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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2020 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
2020-058573
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 607.000 kr. i merudgifter vedr.
punkter på lov- og cirkulæreprogrammet.
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri foretages ændringer fra ældreboliger (ikke rammebelagt
00.25.19) til driftssikring af boligbyggeri (00.25.18), netto 0 kr.
at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på -10.000.000 kr. i merindtægter, og der til sektor Veje
gives en tillægsbevilling på 10.000.000 kr. i mindreindtægter (Netto 0 kr.) vedr. salg af tidligere materielgård.
at der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på -5.662.000 kr. i merindtægter, Sebbersundvej,
Erstatning af Syrenbakken til finansiering af grundkapitalsindskud vedr. Sebbersundvej, Erstatning af
Syrenbakken.
at der til Finansiering gives en tillægsbevilling på 5.662.000 kr. i merudgifter til finansiering af
grundkapitalsindskud vedr. Sebbersundvej, Erstatning af Syrenbakken.
at der til sektor AK-arealer (anlæg) overføres 1.000.000 kr. fra Sundhed og Kultur til medfinansiering af
byfornyelsesmidler til nedrivninger og områdefornyelse i landdistrikter (Nr. Kongerslev forsamlingshus,
Gudum By og Nøvling forsamlingshus),
at der herudover foretages ændringer i anlægsbudgettet, som netto ikke medfører konsekvenser for de
samlede bevillinger, jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører justering af drifts- og anlægsbudgettet i forlængelse af Aktuel status 2020 pr. august måned.
Ændringerne på By- og Landskabsforvaltningens budget vedrører i korte træk:
 Driftsbudgettet – konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet – merudgift 607.000 kr.
 Anlægsbudget – justeringer med netto virkning 0.
 Anlægsbudget - Overførsel fra Sundhed og Kultur på 1.000.000 kr. til vedr. byfornyelse (netto).
Indstillingen medfører en budgetforhøjelse på 607.000 kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget,
en budgetoverførsel fra Sundhed og Kultur på 1.000.000 kr. på anlæg samt tekniske justeringer mellem
anlægsprojekter og finansiering (netto nul).
Driftsbudget
Lov- og cirkulæreprogram
På lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 er der 4 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen.
Punkt 4, Plandata.dk, digitale planregister
Punkt 6, Grønt Danmarkskort
Punkt 53, Multifunktionel jordfordeling
Punkt 57, Ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
Byfornyelse og boligbyggeri
Justering af budget fra ældreboliger (ikke rammebelagt) 00.25.19 til driftssikring af boliger 00.25.18.
Anlæg
Justeringer – netto 0
Salg af tidligere materielgård.
Indtægt vedrørende salg af tidligere materielgård på 10 mio. kr. overgår fra projekt 2v0096 Ny materielgård
til projekt vedr. salg under AK-arealer. Anlægget af ny materielgård finansieres delvist af grundsalg af de
arealer, der fraflyttes, når eksisterende materielgårde/stillesteder fraflyttes.
Udmøntning af rammereduktion vedr. eksterne konsulentydelser.
Udmøntning af rammereduktion vedrørende eksterne konsulentydelser, der var en del af budget 2018-21,
under sektor AK arealer og sektor Veje er baseret på, at besparelsen bæres af de anlægsprojekter, hvor der
er konteret flest interne timer vedr. projektering, tilsyn mm.
Overførsel fra andre forvaltninger
Overførsel fra Sundhed og Kultur på 1.000.000 kr. vedr. byfornyelse (netto).
Der overføres 1.000.000 kr. netto fra Sundhed og Kultur til medfinansiering af byfornyelsesmidler til
nedrivninger og områdefornyelse i landdistrikter. Beløbet fordeler sig med Nr. Kongerslev forsamlingshus 0,2
mio. kr., Gudum By 0,4 mio. kr. samt Nøvling forsamlingshus 0,4 mio. kr. Samtidig indregnes en teknisk
bruttojustering, da der er 60 % statsrefusion.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2020
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri
Tilpasning af budget Byfornyelse og boligbyggeri 00.25.18
Tilpasning af budget Byfornyelse og boligbyggeri 00.25.19 (Ældreboliger
ikke-rammebelagt)
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DRIFT 2020
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Myndighed og Administration
Lov- og cirkulæreprogrammet 2020, pkt. 4, 6, 53 og 57 ...................................

607

0

Ændring i alt - drift 2020 ...............................................................................

607

0

ANLÆG 2020
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: AK Arealer
Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål
Rådighedsbeløb, Indtægt ønskes forhøjet med -10.000.000 kr. til -28.832.000 kr. ...........................
Årsag: Salg af tidligere materielgård overgår fra 2v0096 Ny materielgård til AK-arealer.
Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med -10.000.000 kr. til -82.610.000 kr.
Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forøget med -10.000.000 kr. til -28.832.000 kr.
Projekt 2b0039 Reduktion – eksterne konsulentydelser sektor AK-arealer
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr. .....................................................
Årsag: Besparelsen skal bæres af de anlægsprojekter, hvor der er konteret flest interne timer
vedr. projektering, tilsyn m.m.
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til -150.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 150.000 kr. til 3.474.000 kr. ...................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 19.526.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 9.526.000 kr.
Projekt 2b0048 Sebbersundvej, Erstatning af Syrenbakken
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med -5.662.000 kr. til 1.849.000 kr. ................................
Årsag: Overføres til Indskud i landsbyggefonden til finansiering af grundkapitalsindskud
Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 5.662.000 kr. til 1.849.000
Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med -5.662.000 kr. til 1.849.000 kr.

-10.000

150

-150

-5.662

Sektor: Veje
Projekt 2v002 Forfaldne huse i landdistrikter
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til -4.501.000 kr. ..................................
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med -1.500.000 kr. til 4.142.000 kr. ...............................
Årsag: Nettobudget 1.000.000 kr. overføres fra Sundhed og Kultur til medfinansiering af
byfornyelsesmidler til nedrivninger og områdefornyelse i landdistrikter (Nr. Kongerslev
forsamlingshus, Gudum By og Nøvling forsamlingshus). Der er 60 % statsrefusion på
byfornyelse.
Anlægssum: Udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 12.965.000 kr. og indtægt ønskes
forhøjet med -1.500.000 kr. til -4.199.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 11.965.000 kr. og indtægt
ønskes forhøjet med -1.500.000 kr. til -4.199.000 kr.
Projekt 2v0096 Ny materielgård
Rådighedsbeløb, Indtægt ønskes reduceret med 10.000.000 kr. til 0 kr. ..........................................
Årsag: Salg af tidligere materielgård overgår til AK-arealer projekt 2b0004 Salg af grunde m.v.
ubestemte formål.
Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 10.000.000 kr. til -15.000.000 kr.
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Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 10.000.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2v0104 Reduktion – eksterne konsulentydelser sektor Veje
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 1.040.000 kr. til 0 kr. ..................................................
Årsag: Besparelsen skal bæres af de anlægsprojekter, hvor der er konteret flest interne timer
vedr. projektering, tilsyn m.m.
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 1.040.000 kr. til -1.040.0000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 1.040.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -134.000 kr. til 11.331.000 kr. ................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -134.000 kr. til 40.920.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -134.000 kr. til 30.920.000 kr.
Projekt 2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -20.000 kr. til 11.731.000 kr. ..................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -20.000 kr. til 42.280.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -20.000 kr. til 11.980.000 kr.
Projekt 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -43.000 kr. til 37.265.000 kr. ..................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -43.000 kr. til 93.559.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -43.000 kr. til 93.559.000 kr.
Projekt 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor incl. førerløs bus
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -153.000 kr. til 7.863.000 kr. ..................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -153.000 kr. til 19.754.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -153.000 kr. til 19.754.000 kr.
Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -26.000 kr. til 29.389.000 kr. ..................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -26.000 kr. til 41.758.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -26.000 kr. til 29.958.000 kr.
Projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -67.000 kr. til 4.822.000 kr. ....................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -67.000 kr. til 114.601.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -67.000 kr. til 23.601.000 kr.
Projekt 2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -60.000 kr. til 13.546.000 kr. ..................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -60.000 kr. til 25.884.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -60.000 kr. til 14.884.000 kr.
Projekt 2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C.W. Obels Kanal
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -25.000 kr. til 1.975.000. ........................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -25.000 kr. til 21.975.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -25.000 kr. til 1.975.000 kr.
Projekt 2v0126 Stigsborg Havnefront, etape 1
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -202.000 kr. til 3.298.000 kr. ..................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -202.000 kr. til 3.298.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -202.000 kr. til 3.298.000 kr.
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Projekt 2v2673 Projektering
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Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -182.000 kr. til 511.000 kr. .....................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -182.000 kr. til 511.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -182.000 kr. til 511.000 kr.

-182

Projekt 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -50.000 kr. til 3.028.000 kr. ....................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -50.000 kr. til 21.028.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -50.000 kr. til 3.028.000 kr.

-50

Projekt 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -42.000 kr. til 7.843.000 kr. ....................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -42.000 kr. til 384.216.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -42.000 kr. til 384.216.000 kr.

-42

Projekt 2v3881 Midtbyplan i øvrigt
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -37.000 kr. til 1.795.000 kr. ....................................
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -37.000 kr. til 32.762.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med -37.000 kr. til 32.762.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2020 .............................................................................................................

-36

-4.662

DRIFT 2020
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Finansiering
Finansiering: Indskud i Landsbyggefonden
Overført fra anlæg Projekt 2b0038 Sebbersundvej, Erstatning af
Syrenbakken til finansiering af grundkapital

700
-700

5.662

Ændring i alt, drift, anlæg og finansiering (netto) .......................................................................

1.607
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Punkt 3.

Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. august 2020 i By- og
Landskabsforvaltningen
2020-026476
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 31. august 2020.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den fjerde økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2020.
Som i de foregående år skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter
indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til korrigeret budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre budgetoverholdelse.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og arbejdsprogrammer.
På By- og Landskabsudvalgets møde vil virksomhedsrapportens indhold og opbygning blive gennemgået.
Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. 31. august 2020 behandles i Magistraten den 14. september
2020. Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 31. august 2020 behandles ikke i Magistrat og Byråd.
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Bilag:
Virksomhedsrapport 2020 - By og Landskabsforvaltningen pr. 31. august 2020
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.067 og Lokalplan 4-4-122 Busdepot,
Egnsplanvej, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
2019-073557
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.067.
forslag til Lokalplan 4-4-122.
miljørapporten for Lokalplan 4-4-122 og Kommuneplantillæg 4.067.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter et areal på ca. 7 ha. Planerne giver mulighed for, at der kan
etableres transport- og logistikvirksomheder i form af et busdepot, der på sigt forventes at indeholde alle
bybusser i Aalborg.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde den 3. oktober 2019 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden den 4. oktober til den 1. november 2019.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 5. december 2019 (punkt 8).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i februar 2021 og i byrådet marts 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-4-122
Kommuneplantillæg 4.067
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for et busdepot til Aalborgs bybusser herunder den kommende
Plusbus. Placeringen er valgt grundet nærheden til det overordnede vejnet og den kommende Plusbus.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at udlægge et erhvervsområde på ca. 7 ha syd for det
nye Universitetshospital. Erhvervsområdet udlægges til transport- og logistikvirksomheder for at kunne
etablere et busdepot og dertilhørende anlæg og funktioner.
Området ligger mellem det nye Universitetshospital og et eksisterende erhvervsområde indeholdende HMK
Bilcon. Som følge af ændringen udtages området af den eksisterende kommuneplanramme og retningslinjen
om særlige værdifulde landbrugsområder.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for et busdepot. Busdepotet forventes at omfatte plads til ca. 140 busser,
værksteds- og vaskefaciliteter, administrationsbygninger og medarbejderparkering samt evt. tankanlæg,
oplag og behandling af brændstof.
Der kan opføres bebyggelse i området svarende til en bebyggelsesprocent på 21. En del af bebyggelsen kan
opføres i op til 12 meter, mens størstedelen kan opføres i maks. 8,5 meter (delområde A).
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Lokalplanen skal sikre, at busdepotet omgives af et beplantningsbælte, der skaber en landskabelig overgang
mellem bakken og ådalene og afrunder byens udbredelse med en kant af beplantning.
Et mindre areal i den vestlige del af området skal fremstå åbent i krydset mellem Egnsplanvej og
Hadsundvej, og kan kun anvendes til tekniske anlæg i form af ledningsanlæg, landbrug og naturområde
(delområde B).
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Egnsplanvej.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet omfatter en del af lokalplan 08-012 Transformerstation og luftledningsanlæg, Gistrup, Sdr.
Tranders, AUC, der udlægger en del af området til en luftledning. Denne lokalplan ophæves for det område,
der er omfattet af lokalplan 4-4-122 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes
miljøpåvirkninger skal overvåges.
Der er vurderet på planlægningens indvirkning på landskab, fremkommelighed og støj. Indvirkningerne
afbødes ved etablering af et bredt beplantningsbælte og svingbaner ved vejadgangen til busdepotet. De
vejledende grænseværdier for støj overholdes. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
En del af lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug og gartneri. Da området
iflg. lokalplanen skal overføres fra landzone til byzone, kan ejerne ifølge planlovens § 47a forlange den
overførte del overtaget af kommunen. Da lokalplanen forbeholder en del af lokalplanområdet til et offentligt
formål i form af busdepot, kan ejerne under visse betingelser ifølge planlovens § 48 forlange ejendommene
overtaget af kommunen mod erstatning.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.067 Erhvervsområde syd for Aalborg Universitetshospital
Udkast til Lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet (med miljørapport)
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Punkt 5.

Godkendelse af opsamling på fordebat vedr. forlængelse af Eventyrbakken
2019-101127
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt boligområde syd for Eventyrbakken i Nibe.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget godkendte i mødet den 7. maj 2020 (punkt 6) igangsætning af fordebat for
udvidelse af kommuneplanramme syd for Eventyrbakken. Fordebatten blev afholdt i perioden den 8. maj –
den 5. juni 2020. Kommunen har modtaget 3 skriftlige henvendelser.
1. Anne Lasthein, Eventyrbakken 42, 9240 Nibe (på vegne af 12 husstande i alt).
2. Morten Klitgaard Pedersen, Eventyrbakken 41, 9240 Nibe.
3. Nibe Samråd v. Kjeld W. Jensen,
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Henvendelse fra Anne Lasthein vedrørende ønske om etablering af et skovbælte syd for Eventyrbakken.
Der refereres til lokalplan for Eventyrbakken, hvor det fremgår, at der langs sydskel til Eventyrbakken
udlægges et nyt skovbælte, der skal være en del af et sammenhængende skovbælte fra Skalskoven til
Grydstedvej. I henvendelsen nævnes desuden, at man ikke mener, at der findes en visionær plan for Nibe,
men at byplanlægningen overlades til private initiativer.
Forvaltningen anbefaler, at der i den kommende lokalplan for området indarbejdes en grøn kile mellem
Eventyrbakken og det nye boligområde. Selve udformningen vil blive konkretiseret nærmere i
lokalplanforslaget, som sendes i offentlig høring. Forvaltningen oplyser desuden om, at byrådet den 25. april
2016 (punkt 11) godkendte en ny helhedsorienteret byudviklingsplan for Nibe. Området syd for
Eventyrbakken blev i den forbindelse udpeget som perspektivområde til byudvikling, og byudviklingsplanen
indeholder en overordnet plan for den grønne struktur for byen.
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2. Henvendelse fra Morten Klitgaard Pedersen vedrørende forslag om, at der indarbejdes et bælte af træer
mellem eksisterende og nye boliger. Desuden ønskes, at der indarbejdes byggefelter for at tilgodese
udsigtskig fra de eksisterende boliger.
Forvaltningen anbefaler, at der i den kommende lokalplan for området indarbejdes en grøn kile mellem
Eventyrbakken og det nye boligområde. Selve udformningen vil blive konkretiseret nærmere i
lokalplanforslaget, som sendes i offentlig høring. Med hensyn til udlæg af byggefelter vil dette redskab blive
vurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget i og med, at en kommende grøn kile med træer
jo også vil betyde mindre udsigt over markerne fra de eksisterende grunde.
3. Henvendelse fra Nibe Samråd vedrørende, at en del af området bør udlægges til grønt areal. Der er
ønske om, at cykelstien, som stopper ved børnehaven, forlænges ud til, hvor byskiltet er placeret. Desuden
er der ønske om, at der etableres en sti i forlængelse af Tyvedalsstien langs Tyvedalsbækken.
Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes krav om grønne friarealer indenfor lokalplanområdet. I øvrigt
kan oplyses, at kommuneplanen indeholder krav om, at min. 10 % af lokalplanområdets areal udlægges til
fælles udendørs opholdsareal, når der er tale om åben/lav boligbebyggelse. Der er ligeledes krav om, at
regnvand skal forsinkes inden for lokalplanområdet. Muligheden for forlængelse af cykelsti langs
Grydstedvej, samt stiforbindelse langs Tyvedalsbækken, vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af
forslag til lokalplan.
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Bilag:
Samlet pdf. af bemærkninger - Fordebat Eventyrbakken, Nibe
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Punkt 6.

Orientering om By- og Landskabsforvaltningens høringssvar til Aalborg Kommunes
Kunstfonds Strategi 2020
2020-057675
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering høringssvar til
Aalborg Kommunes Kunstfonds Strategi 2020.
Beslutning:
Til orientering.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningens høringssvar på Aalborg Kommunes Kunstfonds Strategi 2020
By- og Landskabsforvaltningen har fået tilsendt et høringsgrundlag for Aalborg Kommunes Kunstfonds
Strategi 2020 fra Sundheds- og Kulturforvaltningen. Strategien arbejder med to fokusområder: ”Kunst i det
offentlige rum” og ”Kunstuddannelse, miljø og vækstlag”. Især det første fokusområde knytter sig til By- og
Landskabsforvaltningen gennem vores arbejde med byudviklingsprojekter.
Generelt synes By- og Landskabsforvaltningen, at det er en spændende politik, som kan give grundlag for et
godt samarbejde omkring kunst i kommunen. By- og Landskabsforvaltningen er især glade for, at
Kunstfonden vil arbejde for stedsspecifik kunst.
Nedenfor ses forvaltningens bemærkninger til høringsgrundlaget.
Handlingsplan
Det er godt at se, at strategien følges op af en handlingsplan umiddelbart efter vedtagelsen af den samlede
kulturpolitik (beskrevet på s. 5). By- og Landskabsforvaltningen mener, det er vigtigt med en handlingsplan
for at kunne sikre de mange fine visioner, der er beskrevet på side 20, og ser derfor frem til at se den også.
Eksempler på udførte initiativer
På side 7 er der en fin opremsning af flere af Kunstfondens initiativer, der er udført de senere år. By- og
Landskabsforvaltningen mener dog, at de mange gavlmalerier også bør nævnes. Desuden gøres
opmærksom på, at By- og Landskabsforvaltningen også var en del af samarbejdet omkring ”The Interior of
Ines” (beskrevet på s. 6).
Plusbussen
Når Plusbussen nævnes på skrift, skrives det uden + foran. Og det bør pointeres, at Plusbussen går fra
vestbyen og ud til det nye universitetshospital – ikke blot fra midtbyen (side 7). Men det er godt at bruge
Plusbussen som eksempel for et projekt, hvor kunst er indtænkt som et bidragende element. Der bør dog
sættes særligt fokus på, at integrering af kunst i byudviklingsprojekter kræver tidlig involvering og dermed
også ressourcer sat af hertil på et tidligt tidspunkt. By- og Landskabsforvaltningen mener, det er for sent, at
processerne omkring kunst igangsættes i udbudsfasen (beskrevet på side 15), for der er rammerne for
projekterne som regel allerede fastlagt. Kunst bør i stedet indtænkes allerede, når et byudviklingsprojekt
startes op. Herved får kunstnerne mere frie rammer til at kunne bidrage til projektet fremfor at være fastlåst
af de mange bindinger, der er, når et projekt er klar til et udbud, som det var tilfældet med Plusbussen.
Forskellige typer kunst
På side 11 er der beskrevet forskellige typer af kunst. By- og Landskabsforvaltningen kunne godt tænke sig,
at det blev udfoldet lidt mere, blandt andet at kunst både kan være processer og værker. Desuden er der
tvivl om, hvorvidt scenekunst også er omfattet af Kunstfondens ambitioner.
Den gode proces
Det er en fin beskrivelse, der er lavet af processen for kunstprojekter i det offentlige rum. Dog er det lidt
uklart, hvem der har ansvar for de forskellige initiativer, som er en del af processen, og hvad Kunstfondens
rolle er i de enkelte steps.
I forlængelse af bemærkningerne om kunstprojekterne i forbindelse med Plusbussen bør der sættes
yderligere fokus på, at processer omkring byudviklings- og kunstprojekter tager tid. Og især hvis man skal
have en eller flere fonde med for at kunne realisere projektet. Yderligere er det By- og
Landskabsforvaltningens oplevelse, at flere fonde har en holdning til, hvad de ønsker at støtte og vil derfor
gerne have en finger med i spillet, fx i forhold til udvælgelsen af kunstnere eller lign. Derfor kan de med
fordel også tænkes ind på et tidligt tidspunkt i processen.
Det gode samarbejde
For at sikre den ønskede integration af kunst i kommunens nybyggeri og byudviklingsprojekter mener By- og
Landskabsforvaltningen, at det kræver samarbejde på tværs. Det er kort nævnt på side 3 men bør
fremhæves yderligere, ikke mindst på side 13 og 15. Det kunne fx udfoldes med medlemmer i et
kunstudvalg, som bør omfatte nogle af byudviklingens aktører.
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Kampen om pladsen
Det er godt, at strategien vil arbejde for mere kunst i det offentlige rum. Dog vides fra arbejdet med projekter
i By- og Landskabsforvaltningen, at der er kamp om pladsen. Der kan fx kun eksproprieres til trafikale anlæg
i et projekt som Plusbussen, mens ophold, beplantning og kunst kan være svært at skaffe plads til. Derfor
bør arbejdet med at sikre plads også adresseres, fx gennem private aftaler.
Drift, vedligehold og evt. flytning af kunst
En stor del af Kunstfondes strategi handler om kunst i det offentlige rum. Det er arealer, By- og
Landskabsforvaltninger drifter og vedligeholder, og derfor ønskes yderligere fokus på bæredygtig drift. Det
kan påvirke kunstprojekter i forhold til materialevalg og indretning – fx har pumper på springvand en stor
betydning for vedligeholdelsesudgifterne.
Herudover mener By- og Landskabsforvaltningen, at der mangler en vision for, hvad der skal ske med kunst,
som skal flyttes af den ene eller anden årsag, fx hvis et areal skifter anvendelse. Skal kunsten omplaceres,
har Aalborg Kommune egnede arealer til det, kan den sættes i depot eller kan den fjernes? Der mangler som
regel viden om, hvad den oprindelige tanke med kunsten var, da det kan have betydning for, om kunsten kan
flyttes eller fjernes.
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Bilag:
Høringsgrundlag - Aalborg Kommunes Kunstfonds Strategi 2020
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Punkt 7.

Godkendelse af byggeprogram mv. for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
2019-052542
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender byggeprogram og udvælgelses- og
tildelingskriterier som grundlag for udbud af totalentreprisen af Børne- og Ungeunivers Stigsborg.
Sagen behandles parallelt i Skoleudvalget samt i Familie- og Socialudvalget.

Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Resume
Som led i forberedelsen af udbud i totalentreprise vedrørende Børne- og Ungeunivers Stigsborg fremlægges
byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier hermed til godkendelse i Magistraten. I
sagsbeskrivelsen redegøres for indholdet i byggeprogrammet og de anbefalede udvælgelses- og
tildelingskriterier.
Baggrund
Magistraten har senest haft en sag vedr. Børne- og Ungeunivers Stigsborg på dagsorden på mødet 18. maj
2020 (pkt. 10), hvor Visions- og ideoplæg blev godkendt som afslutningen på projektets visionsfase.
Siden har arbejdet i en programfase koncentreret sig om udvikling af det samlede udbudsmateriale forud for
udbud af opgaven i totalentreprise med forhandling. Udbuddet forventes offentliggjort primo oktober 2020.
Udbud af opgaven består indledende af en prækvalifikationsfase efterfulgt af en tilbudsfase, en
bedømmelsesfase og afsluttes af en forhandlingsfase inden der kan indgås en kontrakt om opgaven mellem
Aalborg Kommune og vinderen af udbuddet.
Formålet med udbudsmaterialet er, at Aalborg Kommune som bygherre gennem udbudsmaterialet fortæller
markedet, hvilke ønsker, forventninger og krav, der stilles til den totalentreprenør, der får opgaven. De
bydende totalentreprenører og deres samarbejdsparter er således målgruppen for beskrivelserne i
materialet. Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:





Værdibaseret byggeprogram med rumskemaer og arealoversigt
Teknisk Byggeprogram
Udvælgelses- og tildelingskriterier
Øvrigt udbudsmateriale som udbudsbetingelser, kontrakt med bilag, hovedtidsplan mv.

Byggeprogrammet samt udvælgelses- og tildelingskriterier er centrale dele af det samlede udbudsmateriale
og fremlægges derfor til godkendelse i Magistraten efter indstilling fra Skoleudvalget, Familie- og
Beskæftigelsesudvalget samt By- og Landskabsudvalget og på anbefaling fra projektets styregruppe.

Beskrivelse af det værdibaserede byggeprogram
Hvad er et byggeprogram?
Det værdibaserede byggeprogram redegør for Aalborg Kommunes ambitioner for det kommende byggeri.
Byggeprogrammet består af to dele: 1) Det værdibaserede byggeprogram, jf. bilag 1 og 2) Rumskema, jf.
bilag 2 og 3. I det følgende præsenteres indholdet af det værdibaserede byggeprogram i kort form.
Afsnit 2: Visionen for bydelen og Stigsparken
I afsnit 2 beskrives de overordnede visioner og ambitioner for bydelen og Stigsparken. Det udgør
introduktionen til de bydendes forståelse af den kontekst, som Børne- og Ungeuniverset skal indpasses i.
Beskrivelsen er en kort gengivelse af de visioner og planer Aalborg Kommune har lagt for den nye bydel i
udviklingsstrategien for bydelen, dispositionsplanen for Stigsparken samt rammelokalplanen for etape 1.
Afsnit 3: Pædagogisk vision
I afsnit 3 uddybes den pædagogiske vision (se bilag 2, afsnit 1), der i sin korte form lyder som følgende:
Børne- og Ungeunivers Stigsborg – et fyrtårn for sammenhæng fra 0-16 år.
Et hus med et maritimt præg i en bæredygtig bydel,
hvor børn og unge indgår i betydningsfulde fællesskaber.
Den pædagogiske vision udfoldes her gennem seks pejlemærker for børn og unges trivsel, udvikling, læring
og dannelse: 1) Bæredygtighed 2) Betydningsfulde fællesskaber 3) Livsduelighed 4) Sammenhæng 5)
Kreativitet og 6) Handlekompetence.
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Afsnit 4: Bydelshus – en ramme om bydelens fællesskaber
I afsnit 4 beskrives ønsker og forventninger til Børne- og Ungeuniversets funktion som bydelshus med de
muligheder det forventes at give lokalsamfundet og foreningerne. Begreberne ’frontstage’ og ’backstage’
introduceres.
Afsnit 5: Organisering – inde og ude
I afsnit 5 præsenteres de grundlæggende principper for organisering af huset, hvor begreber som fælleshus,
afdelinger, læringscentre, læringsmiljøer, værksteder og laboratorier samt lærings- og aktivitetszoner
defineres. Derudover præsenteres principper for organisering af uderum.
Afsnit 6: Principper for rum
I afsnit 6 redegøres for de grundlæggende principper, som skal gøres gældende for forskellige rum i Børneog Ungeuniverset.
Afsnit 7: Bæredygtighed
I afsnit 7 redegøres for Aalborg Kommunes visioner og ambitioner for bæredygtighed som et aspekt i
etablering og drift af Børne- og Ungeunivers Stigsborg. I projektet arbejdes med at udvikle strategier,
metoder og praksis for bæredygtighed i offentlige byggerier og i den pædagogiske praksis. Projektet
forventes på mange måder at bidrage til yderligere udvikling på dette område.
Afsnit 8: Byplanlægning og grundforhold
I afsnit 8 dykkes dybere ned i både de funktionelle og tekniske krav og bindinger der udgør rammen for
projektet på en lang række områder, som er beskrevet i diverse strategier og politikker og reguleret gennem
kommune- og lokalplaner samt miljølovgivningen (håndtering af forureningen i området).
Afsnit 9: Bygningens arkitektur og formgivning
I afsnit 9 afrundes det værdibaserede byggeprogram med en beskrivelse af en række overvejelser i forhold
til hvordan en bygning kan indpasses i området. Afsnittet præsenterer en række pejlemærker for arkitekturen
og formgivningen – både bygningens arkitektoniske samspil med omgivelserne samt den arkitektoniske
kvalitet i bygningen.

Beskrivelse af rumskemaer og lokaleoversigt
Rumskemaerne (se bilag 2), der en beskrivelse af krav og ønsker til bygningens funktioner og rumligheder,
refererer til bygningsdele beskrevet i det værdibaserede byggeprogram. Rumskemaet er en præcisering af
de beskrevne krav for de enkelte rum, og er med til at angive hvilke forhold, der er gældende for det aktuelle
rum – herunder fx størrelse, funktion, nærhedskrav, inventar mv.
I bilag 3 er vedlagt en arealoversigt over alle rum inde og ude indenfor entreprisegrænsen med overblik over
størrelser og kapacitet. Arealoversigten udgør en del af rumprogrammet.

Udvælgelses- og tildelingskriterier
Udvælgelseskriterier bruges i første fase af udbuddet (prækvalifikation) til at udvælge 4-5 totalentreprenører
blandt de, der ønsker at byde på opgaven. Projektets styregruppe anbefaler at følgende udvælgelseskriterier
lægges til grund for udvælgelse i prækvalifikationsfasen:
 Økonomisk og finansiel kapacitet
 Årsomsætning på mindst DKK 300 mio.kr. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår
 At tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår


Teknisk og faglig kapacitet
Der lægges særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:
 Arkitekt- og landskabskompetencer vedrørende projektering af folkeskoler og dagtilbud.
 Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af folkeskoler og dagtilbud.
 Udførelse af uddannelsesbyggerier til folkeskoler, dagtilbud og videregående uddannelser.
Herudover lægges der vægt på erfaringer med DGNB, bæredygtighed, inddragelsesprocesser
samt pædagogiske udviklingstendenser i folkeskoler og dagtilbud.
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Motivationsbeskrivelse
 Ved udvælgelsen lægges der særlig vægt på, at ansøger forstår opgavens kompleksitet og
tager udgangspunkt i, at det er fremtidens børne- og ungeunivers, der skal bygges. Der
lægges endvidere vægt på, at ansøger har fokus på bygherrens betydelige ønske om fokus
på bæredygtighed og grundens enestående beliggenhed ved Limfjorden og Stigsparken.

Efter prækvalifikationsfasen kommer tilbudsfasen, hvor hvert af de bydende hold fremsender et samlet
tilbud, som indgår i bedømmelsen af, hvilket hold der vinder opgaven. Projektets styregruppe anbefaler, at
bedømmelsen finder sted på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem kvalitet og pris” ud fra en
samlet anvendelse af de nedenfor anførte underkriterier:
 Pris
25%
 Kvalitet
60%
 Organisation, proces og planlægning
15%
Byggeopgaven udbydes ud fra en fastsat targetpris baseret på en forventning til, hvad der skal betales for
byggeriet ud fra det samlede udbudsgrundlag. Vurdering af prisen omfatter en vurdering af den samlede
tilbudssum, hvor det vil være særdeles utilfredsstillende, såfremt prisen overstiger den fastsatte targetpris.
Prismodellen med en bindende økonomisk ramme kombineret med en forhandling inden endeligt tilbud
fremsendes sikrer, at prisen kommer til at ligge indenfor rammen.
Under ’Kvalitet’ indgår emner som evnen til at understøtte den pædagogiske vision og visionen for
bæredygtighed, sammenhængen til visionerne for bydelen og omkringliggende funktioner i bydelen samt
bygningens arkitektur og formgivning,
Under ’Organisation, proces og planlægning’ indgår en helhedsvurdering af den tilbudte proces – herunder
organisering af samarbejdet mellem totalrådgiver, bygherre og brugere samt tyngden af erfaringer og faglig
bredde i totalentreprenørens projektorganisation i forhold til opgaven.

Tidsplan og den videre proces
Godkendelse af byggeprogram samt udvælgelses- og tildelingskriterier for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
kommer på dagsorden i de politiske udvalg efter følgende tidsplan:
Skoleudvalget
By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og Socialudvalget
Magistraten

15. september
16. september
18. september
28. september

Prækvalifikation forventes at være gennemført med udgangen af november. De bydende forventes således
at kunne gå i gang med at udarbejde et tilbud fra 1. december og tre måneder frem. I foråret gennemgår
bedømmelsesudvalget materialet, der afholdes forhandling og endelig afgøres, hvilken totalentreprenør, der
vinder opgaven. Det forventes, at Aalborg Kommune kan indgå kontrakt med totalentreprenør om opgaven
inden sommerferien 2021.
Magistraten får en ny sag på dagsorden i 1. kvartal 2021, hvor sammensætning af bedømmelsesudvalg
fremlægges til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser
Det er aftalt, at der skal etableres et Børne- og Ungeunivers, der med en central placering på Stigsborg
Havnefront vil blive et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel.
Der er samlet set i magistratens budgetforslag 2021 afsat 385 mio. kr. til etablering af Børne- og
Ungeuniverset – heraf 332 mio. kr. til byggeprojektet med skole, daginstitution, hal og udearealer, mens de
resterende midler er afsat til byggemodning som bl.a. omfatter fundering, kloakforsyning,
parkering/afsætningspladser mv.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 26
4 afaf650

By- og Landskabsudvalget
Aalborg Kommunes budget for 2021-2024 behandles første gang i Byrådet den 17. september 2020 og
anden gang med forventet vedtagelse den 8. oktober 2020.
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Bilag:
Bilag 1 - DetVærdibaseredeByggeprogram
Bilag 2 - BUU Rumskema
Bilag 3 - BUU Lokaleoversigt
Udbudsmateriale BUU 15.09.20
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Punkt 8.

Godkendelse af udvidelse af miljøzonen
2020-006623
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at en udvidelse af den nuværende
miljøzone i Aalborg sendes i offentlig høring.
Beslutning:
Udgik.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I december 2006 blev der vedtaget national lovgivning om muligheden for etablering af Miljøzoner og der
blev i 2008/2009 oprettet zoner i København, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg. Med denne
indstilling foreslås det at udvide miljøzonen i Aalborg til også at omfatte centrale dele af Nørresundby. Der er
mulighed for at udvide zonen mod nord uden større industri inkluderes i zonen.
Ud over at udvide miljøzonen er der også mulighed for at nedlægge den eksisterende transitrute gennem
zonen. Der er i dag transitrute langs Strandvejen og Vesterbro frem til Limfjordsbroen. I sagsbeskrivelsen
fremlægges 2 alternativer, hvor transitruten hhv. nedlægges og består. I begge forslag foreslås det dog, at
transitruten på Strandvejen udgår, da der er alternativ rute.
Den 1. juli 2020 trådte skærpede krav i den eksisterende miljøzone i kraft (for mere info se
www.miljoezoner.dk).
Formål
Aalborg Kommunes Mobilitetshandlingsplan ”Mobilitet 2040” har som overordnet vision at skabe bæredygtig
mobilitet. Helt konkret er der en målsætning om at fremme bæredygtig godstransport. At udvide Miljøzonen
samt at nedlægge transitruten vil skubbe til den grønne omstilling af køretøjerne, da der vil være et større
område, de ikke længere vil have adgang til uden at leve op til kravene fra miljøzonen.
Det er et mål i ”Mobilitet 2040” at få flere til at gå og cykle bl.a. med et sundhedsmål for øje. Miljøzonen
bidrager til at forbedre lokalmiljøet, idet der udledes færre partikler inden for zonen, hvilket vil skabe bedre
vilkår for cyklister og fodgængere. Med en udvidelse af zonen vil dette forbedrede lokalmiljø gavne flere af
kommunens borgere, både de der bor og færdes i zonen.
I forbindelse med By- og Landskabsudvalgets drøftelse af rammerne for arbejdet med grøn omstilling og
klimaindsats i By- og Landskabsforvaltningen på mødet d. 20. maj 2020 (pkt. 11) blev udvalget præsenteret
for, hvordan forvaltningen ønsker at følge en tostrenget strategi for at bidrage til den grønne omstilling på
mobilitetsområdet.
1. Så stor en andel af transporten som mulig omstilles til aktiv mobilitet (ex. cykel og gang), kollektiv
transport (ex. bus, tog og samkørsel) eller 0-transport (ex. hjemmearbejde). Tiltag der også vil
fremme sundhed, byliv og en grøn by, som er behagelig at færdes i.
2. Den motordrevne mobilitet omstilles til alternative emissionsfrie drivmidler. Kommunen vil udarbejde
en ”Strategi for alternative drivmidler” for at komme nærmere ind på kommunens rolle samt typer af
drivmiddel.
En udvidelse af miljøzonen samt nedlæggelse af transitruten vil påvirke begge strenge for grøn omstilling.
Udvidelse af zonen
Det foreslås, at Miljøzonen udvides til også at dække det centrale Nørresundby indkredset af
Østergade/Hjørringvej samt Forbindelsesvejen/Viaduktvej (se kort).
Forslag uden transitrute giver den største miljømæssige gevinst for midtbyen. Forslag med transitrute giver
en mindre miljømæssig effekt, i stedet tilgodeses alle trafikanter i forbindelse med hændelser i
Limfjordstunnelen. De to forslag er nærmere beskrevet herunder. I begge forslag foreslås transitruten på
Strandvejen at udgå.
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Forslag hvor transitruten nedlægges
Det vil fortsat være muligt at køre rundt i kanten af miljøzonen på ringvejene. Ligesom det i dag er muligt at
køre langs Dannebrogsgade og videre ad Kong Chr. Allé og Østre Allé, så vil det i Nørresundby være muligt
at køre ad Viaduktvej videre ad Forbindelsesvejen og dreje ind mod byen ad Hjørringvej og Østergade.
I forbindelse med udvidelsen nedlægges den tidligere transitrute ad Vesterbro og Strandvejen vest for
Limfjordsbroen. Dette er med til at sikre et bedre lokalmiljø langs de to gader, hvor særligt Vesterbro også
betjener mange fodgængere og cyklister, der vil få glæde af et bedre lokalmiljø.
Trafik med køretøjer, der ikke lever op til miljøzonen, vil med nedlæggelsen af transitruten skulle benytte
tunnelen. Tunnelen er ofte ramt af hændelser, der gør, at trafikken i nord- eller sydgående retning er lukket i
kortere perioder, mens der f.eks. ryddes op efter en trafikulykke. Der kan konkret stilles to scenarier op:
- Scenarie 1: Tunnelen er lukket i en eller begge retninger og politiet anviser trafikanter til at benytte
Limfjordsbroen i stedet.
- Scenarie 2: Tunnelen er lukket i en eller begge retninger og politiet laver ikke særlige anvisninger.
I scenarie 1 gælder politiets anvisninger fremfor færdselstavler, hvilket betyder, at alle trafikanter må køre
gennem byen og over Limfjordsbroen uagtet om deres køretøj lever op til kravene i miljøzonen eller ej. Dette
gælder udelukkende, hvis det specifikt er politiet der omdirigerer trafikken og ikke hvis det er henvisning via
trafikradio, apps eller lignende.
I scenarie 2 må trafikanter, hvis køretøj ikke tillades i miljøzonen, vente på at tunnelen igen er åben.
Nedlæggelse af transitruten vil derudover få betydning for de særtransporter, der ikke tillades gennem
tunnelen. En række af disse særtransporter er allerede undtaget bestemmelserne for miljøzonen, men nogle
vil skulle søge dispensation ved Miljøstyrelsen, hvis deres køretøj ikke lever op til kravene i miljøzonen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 31
3 afaf450

By- og Landskabsudvalget

Forslag hvor transitruten består
Det vil fortsat være muligt at køre rundt i kanten af miljøzonen. Ligesom det i dag er muligt at køre langs
Dannebrogsgade og videre ad Kong Chr. Alle og Østre Alle, så vil det i Nørresundby være muligt at køre ad
Viaduktvej videre ad Forbindelsesvejen og dreje ind mod byen ad Hjørringvej og Østergade.
I forbindelse med udvidelsen forlænges den nuværende transitrute ad Vesterbro til at fortsætte over
Limfjordsbroen og videre ad Østerbrogade, hvorefter det vil være muligt at fortsætte langs kanten af
miljøzonen på Østergade/Hjørringvej. Transitruten ad Strandvejen nedlægges, idet der alternativt kan køres
ad Dannebrogsgade og Kong Chr. Alle.
Økonomi
Der er lavet et samlet budgetindspil til både udvidelse og skærpelse af miljøzonen på 250.000 kr. Udgifterne
til udvidelsen skal dække kommunikation og nye skilte.
Tidsplan
 September 2020: By- og Landskabsudvalget behandler sagen.
 Oktober 2020: Byrådet behandler sagen.
 Oktober/November 2020: Forslag kan sendes i offentlig høring min. 4 uger.
 Januar 2021: By- og Landskabsudvalget behandler sagen endeligt.
 Februar 2021 Byrådet behandler sagen endeligt.
 Februar/Marts 2021: Beslutning kan offentliggøres.
 April/Maj 2022: En udvidelse kan træde i kraft.
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Punkt 9.

Godkendelse af antennemast i Stae
2020-030604
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der meddeles
landzonetilladelse samt byggetilladelse til det ansøgte projekt om en 48 m. høj antennemast.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
By- og Landskabsforvaltningen har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse samt byggetilladelse til 48
m. høj antennemast i Stae. Placeringen er markeret med rød på vedlagte kortudsnit, bilag 3. Antennemasten
er underlagt statslig licensforpligtelse, hvilket betyder, at Energistyrelsen har fastlagt nogle geografiske
områder, hvor der skal sikres en vis dækning, særligt med mobilt bredbånd. Disse licensforpligtelser
udbydes blandt landets teleselskaber, og vinderen af udbuddet skal så sikre dækningen i det geografisk
udpegede område.
Da arealet, hvorpå der ansøges om masten, er beliggende i landzone, har der som en del af
sagsbehandlingen været foretaget en naboorientering. Indkomne bemærkninger er vurderet som værende af
væsentlig karakter, og vedlægges som bilag 1. De indkomne bemærkninger er blevet forelagt ansøger, der
har kommenteret på dem, vedlagt som bilag 2.
Indkomne bemærkninger fra naboorienteringen
De samlede bemærkninger, der er modtaget, er som nævnt vedlagt som bilag 1. De væsentligste
bemærkninger er gentaget herunder:
1. Forslag til anden placering ved pumpestation. Der foreslås en placering ved den kommunale
pumpestation (markeret med blå på vedlagte kortudsnit, bilag 3).
Svar: I henhold til planlovens principper, samt nylig afgørelse fra Planklagenævnet, bliver det tydeliggjort, at
master først og fremmest skal placeres i byzone eller bymæssig bebyggelse. Såfremt det ikke er muligt, skal
master opsættes i nærheden af høje konstruktioner/større bygninger/bygningsmasser. Kan det heller ikke
lade sig gøre, kan master opsættes i nærheden af lavere bygninger og først i det tilfælde, at ingen af de 3
førnævnte muligheder kan lade sig gøre, kan master tillades opsat i det åbne land. Planklagenævnet har
dermed fastsat en praksis med en rangorden for placering af master. Placering ved pumpestationen er at
betragte som en placering helt i det åbne land, der bør undgås, såfremt der er andre muligheder.
2. Forslag til anden placering på fællesjorden ved Gl. Smedievej, Der foreslås en placering på et stykke
frijord (markeret med grøn på vedlagte kortudsnit, bilag 3).
Svar: Dækningsmæssigt vil placeringen kunne benyttes, dog vil en placering her igen være i strid med
planlovens principper om at placere masten i tilknytning til andre bygninger (på egen grund). Dernæst er der
tale om et stykke fællesjord, hvor ejerskabet er svært at identificere. Formelt vil alle borgere i byen skulle
have noget at skulle have sagt på denne matrikel, og der vil derfor skulle foreligge fuldmagt fra alle byens
borgere til en placering her, hvilket forekommer særdeles usandsynligt at opnå.
3. Det fremføres, at arealet hvorpå masten er ansøgt, benyttes som P-areal i forbindelse med
forsamlingshuset.
Svar: Arealet er ikke søgt eller godkendt som P-plads, og såfremt det benyttes til parkering, så er det
vurderet, at et areal på 10x10 m., som er den plads masten fylder, ikke vil optage et væsentligt antal
parkeringsmuligheder.
4. Derudover er der modtaget bemærkninger om naboejendommens byggemuligheder, såfremt projektet
gennemføres, en eventuel konflikt med en planlagt vindmøllepark ved Nordjyllandsværket, strålingsfare,
generende lys i masten samt værdiforringelse af naboejendomme.
Svar: Den ansøgte mast påvirker ikke naboejendommens byggeret og konflikter ikke med den planlagte
vindmøllepark. Bemærkninger om strålingsfare og værdiforringelse behandles ikke under plan- og
byggeloven, men henvises til Sundhedsstyrelsen og Skat. I forhold til bemærkningen om lys i masten, så
stilles der vilkår om, at der ikke monteres lys i masten.
Alternative placeringsmuligheder
Placeringen på det kommunale areal ved forsamlingshuset er fundet ud fra en forhåndsdialog samt
undersøgelser foretaget i slutningen af 2019. Placeringen er fundet mest hensigtsmæssig ud fra det
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geografisk snævre søgeområde for masten, henset til dækningskravet samt planlovens og
Planklagenævnets principper for placering af antennemaster. I forbindelse med forhåndsdialogen har der
været mange alternative placeringer i spil, ud fra det givne søgeområde, og den valgte placering er fundet
som værende den bedst egnede.
Erhverv
Forventes at kunne gavne lokale erhvervsdrivende, samt i høj grad hjemmepleje, der i større grad anvender
online digitale løsninger ude ved borgere ved pleje, medicin m.v. Der er også i de nordjyske kommuner
vedtaget en fælles mastepolitik, der skal arbejde for, at digital infrastruktur udrulles under hensyntagen til
blandt andet planloven. Den vedtagne mastepolitik er fulgt i denne sag.
Økonomi
Der vil være en lejeindtægt til kommunen ved placering af masten på det pågældende areal.
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Bilag:
Bilag 1 - Samlede bemærkninger modtaget i forbindelse med naboorientering
Bilag 2 - Ansøgers kommentarer til de indkomne bemærkninger
Bilag 3 - Kortudsnit
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Punkt 10.

Godkendelse af ny lejekontrakt for kolonihaveforeningerne
2020-018901
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender en ny fælles lejekontrakt for
kolonihaveforeningerne i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune er der 25 kolonihaveforeninger, og hver af disse foreninger har deres egen lejekontrakt.
Kontrakterne er ofte med individuelle bestemmelser og er indgået i 1960’erne og 1970’erne, hvilket betyder,
at kontrakterne ikke er tidssvarende og efterlader mange uafklarede forhold.
Særligt har bestemmelserne om lejestigninger været genstand for drøftelser mellem Aalborg Kommune og
Kolonihaveforbundet Danmark. Kolonihaveforbundet har gjort gældende, at Aalborg Kommune ulovligt har
hævet lejen igennem årene og derfor har et krav mod Aalborg Kommune på 20 millioner kroner. Aalborg
Kommune mener derimod at have handlet i overensstemmelse med kontrakterne eller efter aftale, og dette
vidner om, at der er behov for tydelige lejekontrakter med faste rammer for, hvordan lejen kan hæves.
Desuden er der i de nuværende kontrakter uens bestemmelser om byggemuligheder, afstandskrav og lign,
hvilket giver et forskelligt og uigennemskueligt behandlingsgrundlag.
Da Aalborg Kommune i starten af 2019 blev opmærksom på en ændret praksis på kolonihaveområdet på
landsplan, var der derfor ingen tvivl om, at lejekontrakterne burde fornyes, såfremt det var muligt at nå til
enighed med Nordjysk Kreds og Kolonihaveforbundet Danmark. Den nye praksis, er opstået efter
Københavns Kommune har indhentet en udtalelse fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen om fortolkning af
bestemmelserne i bygningsreglementet om kolonihaver, og indebærer, at der skal søges om byggetilladelse
ved nybyg eller ombygning af kolonihavehuse, medmindre der er en lokalplan eller en tinglyst deklaration,
der regulerer forholdene. Den nye lejekontrakt vil derfor blive tinglyst som en deklaration på alle
kolonihaveforeningernes matrikler, hvorved havelejerne ikke skal søge om byggetilladelse.
Særlige opmærksomhedspunkter i den nye lejekontrakt
Den nye lejekontrakt viderebringer og præciserer i videst mulige omfang bestemmelserne fra de
eksisterende kontrakter, men der er visse bestemmelser, der bør fremhæves.
-

Lejestigninger har som nævnt ovenfor været et omdiskuteret emne, hvilket skyldes, at der i nogle af
de nuværende lejekontrakter er hjemmel til lejestigninger, mens dette ikke er tilfældet i andre
kontrakter. I den nye lejekontrakt bestemmes det, at Aalborg Kommune kan hæve lejen hver 8. år.
Det er aftalt, at lejer ikke kan modsætte sig en sådan justering af lejen, hvis justeringen ikke
medfører, at lejen overstiger markedslejen, og justeringen ikke overstiger 25 %. Derudover stiger
lejen årligt med halvdelen af stigningen i nettoprisindekset, hvilket har været fast praksis i Aalborg
Kommune på kolonihaveområdet, og er videreført i den nye kontrakt.

-

Fastfrysning af lejen. For at imødekomme Kolonihaveforbundet og nå i mål med den nye kontrakt,
er der aftalt en fastfrysning af lejen i 8 år fra tidspunktet for indgåelse af den nye kontrakt.
Kolonihaveforbundet frafalder derimod ethvert krav de evt. måtte have mod Aalborg Kommune, jfr.
det ovenfor anførte om de 20 millioner kroner.

-

Lejeperioden bliver med den nye kontrakt ligeledes gjort samstemmende og er dermed forlænget i
størstedelen af kolonihaveforeningerne. I 1977 indgik man en kontrakt med 100 års løbetid med 10
af kolonihaveforeningerne, og med den nye kontrakt vil alle lejemål således være uopsigelige indtil
den 1.december 2077.

-

Kloakering er ikke omfattet af lejekontrakten. Lejekontrakten skriver tydeligt, at
kolonihaveforeningerne på sigt skal kloakeres, og at betaling i forbindelse med dette vil blive
opkrævet særskilt, og bestemmelser om dette senere vil blive lavet som et tillæg til den nye kontrakt.

Økonomi
Der er ingen økonomiske forpligtelser for Aalborg Kommune forbundet med indgåelsen af den nye
lejekontrakt, og lejeindtægten vil fortsætte uforandret. Lejeindtægten udgør i år 2020 sammenlagt ca. kr.
2.300.000.- pr. år.
Det er svært at gisne om, hvilken økonomisk konsekvens en fastfrysning af lejen i 8 år vil have, idet det
afhænger af, hvorvidt Aalborg Kommune ellers ville have hævet lejen. En fastfrysning af indeksreguleringen
vil sammenlagt over de 8 år forventeligt betyde et tab på ca. kr. 200.000.-
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Bilag:
Udkast til ny lejekontrakt for kolonihaveforeningerne
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Punkt 11.

Godkendelse af fastsættelse af salgspriser for 12 parcelhusgrunde på Lokeshøj i
Svenstrup - etape 2
2020-010214
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at 12 mindre
parcelhusgrunde på Lokeshøj i Svenstrup sælges for mindstepriser på henholdsvis 750.000 kr. og 800.000
kr. pr. grund, inkl. moms, jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 40
1 afaf350

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde 12 mindre parcelhusgrunde på Lokeshøj i Svenstrup til salg.
Grundene udbydes til salg snarest efter By- og Landskabsudvalgets stillingtagen til salgspriserne. Udbuddet
af grundene forventes iværksat i efteråret 2020.
De 12 parcelhusgrunde er omfattet af lokalplan 02-054 ”Boliger, institutioner mv. ved Runesvinget /
Langdyssen i Svenstrup”. Bebyggelsesprocenten er i henhold til lokalplanen 30, og byggeri må maksimalt
opføres i 2 etager.
Grundene varierer i størrelser fra 527 m 2 – 678 m2.
Det indstilles, at grundene sættes til salg med følgende mindstepriser:
Lokeshøj nr. 4, 6, 8 og 10 til 750.000 kr. inkl. moms.
Lokeshøj nr. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32 og 34 til 800.000 kr., inkl. moms.
Aalborg Kommune har i april 2019 udbudt 23 mindre parcelhusgrunde på Lokeshøj til salg for mindstepriser
på henholdsvis 700.000 kr. og 750.000 kr., inkl. moms. Der resterer for nuværende alene salg af en af disse
parcelhusgrunde.
Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af jordens bærevne på de enkelte grunde. Nærmere
oplysninger herom vil indgå som en del af udbudsmaterialet. Med de trufne bundforhold kan der
gennemføres dels en direkte fundering, dels en sandpudefundering. Det anbefales generelt køberne at få
foretaget yderligere jordbundsundersøgelser på de enkelte grunde, inden byggeri planlægges og
iværksættes.
De foreslåede mindstepriser indeholder ikke tilslutningsbidrag, som efter de aktuelle takster beløber sig til
ca. 91.000 kr. inkl. moms.
De 12 parcelhusgrunde på Lokeshøj udstykkes og byggemodnes af Aalborg Kommune med henblik på, at
de kan overtages af køberne efter den 1. december 2020.
Økonomi
De samlede omkostninger til byggemodning af området beløber sig til ca. 5,6 mio. kr. Udgifterne afholdes
over projekt 2b0043 – Lokeshøj.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 41
2 afaf350

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Salgsrids - Lokeshøj, Svenstrup
Oversigtskort - Lokeshøj, Svenstrup

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 42
3 afaf350

By- og Landskabsudvalget

Punkt 12.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Udvikling af Østpieren, Hals.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 43
1 afaf150

By- og Landskabsudvalget

Punkt 13.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Forhøjelse af parkeringstakst i grøn zone.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 44
1 afaf150

By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 45
1 afaf150

By- og Landskabsudvalget

Punkt 15.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Opfølgning på drøftelse af omdannelsen i villa- og parcelhusområderne med udgangspunkt i
arkitekturpolitikken og et konkret projekt.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 46
1 afaf150

By- og Landskabsudvalget

Punkt 16.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Orientering om henvendelse fra Hasseris Grundejerforening.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 47
1 afaf150

By- og Landskabsudvalget

Punkt 17.

Eventuelt
Beslutning:
Spørgsmål til Danmarksgade som busgade.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 48
1 afaf150

By- og Landskabsudvalget

Punkt 18.

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

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 49
1 afaf150

By- og Landskabsudvalget

Punkt 19.

Underskriftsside
Beslutning:
.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 50
1 afaf150

