overholdt”.
5. Henvendelse fra Bevaringsforeningen for Landsbyen Nørre Tranders vedr. at der planlægges for
bebyggelse på arealet.
Bevaringsforeningen for Landsbyen Nørre Tranders har lavet en underskriftsindsamling, med 217
borgere, der har skrevet under på, at de ikke ønsker bebyggelse på arealet, der lokalplanlægges for.
Foreningen mener, at det vil ødelægge kulturmiljøet og indblikket til Nørre Tranders Kirke. Foreningen
mener også, at bebyggelsens maks. højde på 8,5 m, ikke er med til at sikre indkigget til Nørre Tranders
Kirke. Herudover er der bekymringer om øget trafikbelastning på Lemvigvej, hvis der etableres
detailhandel indenfor lokalplanområdet.
Svar: Taget til efterretning
Syd for lokalplanområdet, på den anden side af Humlebakken, er der et større erhvervsområdet, hvilket i
dag bl.a. indeholder Brdr. Hosbond A/S, Volvo Truck Center, Aalborg Universitetet og Fitness World.
Aalborg Kommune ser det nye lokalplanområde, som en naturlig forlængelse af det eksisterende
erhvervsområde. Aalborg Kommune har ud fra en detailhandelsanalyse fra 2017, udarbejdet af ICP
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(institut for Center-Planlægning) for Aalborg Kommune, vurderet at arealet kan anvendes til detailhandel
med særlig pladskrævende varegrupper. På den baggrund ønsker Aalborg Kommune stadig at udvikle
arealet.
Området er planlagt til at skulle betjenes fra det overordnede vejnet, dvs. med indkørsel fra Langagervej.
Det vil være muligt at køre til området via Lemvigvej, men det vurderes, at det ikke vil øge den trafikale
belastning væsentligt på Lemvigvej, idet forbindelsen Budumvej-Lemvigvej, ikke tidsmæssigt vil være en
fordel, da ruten via Budumvej-Humlebakken er lige så hurtig. Det vurderes derfor, at der kun kan
forventes en meget begrænset øget trafik på Lemvigvej, som følge af det foreslåede erhvervsområde.
Det tages til efterretning, at bebyggelse er angivet for høj på dele af byggefeltet, så indkigget til Nørre
Tranders Kirke ikke tilgodeses som ønsket. Der har været en tæt dialog mellem Aalborg Stift og Aalborg
Kommune. Resultatet af dialogen ses i svaret til Stiftet under pkt. 6.
6. Henvendelse fra Aalborg Stift vedr. bebyggelsens højde og placering.
Aalborg Stift har indsendt en indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk.3, hvori de har ret til at stoppe
planen, indtil der er opnået enighed mellem Aalborg Kommune og Aalborg Stift om de evt. nødvendige
ændringer i lokalplanen. Aalborg Stift, ønsker, at der kigges nærmere på placering af lokalplanens
byggefelt og bebyggelsens højde. Stiftet beder Aalborg Kommune om at udarbejde flere visualiseringer,
der viser forholdet imellem den nye bebyggelse og Nørre Tranders Kirke.
Svar: Imødekommet
Efter en tæt dialog mellem Aalborg Kommune og Aalborg Stift vedr. bebyggelsens højde, og placering af
træer indenfor lokalplanområdet, har Aalborg Stift frafaldet indsigelsen, såfremt Aalborg Kommune i
lokalplanen indarbejder, at der etableres to byggefelter i stedet for et. De to byggefelter angives med
maks. koter for, hvor høj bebyggelsen må opføres til. Byggefelt A1, imod vest, må maks. opføres til kote
43,5, og Byggefelt A2, imod øst må maks. opføres til kote 41,5. Fastsættelsen af maks. koter er
udarbejdet for at sikre indkigget til Nørre Tranders Kirke. Herudover etableres der en indkigszone, hvori
der ikke må plantes træer.
7. Henvendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedr. indsigelse mod lokalplanens
regnvandsbassin.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indsendt en indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk.3,
hvori de har ret til at stoppe planen, indtil der er opnået enighed mellem Aalborg Kommune og
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om de evt. nødvendige ændringer i lokalplanen. Baggrunden for
indsigelsen er, at lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af forsinkelses- og spejlbassiner,
indenfor en 13 km sikkerhedszone for Aalborg Flyvestations landingsbaner.
Svar: Imødekommet
Aalborg Kommune har haft en generel dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om
lokalplanlægning og forsinkelses- og spejlbassiner indenfor Aalborg Lufthavns sikkerhedszone på 13 km,
hvor der er begrænsninger og hensyn ved etablering af anlæg, der kan tiltrække fugle.
I den forbindelse har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse frafaldet indsigelsen, såfremt Aalborg
Kommune i lokalplanen indarbejder, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal høres, inden der gives
tilladelse til et forsinkelses- og spejlbassin indenfor sikkerhedszonen. Alle rettelser som følge af
indsigelsen er fremlagt i sagsfremstillingen
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Bilag:
Kommuneplantillæg - 4-062 for område ved Humlebakken og Langagervej
Forslag til Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej - Humlebakken, Landområde Øst (2. forelæggelse)
Indsigelser og frafald af indsigelser, Lokalplan 4-10-105
4-10-105 - Kortbilag 2
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Punkt 10.

Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej,
Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
2020-035648
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-2-124 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen muliggør en karrébebyggelse på et enkelt byggefelt (B16) på Stigsborg Havnefront.
I praksis fungerer denne lokalplan som et tillæg til rammelokalplan 1-2-118 for Etape 1, Stigsborg
Havnefront, Nørresundby Midtby.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 4. juni 2020 (punkt 7)
Magistratens møde 8. juni 2020 (punkt 10)
Byrådets møde 15. juni 2020 (punkt 10)
Forslaget har været offentliggjort i perioden 19. juni til og med den 17. juli 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.
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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 formelt en selvstændig lokalplan, men fungerer i praksis som 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. Det betyder, at der er to lokalplaner, som regulerer bebyggelse mm. for byggefelt B16.

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
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Den aktuelle lokalplan, der fungerer som tillæg til rammelokalplan 1-2-118, indeholder kun enkelte
bestemmelser, der supplerer eller erstatter bestemmelserne i rammelokalplanen. Disse er gengivet
herunder.
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.
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
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby Midtby
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Punkt 11.

Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (2. forelæggelse)
2018-093320
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 5-2-113 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6,35 ha til erhverv indenfor kommuneplanramme 5.2.H1 Følfodvej.
Planen bygger på den eksisterende infrastruktur med en forlængelse af den eksisterende Følfodvej.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 23. januar 2020 (punkt 2).
Magistratens møde den 3. februar 2020 (punkt 11).
Byrådets møde den 10. februar 2020 (punkt 7).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 14. februar – 13. marts 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-113
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for lokalt forankrede erhverv i forlængelse af det eksisterende
erhvervsområde ved Følfodvej i Vodskov. Lokalplanens område inddeles i to delområder, hvor der vil være
mulighed for at etablere lettere erhverv i områdets nordlige del og lidt tungere erhverv i den sydlige del.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for lettere erhverv i miljøklasse 1-3 i den nordlige del (område A) af hensyn til
boliger, og i den sydlige del kan der etableres tungere erhverv i miljøklasse 2-4 (område B) mod
Frederikshavnmotorvejen.
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Der kan opføres bebyggelse i området svarende til en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom. I
den nordlige del (område A) kan der opføres bebyggelse i op til 8,5 meter, og i den sydlige del (område B)
kan der opføres bebyggelse i op til 11,5 meter.
Lokalplanen skal sikre, at der udlægges et areal til et beplantningsbælte mod nord mod eksisterende boliger,
der giver en min. afstand på 15 meter til de nærmeste boliger og mindst 20 meter til Smørblomstvej (inkl.
eksisterende beplantning). Mod øst og vest udlægges et areal på 2,5 meter til beplantningsbælte. Mod syd
udlægges et areal til naturzone, som er 15 meter bredt. Naturzonen skal sikre en afskærmning af
erhvervsområdet og give et naturpræget udtryk mellem byen og Frederikshavnmotorvejen. Der kan etableres
regnvandsbassiner inden for naturzonen.
Vejadgangen sker ved en forlængelse af den offentlige vej, Følfodvej, som er adgangsvejen til det
eksisterende erhvervsområde. Vejen udlægges som adgangsvej til en videreførsel af erhvervsområdet mod
øst.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport. Der er indgivet en klage til Planklagenævnet, over at 4 ugers høring er for lidt.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af arealer og
udgifter til eventuel ekspropriation og anlæggelse af vej.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Thyra Rasmussen, Smedepladsen 29, 9310 Vodskov
2. Hanne Faulkner, Smørblomstvej 16, 9310 Vodskov
3. Herluf Ellersgaard Nielsen, Vodskovvej 72, 9310 Vodskov.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Thyra Rasmussen vedr. det skræmmende i, at der kommer erhverv tæt på boliger.
Herunder bemærkninger om de gener der er fra nedbrydningsaffald fra Uniscrap på Engholmene
Nørresundby. Hvis der skal være erhverv i området, bør de sænkes til miljøklasse 1-2 for hele arealet, og
højden på byggeriet skal begrænses kraftigt.
Svar: Ikke imødekommet. Der henvises til nedenstående svar under 2. indsigelse.
2. Indsigelse fra Hanne Faulkner vedr. de miljømæssige forhold, udsigtsforringelse, ejendomsværdi og de
rekreative forhold. Erhvervsområdet ligger ca. 15 m fra ejendommen. Byggeri vil påvirke udsyn og
herlighedsværdien. Der stilles spørgsmålstegn ved, om det er i orden at inddrage arealer, hvor der er rådyr.
Udsigtsforringelsen vil have en negativ indflydelse på ejendomsværdien og salgbarhed. Er bekymret for, at
byggeri på 8,5 m (område A) og 11,5 meter (område B) vil blive højere, hvis der skal laves niveauændringer.
Støj og forurening fra køretøjer og erhverv, herunder erhverv i miljøklasse 2-4 i delområde B, er også
bekymrende. Bekymringen deles af mange, da udsigten, natur og dyreliv nydes. Det ønskes, at område A
udlægges til et grønt og rekreativt område, så det stille og landlige miljø kan bevares til glæde for alle.
Svar: Ikke imødekommet.
Det pågældende erhvervsområde har igennem en længere årrække været udlagt til erhverv i
kommuneplanen for Aalborg. Kommuneplanrammen er dog ikke blevet realiseret gennem en lokalplan før
nu. I 2017-2018 var der en længere offentlig proces for udarbejdelse af en byudviklingsplan for Vodskov. I
den forbindelse blev alle borgere hørt, og der var flere borgermøder i Vodskov. Kommunen modtog i den
forbindelse ingen bemærkninger mod udstrækningen af det eksisterende erhvervsområde. Derimod var der
ønsker om flere arealer til erhverv i Vodskov. Kommunen finder derfor ikke, at erhvervsområdet (delområde
A) skal ændres, så det får status af at være et grønt rekreativt område.
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Af kommuneplanen fremgår, at erhvervsområdet skal inddeles i to - et A og et B-område med forskellige
typer af erhverv. De miljømæssige lettere erhverv mod nord (miljøklasse 1-3) og de miljømæssigt lidt tungere
virksomheder (miljøklasse 2-4) mod Frederikshavnmotorvejen - længst væk fra følsomme områder.
Miljøklasserne bruges som vejledende grundlag for hvilke virksomheder, der kan etableres i områderne. Der
vil altid skulle foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på kort og på lang
sigt. Det sætter derfor nogle naturlige begrænsninger for hvilke virksomheder, der kan etableres i området.
Der vil således ikke kunne etableres virksomheder i f.eks. miljøklasse 5 og derover eller virksomheder med
aktiviteter sammenlignelige med virksomheder på Engholmen i Nørresundby.
I forhold til højden på byggeriet, så var disse fastlagt i kommuneplanen. Byggeri på 8,5 meter er almindelig
højde for byggeri herunder også i boligområder. I område B (forbeholdt miljøklasse 2-4) er der mulighed for
byggeri i op til 11,5 meter, hvilket stemmer overens med, at der her kan etableres lidt tungere erhverv, og at
terrænet falder fra ca. kote 8 til ca. kote 5.
Formålet med lokalplanen er bl.a. at sikre, at området kan anvendes til erhvervsformål, og at området
disponeres med hensyn til omkringliggende boliger. I den forbindelse er der lagt vægt på etablering af
forholdsvis brede beplantningsbælter mod boligerne mod nord og en naturzone, som skal henligge i græs og
urter med grupper af træer og buske mod Frederikshavnmotorvejen. De grønne bælter har til formål at styrke
områdets grønne struktur og fremme biodiversiteten, og samtidig virke som afskærmning og danne en grøn
og naturpræget overgang til det åbne land og omkringliggende boliger.
3. Indsigelse fra Herluf Ellersgaard Nielsen som ejer matr.nr. 9aq Vodskov By, Hammer inden for
lokalplanafgrænsningen. Arealet ønskes først inddraget i byzone, når det findes hensigtsmæssigt og
økonomisk forsvarligt. Hvis ikke anmodningen imødekommes, protesteres der over den korte høringsfrist på
4 uger herunder i uge 7 og 8. De miljømæssige undersøgelser anses ikke at være tilstrækkelige. Dyrelivet i
og omkring eksisterende vandløb må antages at være omfattet af fredningsbestemmelser. Det er indtrykket,
at der ikke er foretaget tilstrækkelige undersøgelser ift. naturbeskyttelseslovens §§ 29 og 30. Det er
indtrykket, at kommunen ikke har været opmærksom på det vandløb (kloakgrøft) med kloakvand fra Vodskov
by. Der er pt. ikke indgivet klage til styrelserne, men det indgår i overvejelserne. De foreslåede
beplantningsbælter bør ændres; 2,5 m mod nuværende bebyggelse tjener ikke noget formål, og 15 meter
mod motorvejen er for bredt, da virksomheder ønsker facader med fri udsigt.
Svar: Ikke imødekommet.
Offentlighedsfasen startede fredag den 14. februar (uge 7) og sluttede fredag den 13. marts 2020 (uge 11).
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor i henhold til planlovens § 24
mulighed for at fastsætte en frist på 4 uger til at komme med indsigelser til lokalplaner. I forhold til klage over
lokalplanen kan man, jf. planlovens § 59, klage over retlige forhold i forbindelse med planens endelige
vedtagelse. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) indeholder
kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. Der er foretaget en miljøscreening,
som var offentliggjort sammen med lokalplanforslaget, og resultatet var, at der ikke skulle udarbejdes en
miljørapport, da planen ikke vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Klagefristen på denne
afgørelse til planklagenævnet var 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse.
Med hensyn til bemærkningen om, at der løber spildevand i grøften i den sydlige del (som ligger i
naturzonen) af matr.nr. 9aq Vodskov By, Hammer, kan det oplyses, at der ikke er etableret
overløbsbygværker fra det offentlige spildevandssystem, der aflaster til grøften ud for matriklen, og der
afledes ikke spildevand fra et byområde direkte til et vandløb. Det nye lokalplanområde vil blive
separatkloakeret, og overfladevand vil blive afledt til et regnvandsbassin inden for området, hvor det
forsinkes og renses inden udledning til grøften.
Ideen med den 15 meter brede naturzone mod syd er, at det skal være et åbent område med spredte træer
og lysåben natur, herunder etablering af regnvandsbassiner. Det betyder, at der ikke bliver tale om en tæt
beplantning, som der ikke kan ses igennem. Det er således vurderingen, at det rent visuelt vil være muligt at
se erhvervsområdet fra motorvejen, men med naturzonen som en blød overgang til det åbne land.
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Det er kommunens vurdering, at en naturzone mod syd vil være bedre for dyrelivet generelt, end det er
tilfældet i dag, hvor det er landbrugsjord, der grænser op til grøften mod syd. Kommunen vil sikre, at der er
frie beplantningsbælter omkring grøften. Derved sikres, at træer med tiden ikke overskygger grøften, hvilket
kan være til skade for noget dyreliv. Det er samtidig vurderingen, at det er usandsynligt, at den
spidssnudede frø yngler i grøfterne i området. Arealudlægget til naturzone vurderes at ville forbedre
levevilkårene for eventuelle forekomster af padder i området. Derudover vil det være oplagt, hvis muligt, at
etablere våde regnvandsbassiner på en måde, så de samtidig fremmer biodiversiteten i området.
I forhold til beplantningsbæltet på 2,5 meter mod det eksisterende erhvervsområde mod vest, er det
vurderingen, at det er tilstrækkeligt for at opnå en grøn afskærmning. Nogle steder vil det fremstå bredere på
grund af den eksisterende beplantning på modsatte side. Mod øst vil det på sigt komme til at fremstå som et
5 meter bredt beplantningsbælte med 2,5 meter på hver side af skellet på matr.nr. 13c Vodskov By,
Hammer.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov
Pdf af indsigelser til Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov
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Punkt 12.

Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (2. forelæggelse)
2019-055291
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-2-107 endeligt med nedenstående
ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.7 tilføjes: ”Dog kan der indrettes tagterrasse på carporte opført i en etage i tilknytning til
boliger, der opføres syd for Døsebækken og øst for sti c-c. Tagterrasse inkl. rækværk må
opføres med en maksimal topkote på 20 (DVR 90)."
I pkt. 6.2 tilføjes: "Af tagmaterialer må der kun anvendes sort eternitskifer, naturskifer, tegl eller
betonteglsten. Tagbeklædningen må ikke være reflekterende (glanstal maks. 22)."
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om 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
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 4. juni 2020 (punkt 8).
Magistratens møde den 8. juni 2020 (punkt 11).
Byrådets møde den 15. juni 2020 (punkt 10).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 19. juni til og med 31. juli 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-2-107
Oversigtskort
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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.
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.
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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
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelse:
1. LE34 på vegne af bygherre.
Bygherre ønsker lokalplanen ændret, så den giver mulighed for
at indrette tagterrasser på carporte syd for Døsebækken og øst for stien gennem området, da
tagterrasserne ikke vil hindre udsynet mod nord fra Oldstien, da stien ligger højere i terræn end
tagterrasserne,
at der ved renovering af eksisterende bebyggelse også kan bruges tegl eller betonteglsten som
tagmateriale, og
at anvende tagpap på tage med ensidig taghældning.
Svar: Delvist imødekommet.
Tagterrasser imødekommes, da de ikke hindrer udsynet mod nord fra Oldstien eller påvirker den rekreative
brug af ådalen umiddelbart nord for bebyggelsen uhensigtsmæssigt.
Anvendelse af tegl eller betonteglsten ved renovering af den eksisterende bebyggelse imødekommes, da det
ikke vurderes at påvirke bebyggelsens oprindelige udtryk negativt.
Anvendelsen af tagpap på tage med ensidig taghældning imødekommes ikke, da tagpap ofte bliver grønt og
grimt, særligt her hvor der er høje træer umiddelbart syd for bebyggelsen.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 54
4 afaf583

Magistraten
Bilag:
Forslag til lokalplan 6-2-107
Indsigelse
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Punkt 13.

Godkendelse af omdannelsen af Løvvangsområdet samt placering af Sundheds- og
Kvarterhus i området
2017-049477
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender omdannelsen af Løvvangsområdet samt
placering af Sundheds- og Kvarterhus i området.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med nedrivningen af Løvvangsskolen, og efterfølgende byudvikling, har der været ført
forhandlinger med Forsvarets Ejendomsstyrelse vedr. konsekvensen af den støjkonsekvenszone, der
eksisterer for området pga. øvelsesterrænet ved Nr. Uttrup Kaserne. Støjkonsekvenszonen kan ved en
kommende lokalplanlægning forventes godkendt længere mod nord end en tidligere angivet grænse. Det
betyder, at der er mulighed for at benytte større dele af området, hvor Løvvangsskolen ligger i dag, til
boliger. Boliger kan ikke ligge indenfor støjzonen, da de er betegnet som ”støjfølsom arealanvendelse”. Det
er et Sundheds- og Kvarterhus ikke.
Der arbejdes videre med en placering af Sundheds- og Kvarterhuset jf. scenarie 2 – vist på skitser herunder
(grøn streg = støjgrænse).

Indstillingen blev tiltrådt af Den udvidede Magistrat i møde den 22. juni 2020 (punkt 8).
Efterfølgende har styregruppen Løvvangen InBetween afholdt møde, hvor der blev orienteret om
beslutningen. Styregruppen udtrykte forståelse for beslutningen.
Sundheds- og Kulturforvaltningen har desuden præsenteret Realdania for den nye placering. Realdania har
tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte dialogen om projektet - også med den nye placering. Der er afholdt
møde med Realdania fredag den 14. august 2020 med henblik på at besigtige den nye placering af
Sundheds- og Kvarterhuset.
By- og Landskabsforvaltningen har iværksat planlægningen for området på baggrund af den valgte
placering, hvor der nu åbnes mulighed for, at der kan opføres flere boliger i forhold til scenarie 1. Der vil
derfor blive udarbejdet 2 lokalplaner for hhv. Sundheds- og Kvarterhuset samt arealet ved Løvvangsskolen.
Planerne forventes endeligt godkendt 3. kvartal 2021. Borgmesterens Forvaltning, AaK Bygninger,
udarbejder en tidsplan med henblik på nedrivning af Løvvangsskolen i 2022.
Der pågår endvidere en vurdering af indtægten ved arealsalg i forhold til den oprindelige budgetforudsætning
om, at området kan sikre en indtægt fra salg i størrelsesorden 30 mio. kr. eksklusive udgifter til nedrivning af
Løvvangsskolen.
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Punkt 14.

Godkendelse af skema A for 24 almene familieboliger for Himmerland Boligforening
afd. 90, Fenris Alle, Godthåb
2018-037640
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 46.416.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 4.641.600 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 90.
Projektet er med på boligprogram 2018 - 2021.

Der etableres i alt 24 familieboliger. Bebyggelsen består af etageboliger, rækkehuse og et fælleshus.
Bebyggelsen er beliggende som en del af Fenris Alle udstykningen i den nordvestlige del af Godthåb.
Nærmeste nabo er, udover parcelhusbebyggelserne, den industrihistoriske perle - Zincks Fabrikker og ikke
mindst den fine natur omkring Guldbækken.
Bebyggelsen er arkitektonisk tænkt som én enhed, således etageboliger, rækkehuse og fælleshus udgør en
harmonisk helhed. Bebyggelsen er i sit enkle udtryk, materialitet og farvevalg inspireret af de tidligere Zincks
fabrikkers tørrelader - hvor bl.a. træskafter til haveredskaber lå til tørre. På den måde skabes der en fin
reference til byens nok vigtigste kulturhistoriske markør.
Bebyggelsen er disponeret med et varieret boligudbud. På den måde er det tanken, at der kan skabes et
fællesskab, som henvender sig til et bredt udvalg af borgere - fra de enlige seniorer til den unge familie.
Projekt
Bebyggelsen er disponeret som åben firlænget gård, og følger dermed de intentioner, som er beskrevet i
lokalplanen. Bebyggelsesformen skaber et intimt gårdrum, som langs boligerne afsluttes med mindre private
opholdsarealer – primært terrasse. Bebyggelsen er i 2 etager – mod nord og vest som etageboliger, mod øst
som rækkehuse. Fælleshus og gæstebolig i én etage er placeret mod syd som en integreret del af det
grønne fælles haverum.
Den kompakte bebyggelse er udformet med afsæt i ønsket om et stærkt fællesskab. Fælleshuset bliver
derfor en central og væsentlig del af bebyggelsen.
Alle etageboliger i stueetagen er indrettet og egnede som tilgængelighedsboliger. Boligerne spænder fra en
2-værelses på 72 m2 over en 3-værelses på 91 m2 til et lille 4-værelses rækkehus på 110 m2.
De 3 og 4-værelses boliger har depotrum i umiddelbar nærhed af egen indgang. Depotrummene for de 2værelses er samlet og integreret i det centralt placerede fælleshus.
Bebyggelsen tænkes opført i en pladsoptimerende og højisoleret træbeklædte sandwichkonstruktion.
Konstruktion og statik optimeres for at skabe et enkelt og rationelt byggesystem, hvor fokus er på at
generere mest mulig boligkvalitet. Enkeltheden giver ligeledes en veldefineret og overskuelig fremtidig drift.
Sammen med en præcis dimensionering og placering af vinduer, skabes der en bebyggelse med meget
begrænset energitab/forbrug og ikke mindst gode indeklimatiske forhold.
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Tagfladerne tænkes intensivt udnyttet til solceller. Overskuds-el lagres i batteripakker i den enkelte bolig,
som derved effektivt kan udnytte strømmen til eksempelvis opvarmning og ventilation.
Byggeriets art

Type 01
Type 02
Type 03

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

Plangrundlag

12 stk. 3 rums á 91 m²
6 stk. 2 rums á 72 m²
6 stk. 4 rums á 110 m²

7.557 kr.
6.258 kr.
8.857 kr.

Lokalplan 6-2-103
Lokalplan 6-2-103
Lokalplan 6-2-103

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

Realkreditlån
(88%)

46.416.000 kr.

40.846.080 kr.

Kommunal
grundkapital
(10%)
4.641.600 kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti 1)

928.320 kr.

Ikke beregnet

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

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 20%, håndværkerudgifter 68% og omkostninger 12%.
Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på 20.146 kr. svarende til rammebeløb i 2019 inklusive energitillæg
på 1.152 kr., da der er tale om en blanding af tæt/lav bebyggelse og etage bebyggelse.
Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 870 kr. Heraf udgør
kapitaludgifterne 646 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 224 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegningsmateriale Fenris Alle
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Punkt 15.

Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 22,
Skolevej 3-33, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden
byggestart
2020-036888
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
finansieringsplan inden byggestart, herunder
at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 1.748.000 kr. til 22.117.000 kr.,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
at der bevilges den nødvenlige kommunale garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 22

Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 22 er opført i 1956 og består i dag af 14 dobbelthuse samt 2
fritliggende enfamiliehuse.
Der er tale om 3-, 4-, og 5- værelses dobbelt- og fritliggende huse på 101 m 2. Efter renovering vil afdelingen
fortsat bestå som sådan. Projektet blev indledt i 2012 med en ansøgning om renovering fremsendt til
Landsbyggefonden. Baggrunden var, at der blev konstateret bygningsmæssige problemer med fugt i
terrændæk og vægge på grund af opstigende fugt, som gav anledning til forekomst af fugt- og
skimmeldannelse i boligerne. Der er desuden konstateret problemer med hængende tage og generelt er
boligerne dårligt isolerede efter nutidens standard.
Afdelingens beboere har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. februar 2019 godkendt helhedsplanen
for renovering af afdelingen.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 9. september 2019 (punkt 7).
Der opsættes ny tagbeklædning af tagpap med listedækning, opretning af konstruktionerne samt
efterisolering af tagrum.
Vinduer, yderdøre og terrassepartier/-døre udskiftes.
I nr. 31 og 33 er ydervæggene beklædt med plader af fibercement, som nedtages og facaderne efterisoleres
og pudses herefter.
Der etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding, og der laves komplet udskiftning af
brugsvandsinstallationer i alle boliger.
Boligerne på Skolevej 15 – 29 ændres til tilgængelighedsboliger og ud over ovenstående nyindrettes

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 63
2 afaf583

Magistraten
boligerne, således at de opfylder Landsbyggefondes krav til tilgængelighed. Der indrettes også nyt køkken
og bad, og der sker bearbejdning af udearealerne.
Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art

Dobbelthuse (Skolevej
3-29)
Fritliggende
enfamiliehuse (Skolevej
31-33)

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned før
renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

14

14

3.308 kr.

4.808 – 5.620 kr.

2

2

3.308 kr.

4.808 kr.

Økonomi
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A og godkendt en indeksregulering af
udgiften til de samlede renoveringsarbejder fra første budgetlægning 2012 og frem til licitationstidspunktet i
2019, i alt en forhøjelse af den samlede udgift med ca. 1.750.000 kr.
Økonomien for de støttede arbejder er faldet fra 10.379.000 kr. i skema A til 10.188.000 kr. i skema B, som
følge af en kapitaltilførselssag oprettet af Landbyggefonden efter godkendelse af skema A.
Økonomien for de ustøttede arbejder er opskrevet fra 6.438.000 kr. i skema A til 7.410.000 kr. i skema B,
som følge af indeksregulering af udgiften til de ustøttede arbejder fra første budgetlægning 2012 og frem til
licitationstidspunktet i 2019 og budget priser kontra faktiske priser, svarende til en forhøjelse af de ustøttede
arbejder på 972.000 kr.
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 22.117.000 kr. svarende til 13.502 kr. pr. m2.
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitlig med 244 kr. pr. m 2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 666 kr. kr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 422 kr.
m2 pr. år (2019-niveau).
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%

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

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

Skema A
Ændring
Skema B

Udgift i alt

Støttede
realkreditlån 1)

20.369.000
+1.748.000
22.117.000

10.379.000
-191.000
10.188.000

Ustøttede
Egen finansiering Kapitaltilførsel
realkreditlån
og tilskud 2) (se ovenfor)
- - - Kr. - - 6.438.000
3.552.000
0
+ 972.000
32.000
+1.000.000
7.410.000
3.520.000
1.000.000

Kommunal
garanti 3)
Ikke beregnet
Maks. 100%

1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
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3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er udregnet ved skema B til 20%, men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan
blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Tegningsmateriale Skolevej
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Punkt 16.

Godkendelse af skema B for renovering for Nørresundby Boligselskab afd. 3, Rømers
Have, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
2020-004065
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
finansieringsplan inden byggestart, herunder
at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 11.165.113 kr. til 70.592.759 kr.,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
og
at der bevilges den nødvenlige kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af de støttede og
ekstraordinære renoveringsarbejder.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Nørresundby Boligselskab afd. 3.

Afdelingen består i dag af 60 boliger som er fordelt med 35 stk. 2-rums og 25 stk. 4-rums lejligheder.
Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer, som bl.a. fremstår med dårlig isolering og kuldebroer,
der giver gener med fugt og skimmel, generelle problemer med udluftningen, slidte VVS-installationer og
faldstammer, utidssvarende lejligheder med uhensigtsmæssige planløsninger. Disse forhold har allerede
bevirket en høj fraflytningsfrekvens med stigende tab i afdelingen til følge.
Visionen med renoveringsindsatsen er at fremtidssikre afdelingen, så den er attraktiv for nuværende
beboere, men også vil være det for de kommende beboere. Der skabes derfor boliger, der henvender sig til
en bred beboerskare: unge, mindre familier, enlige med og uden børn, seniorer og ældre.
Helhedsplanen er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. beboere og Landsbyggefonden. Aalborg
Kommune og bygherren har haft et tæt samarbejde især vedr. de arkitektoniske forhold.
Renoveringen vil bl.a. omfatte nedlæggelse af 20 boliger for at give plads til de nye tilgængelighedstiltag
som er en vigtig del af Landsbyggefondens forventninger og krav.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 9. september 2019 (punkt 9).
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Afdelingen vil efter renovering bestå af 40 boliger, heraf vil 20 boliger være tilgængelige og elevatorbetjente
for gangbesværede og handicappede. Boligerne får 8 forskellige størrelser, som starter fra 75 m2 op til 115
m2.
Der etableres altaner til alle boliger samt nye fælles udearealer. Boligerne vil få en mere funktionel
indretning, nye badeværelser, bedre lydforhold og et godt indeklima.
Projektet vil overholde kravene i Bygningsreglementet 2018.

Byggeriets art

Etagebyggeri

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned før
renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

60

40

2.438 – 4.144 kr.

4.594 – 7.188 kr.

Økonomi
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A og godkendt en indeksregulering af
udgiften til de støttede arbejder fra første budgetlægning i 2013 og frem til licitationstidspunktet i 2020, i alt
en forhøjelse af de støttede lån med ca. 4,3 mio. kr.
Økonomien for de ustøttede arbejder er uændret i forhold til skema A. Til gengæld er beløbet til egen
finansiering og tilskud opskrevet fra 14.022.646 kr. i skema A til 20.911.389 kr. i skema B, som følge af
indeksering samt justeringer i fordeling af de forskellige udgifter til denne post fra første budgetlægning i
2013 og frem til licitationstidspunktet i 2020, i alt en forhøjelse på ca. 6,9 mio. kr.
Som følge af kompleksitet og størrelse af renoveringsprojektet, har Landbyggefonden vurderet det
nødvenligt at oprette en støttesag til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder. Disse arbejder
udgør en udgift på 27.911.389 kr.
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 70.592.759 kr. svarende til 17.863 kr. pr. m 2.
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 144 kr. pr. m 2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 810 kr. kr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 666 kr.
m2 pr. år pr. januar 2018.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra egen dispositionsfond 20%
I alt 100%

100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
500.000 kr.

Aalborg Kommunes andel på 100.000 kr. blev godkendt i forbindelse med skema A.
Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering:

Skema A
Ændring
Skema B
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Udgift i alt

Støttede
realkreditlån1)

Ustøttede
realkreditlån

59.427.646
+11.165.113
70.592.759

38.405.000
+4.276.370
42.681.370

- - - Kr. - - 7.000.000
0
7.000.000

Egen Kapitaltilførsel
finansiering og (se ovenfor)
tilskud 2)
14.022.646
+6.888.743
20.911.389
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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.
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 for den støttede lån er udregnet ved skema B til 42.681.370 kr., men noterer samtidig, at denne er
foreløbig og principielt kan blive op til 100%.
Jf. § 98, stk. 1 i almenboligloven, kan kommunen yde garanti for lån til ustøttede arbejder eller såkaldte
ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantiprocenten er udregnet ved skema B til 27.911.389 kr.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Tegningsmateriale Rømers Have
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Punkt 17.

Godkendelse af Ekspropriation til Plusbus. Etape 10.2, Fredrik Bajers Vej, Aalborg Øst
2020-031319
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer og foretages udlæg af arealer til privat fællesvej med
henblik på opretholdelse af nødvendig volumen i regnvandsbassin og etablering af ny vejadgang for de
berørte ejendomme til den offentlige vej Fredrik Bajers Vej i forbindelse med etablering af etape 10.2 af
Plusbus-projektet, jf. sagsbeskrivelsen,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene med lodsejerne.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 14.09.2020
kl. 09.00

Side 72
1 afaf483

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse
I efteråret 2018 vedtog Aalborg Kommune lokalplan 1-1-134 ”BRT-tracé, Aalborg”. Bustracéet for Plusbus vil
gå via Bertil Ohlins Vej, hvor projektets etape 10.2 vil omfatte strækningen fra Fredrik Bajers Vej til Selma
Lagerløfs Vej. For at fremme fremkommeligheden for den kollektive trafik på Bertil Ohlins Vej, er det
hensigten så vidt muligt at fjerne anden eksisterende kørende trafik på vejen.
På etape 10.2 lidt øst for krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej er der en eksisterende vejadgang til
ejendommen Fredrik Bajers Vej 3-5. Adgangen danner endvidere via denne ejendom vejadgang til
ejendommen Fredrik Bajers Vej 1. På de omhandlende ejendomme er der mange p-pladser til betjening af
ansatte og studerende, som genererer en betydelig mængde trafik, specielt om morgenen og om
eftermiddagen. På samme tidspunkt færdes der mange passagerer med den kollektive trafik til og fra hele
universitetsområdet og som følge deraf også et betydeligt antal busser på Bertil Ohlins Vej.
På baggrund heraf ønskes den eksisterede vejadgang for ejendommene fra Bertil Ohlins Vej flyttet til Fredrik
Bajers Vej med forbindelse til ejendommen Fredrik Bajers Vej 1 og via denne ejendom sikres vejadgang til
ejendommen Fredrik Bajers Vej 3-5. Den nye vejadgang fra Fredriks Bajers Vej er beliggende nord for
krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej. Vejadgangen placeres i den nordlige ende af en ejendom med et
eksisterende regnvandsbassin tilhørende Aalborg Kloak A/S. I tilknytning til etableringen af den nye
vejadgang vil der også skulle ske omlægning af en eksisterende stiforbindelse.
Når den nye vejadgang er etableret, fjernes den eksisterende vejadgang, og der reetableres med kantsten,
fortov, græsrabat og stiforbindelse til p-pladsen på Fredriks Bajervej 3-5. Aalborg Kommune udfører samtidig
anlægsarbejderne med ombygning af regnvandsbassinet langs Fredrik Bajers Vej efter aftale med Aalborg
Kloak A/S.
Ekspropriationens omfang og lovhjemmel
Aalborg Kommune erhverver ved ekspropriationen de nødvendige arealer og foretager udlæg af arealer til
privat fællesvej. Dette sker med hjemmel i lov om offentlige veje §§ 94-98. De pågældende arealer
erhverves og bliver udlagt som privat fællesvej med henblik på opretholdelse af vejadgang til offentlig vej ved
etablering af ny vejadgang til den offentlige vej Fredrik Bajers Vej som følge af afskæring af den
eksisterende vejadgang til Bertil Ohlins Vej.
Desuden eksproprieres arealer til opretholdelse af nødvendig volumen i regnvandsbassinet langs Fredrik
Bajers Vej. Ekspropriation af disser arealer sker med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven §§ 58-64d. De
erhvervede arealer til regnvandsbassin agtes arealoverført til Aalborg Kloak A/S’ ejendom med det
eksisterende regnvandsbassin langs Fredrik Bajers Vej.
Tidsplan
Anlægsarbejderne med etablering af ny vejadgang forventes påbegyndt i efteråret 2020 eller primo 2021 og
vil vare 2 – 3 måneder.
Berørte ejendomme
Ekspropriationens omfang fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelser for de enkelte
ejendomme samt tilhørende ekspropriationsplaner, som er i sagen. Ekspropriationen berører i alt 3
ejendomme.
Ekspropriationsplan af 15. maj 2020 er vedhæftet som bilag.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningerne den 25. juni 2020 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de omfattede
ejendomme.
Der er foreløbigt indgået forlig med to lodsejere om erstatningen for arealafståelsen mv.
De enkelte ejendomme og det ekspropriative indgreb
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Lb.nr. 1
(matr.nr. 2bh m.fl. Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders)
Der eksproprieres et areal på ca. 101 m2, og der modtages ca. 146 m2 fra matr.nr. 2æ (lb.nr. 2) og ca. 14 m2
fra matr.nr. 2ad (lb.nr. 3), begge Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders med henblik på opretholdelse af nødvendig
volumen i regnvandsbassin.
Lb.nr. 2
(matr.nr. 2æ Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders)
Der eksproprieres et areal på ca. 146 m2. Arealet, der udlægges som privat fælles vej udgør ca. 704 m 2.
Lb.nr. 3
(matr.nr. 2ad m.fl. Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders)
Der eksproprieres et areal på ca. 14 m2.
Økonomi
Den samlede anlægsudgift for etablering af ny overkørsel til Fredrik Bajers Vej til Plusbus-projektet, etape
10.2 andrager i alt ca. 1.500.000 kr., ekskl. moms. Ekspropriationserstatningerne afholdes over projekt
2v0106080201 BRT, Arealerhvervelse, Erstatninger.
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Bilag:
Ekspropriationsplan nr. 1
Oversigtskort
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Punkt 18.

Godkendelse af ekspropriation af areal til bassin og sikring af ledninger syd for
Aladdinvej i Sdr. Tranders
2019-060674
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation af areal til bassin og rettigheder til etablering og sikring af ledninger
og adgangsvej til bassinet syd for Aladdinvej i Sdr. Tranders, jf. sagsbeskrivelsen, i henhold til
miljøbeskyttelseslovens §§ 58-64b, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålet med lodsejeren.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse
Aalborg Kommune har den 8. juni 2015 godkendt ændringen af kommunens spildevandsplan for
tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag for separatkloakering i Sdr. Tranders. Dette indebærer
separatkloakering af ejendommene samt etablering af en pumpestation og et vådbassin i Sdr. Tranders.
Tidligere er der gennemført ekspropriation til ledningsanlæg og pumpestation.
For at fuldende saneringsprojektet i Sdr. Tranders skal der således etableres et regnvandsbassin med
tilhørende ledningsanlæg, hvilket dette projekt omhandler.
Det erhvervede areal til bassinet agtes arealoverført til Aalborg Forsyning, Kloak A/S’ ejendom, matr.nr. 2g
Uttrup, Aalborg Jorder - Rørdalsvej 200, 9220 Aalborg Øst.
Tidsplan
Anlægsarbejderne forventes påbegyndt primo 2021 (når vejrliget tillader det) og afsluttet medio 2021.
Ekspropriationens omfang
Ekspropriationen omfatter erhvervelse af areal til brug for vådbassin, samt ekspropriation af rettigheder til
etablering af adgangsvej til bassinet samt tinglysning af deklaration om vejadgang. Herudover eksproprieres
ret til etablering af kloakledninger samt tinglysning af deklaration om kloakledning pålagt ved ekspropriation.
Endelig eksproprieres rettigheder til udførelse af terrænregulering på en del af ejendommen og midlertidig
brug af arbejdsarealer i anlægsperioden.
Ekspropriationens nærmere omfang fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse for
ejendommen samt tilhørende ekspropriationsplan, som er i sagen. Ekspropriationen berører 1 ejendom
(lb.nr. 1), beliggende Sønder Tranders Bygade 46, 9260 Gistrup.
Ekspropriationen omfatter arealerhvervelse til bassin på i alt ca. 5.400 m2, samt rettigheder til midlertidig
brug af et arbejdsareal på ca. 5.000 m2 i anlægsperioden. Arbejdsarealet retableres efter anlægsarbejdets
afslutning. 2.300 m2 af arbejdsarealet terrænreguleres efter arbejdets afslutning. Ny adgangsvej og nyt
deklarationsareal omkring ledningsanlægget udgør 730 m2 (længde ca. 145 meter).
Ekspropriationsplan af 5. november 2019 er vedhæftet som bilag.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 30. oktober 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre den omfattede
ejendom.
Der er foreløbigt ikke indgået forlig med lodsejeren om erstatningen for arealafståelsen. Såfremt lodsejeren
ikke kan acceptere Aalborg Kommunes tilbud om erstatning, vil erstatningsspørgsmålet blive indbragt for
Taksationskommissionen til afgørelse.
Lodsejeren har efter åstedsforretningen indgivet klage til Planklagenævnet over landzonetilladelsen til
etablering af regnvandsbassinet. Planklagenævnet har ved afgørelse af 8. juni 2020 stadfæstet Aalborg
Kommunes landzonetilladelse. Indstillingen til byrådet om at træffe afgørelse om ekspropriation har afventet
afgørelsen af klagesagen.
Indsigelser
Under åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode har lodsejer fremsat bemærkninger,
forslag til ændringer og indsigelser mod projektet, som refereres og besvares nedenfor:
Lb.nr. 1: Sønder Tranders Bygade 46, 9260 Gistrup
På åstedsforretningen fremsatte lodsejer ønske om, at adgangsvejen til bassinet flyttes, således at vejen
følger deklarationsarealet over ledningen med adgang fra Aladdinvej. Ekspropriationsplanen er efterfølgende
blevet ændret i overensstemmelse hermed.
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Lodsejer er i øvrigt imod, at der foretages ekspropriation til at etablere et forsinkelsesbassin på hans
ejendom med den foreslåede placering. Lodsejer ønsker i stedet bassinet placeret syd for Egnsplanvej, som
han også har gjort opmærksom på i forbindelse med partshøringen i forbindelse med ansøgningen om
landzonetilladelse til etablering af bassinet.
Lodsejer anfører, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S ønsker at fastholde den aktuelle placering, fordi
udledningstilladelsen er udstedt, inden udledningstilladelserne til Egnsplanvej blev krævet reduceret af
Natur- og Miljøklagenævnet under henvisning til, at Landbækken er overbelastet af andre udledninger.
Aalborg Forsyning vil ifølge lodsejer nu benytte det ”smuthul”, at de har en gammel udledningstilladelse, der
ikke forsinker udledningerne nær så meget som de nye tilladelser ved Egnsplanvej. Aalborg Forsyning kan
udnytte tilladelsen, men når Aalborg Kommune skal stille sig til rådighed for at bistå med ekspropriation,
burde Aalborg Kommune betinge sig, at udledningstilladelsen blev rettet til i overensstemmelse med den
praksis, Miljø- og Fødevareklagenævnet har lagt fast. Hvis der eksproprieres for at lave dette bassin,
viderefører kommunen en praksis, som overbelaster Landbækken, og som er direkte underkendt af Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Det vil være til skade for udnyttelsen af hele oplandet til Landbækken og Romdrup Å.
Lodsejer gør i forbindelse hermed gældende, at Aalborg Kommune ikke forvaltningsretligt eller på anden
måde er forpligtet til at bistå med ekspropriationen til udnyttelse af denne uhensigtsmæssige tilladelse.
Ekspropriation er en selvstændig forvaltningsretlig disposition, og Aalborg Kommune skal sikre sig, at
dispositionen er i overensstemmelse med gældende praksis på området. Hvis Aalborg Byråd beslutter sig til
at ekspropriere dette bassin, træffer byrådet en beslutning, som medvirker til en overbelastning af Romdrup
Å-systemet. Romdrup Å-systemet er et af de mest overbelastede i kommunen, og der er akutte problemer
med oversvømmelser og skader i Landbækkens opland. Det er derudover i konflikt med kommunes
klimastrategi på vandløbsområdet.
Herudover gør lodsejer opmærksom på, at der er problemer med tilslutningen af drænene i brøndene lige
opstrøms Egnsplanvej. Drænene er tilsluttet lavt i to brønde, og vandstanden i brøndene står ret permanent
højere end rørtilslutningerne. Som forholdet er i dag, kan vandet fra de 5 tilsluttede hoveddræn (med
tilslutninger af omkring 40 dræn) kun dårligt presse sig ind i vandstrømmen i Kloakgrøften. Lodsejer klager i
forbindelse hermed over opstuvning af vand i hovedledningerne, fordi udløbene er sat så lavt, at
Kloakgrøften er højere end tilløbene. Det er et problem, som kunne løses i sammenhæng med Egnsplanvejs
færdiggørelse ved at tilløbene i brøndene blev løftet. Foreløbig er det dog ikke sket. Derfor kan lodsejer
foreløbig heller ikke anbefale ekspropriationen til et forsinkelsesbassin på dette sted. Der vil komme en
næsten permanent forhøjet vandstrøm i Kloakgrøften, og den vil forøge afvandingsproblemerne for hans
dræn.
Lodsejer opfordrer derfor til, at ekspropriationen afvises, og at forsinkelsesbassinet i en moderat udgave
flyttes til syd for Egnsplanvej, så tilledningerne til bassinet føres under Egnsplanvej i en ny, separat
underføring.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen har i samarbejde vurderet lodsejers indsigelser mod
ekspropriationen.
Aalborg Forsyning har siden 2014 været i dialog med lodsejer om bassinets placering, og det er Aalborg
Forsynings vurdering, at Aalborg Forsyning har strakt sig langt for at imødekomme lodsejers ønsker med
henblik på at indgå en frivillig aftale om bassinets etablering.
I forhold til en ændring af udledningstilladelsen er det korrekt, at nyere nævnsafgørelser har medført
ændringer i Miljø- og Energiforvaltningens praksis. Generelt har det medført, at der altid laves hydrauliske
vurderinger ved udledninger til vandløb. Det medfører typisk et krav om større bassiner end tidligere. Praksis
er dog også, at allerede meddelte tilladelser ikke ændres, medmindre der er ændret væsentligt i
forudsætningerne for den meddelte tilladelse, hvilket ikke er tilfældet i denne sag.
I den meddelte tilladelse er der for den ansøgte vandmængde lavet en konkret hydraulisk vurdering i forhold
til risiko for oversvømmelser. De hidtil gældende tilladelser til udledning af henholdsvis opspædt spildevand
fra U0.4.40 (overløbsbygværk) og separat overfladevand fra U0.4.41 er i dag på henholdsvis 776 l/s og 18
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I/s – dvs. i alt 794 l/s. Ved separatkloakeringen i Sdr. Tranders kombineret med den forudsatte drosling af
vandet via det planlagte regnvandsbassin, som er omfattet af ekspropriationen, reduceres den samlede
udledning fremover til 31,4 l/s. Den konkrete hydrauliske vurdering viste i øvrigt, at der i forhold til et naturligt
opland vil kunne forekomme en vandstandsstigning på 3 cm. Det vurderes desuden, at det ansøgte projekt
medfører en hydraulisk forbedring af Landbækken. Landbækken løber ud i Romdrup Å. Det ansøgte projekt
medfører dermed også en forbedring i Romdrup Å-systemet.
Den af lodsejer foreslåede alternative placering af bassinet syd for Egnsplanvej (mellem Landbækken og
Egnsplanvej) vil for Aalborg Forsyning indebære en meromkostning på minimum 500.000 kr. i
anlægsudgifter. Aalborg Forsyning vurderer således, at der skal etableres ca. 250 m ekstra ø1200 mm
ledning, og hertil skal der sandsynligvis lægges en række yderligere omkostninger som følge af teknisk
vanskelige krydsninger af dels en afskærende spildevandsledning, dels selve Egnsplanvej. På baggrund
heraf fastholdes den nuværende placering af regnvandsbassinet, som der er givet landzonetilladelse til ved
Aalborg Kommunes afgørelse af 2. december 2019, og som Planklagenævnet efterfølgende har stadfæstet.
Det er i øvrigt ikke Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at Egnsplanvejens etablering har reduceret
kapaciteten i grøften, hvortil bassinet skal udlede vandet. Vandløbsprojektet er dimensioneret efter den
hidtidige hydrauliske belastning fra oplandet, og denne belastning reduceres væsentligt efter bassinets
etablering.
Der er desuden efter det oplyste indgået aftale mellem lodsejer og Aalborg Kommune, Trafik & Veje om, at
to markdræn hæves, hvilket er indarbejdet i en liste over fejl og mangler, som skulle blive udbedret i 2020.
Bassinet etableres i øvrigt som følge af separeringen af kloaksystemet i Sdr. Tranders, og som anført i bl.a.
den gældende Spildevandsplan 2016-2027 anses separatkloakeringsstrategien som fundamental i forhold til
tilpasning af kloaksystemet til klimaforandringernes øgede nedbørsmængder. Bassinet er således ikke i
konflikt med kommunes klimastrategi på vandløbsområdet.
Økonomi
Erstatningsbeløbet afholdes af Aalborg Kloak A/S over projektnr. 320829035 Aladdinvej, Sønder Tranders bassin.
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Bilag:
Ekspropriationsplan - Ekspropriation syd for Aladdinvej i Sdr. Tranders
Oversigtskort - Ekspropriation ved Aladdinvej
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Punkt 19.

Eventuelt
Beslutning:
Til orientering. Ved byrådets første behandling af Budgetforslag 2021 den 17. september 2020 vil
der af hensyn til begrænsning af COVID-19-smitte være plads til max 66 tilhørere i Byrådssalen
udover Byrådet, presse og embedsmænd. Tildeling af pladser vil ske efter tilmelding.
Byrådets debat kan følges live på Aalborg Kommunes hjemmeside.
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Punkt 20.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 21.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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