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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Møde den 16.09.2019
kl. 09.00

Side 1 af 70
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Punkt 2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg
Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (1. forelæggelse)
2018-059528
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.049.
forslag til Lokalplan 1-2-118.
miljørapporten for Lokalplan 1-2-118 og Kommuneplantillæg 1.049.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
at der afholdes borgermøde om planforslagene.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Kommuneplantillæg og lokalplan omfatter 1. etape af Stigsborg Havnefront – et ca. 32,5 ha stort område,
hvoraf størstedelen tidligere har været gødningsfabrikken Kemiras område.
Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for byomdannelsen fra fabriksområde til cirka 210.000
etagemeter ny by, herunder et nyt børne- og ungeunivers (integreret skole, børnehave og vuggestue). I
runde tal er der plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere. Hertil kommer erhverv, butikker,
plejehjem, park, byrum mv.
Lokalplanen giver kun egentlig byggeret til de første fire byggefelter, svarende til ca. 430 boliger.
Lokalplanen forudsætter, at der vedtages opfølgende lokalplantillæg.
Tidsplan
Udviklingsstrategi og -plan for 1. etape
Der har været afholdt borgermøder den 6. april 2016, den 3. november 2016 og
den 23. marts 2017, hvor borgere har fået lejlighed til at høre om planerne og stille spørgsmål.
Byrådet godkendte udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront og udviklingsplanen for 1. etape i møde
den 27. marts 2017 (punkt 5).
Parkeringsstrategi og -norm
Parkeringsstrategi og -norm godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 4. oktober 2018 (punkt 2).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 5. december 2019 og byrådet den 16. december 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-118
Kommuneplantillæg 1.049
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Stigsborg Havnefront skal udvikles til en ny bydel omkring Aalborgs bycentrum, som i de senere år har
gennemgået en omfattende udvikling.
I 2016 afholdte Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige rådgiverhold
udarbejdede forslag til udviklingsstrategi og -plan for udviklingen af Stigsborg Havnefront.
Aalborg Byråd godkendte i marts 2017 (punkt 5) udviklingsstrategien og en mere konkret udviklingsplan for
Stigsborg Havnefront Etape 1.
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. Udviklingen af hele Stigsborg Havnefront forventes at
vare 25-30 år.
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Dette kommuneplantillæg og lokalplan ligger i forlængelse af den godkendte udviklingsplan og omfatter
Etape 1 på nær et mindre areal, som er omfattet af Lokalplan 1-2-116, - en boliglokalplan, som blev vedtaget
i 2018 (byrådet den 22. oktober, punkt 3).
Kommuneplantillæggets indhold
Der udpeges et nyt bydelscenter for butikker på Stigsborg Havnefront med mulighed for 5.000 m² butikker.
Udpegningen af et nyt bydelscenter for butikker sker i sammenhæng med kommuneplanens mål om lokal
forsyning med dagligvarer.
En række retningslinjer for kystzonen tilpasses og en udpegning af en økologisk forbindelse langs Limfjorden
fjernes som en konsekvens af en kystfremrykning og de valgte løsninger til håndtering af forurening af jord
og vand.
For at sikre sammenhængende forbindelser gennem hele Stigsborg Havnefront, og koblinger til den øvrige
by, optages planlagte stiforbindelser f.eks. langs havnefronten og Syrestien i kommuneplanen som
stireservationer.
I både lokalplan og kommuneplantillæg sikres reservation til brolandinger, så en evt. kommende ny cykel- og
gangbro over Limfjorden kan etableres på et senere tidspunkt.
Endelig tilpasses kommuneplanens rammer. Hele området er i den eksisterende kommuneplan udlagt til
blandet bolig og erhverv med mulighed for bebyggelse i 4 etager og en gennemsnitlig bebyggelsesprocent
på 60 inkl. parken. Ændringen i den aktuelle planlægning består i, at der skabes mulighed for op til 6 etager
og en bebyggelsesstruktur, som fastsættes i den enkelte lokalplan. Derudover ændres anvendelsen for
Stigsparken til rekreativt område, og anvendelse for børn- og ungeuniverset til offentlige formål.
Ændringerne er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Etape 1, som byrådet godkendte i 2017.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen 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. En rammelokalplan indeholder normalt ikke byggeretsgivende bestemmelser, men skal følges op af
en ny detaljeret lokalplan, inden lokalplanpligtigt byggeri kan etableres.
Ved at udarbejde en rammelokalplan for hele Etape 1 af Stigsborg-området bliver det muligt at fastsætte
principper og rammer for hele området for derved at sikre, at der skabes en helhed og bærende principper
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for alle delområder og byggefelter. Det gælder både i forhold til arkitektur, fællesanlæg og -løsninger såsom
vej- og stibetjening, parkering og håndtering af regnvand.
Denne lokalplan regulerer og giver byggeret til etablering af alt det "mellem husene”; gader, 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.
Der kan kun opføres lokalplanpligtigt byggeri på øvrige byggefelter efter vedtagelse af en ny
byggeretsgivende lokalplan eller et lokalplantillæg.

Tanken er, at der efterfølgende skal laves byggeretsgivende lokalplantillæg for et eller flere byggefelter,
herunder børne- og ungeuniverset. Disse lokalplantillæg bør følge denne rammelokalplans bestemmelser
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om bebyggelsens placering, udseende, ubebyggede arealer mv. Omfanget af den enkelte bebyggelse og
evt. tillægsbestemmelser reguleres i det byggeretsgivende lokalplantillæg.
Meget kort fortalt er hovedprincipperne i denne lokalplan:
 Etablering af en ny ca. 15 ha stor bypark på den mest forurenede del af det tidligere fabriksområde.
 En fremrykning af kystlinjen op til 100 m ud i Limfjorden, primært for at sikre fjorden mod forurening
og bl.a. sikre badekvalitet.
 Placering af et børne- og ungeunivers centralt ved fjord og park.
 Bebyggelsen har det klassiske brokvarter med karréer som inspirationskilde, men med et ”twist” af
variation og mangfoldighed.
 Arkitekturen henter inspiration i den klassiske bys detaljering med klart opfattelige vandrette skel, der
markerer en base, en hovedfacade og et tag.
 En teglby med kantzoner mellem bygninger og gaderum.
 Oplevelsen af en grøn by med principper for beplantning og træer i byrum, på veje og gader, på
promenader samt grønne facader og grønne gårdrum.
 En bydel med fokus på bæredygtig mobilitet, dvs. en høj grad af cykel, gang og kollektiv trafik.
 Fokus på samlet parkeringsstrategi med 2-3 store fælles p-huse som rygrad.
 Håndtering af regnvand som LAR (lokal afledning af regnvand).
Navngivning af nye veje mm.
Området kobler sig til den eksisterende by og veje bl.a. ved at forlænge Stigsborg Brygge, Limfjordsvej og
Mølndalsvej. Disse vejforlængelser fastholder eksisterende navne.
Nye veje får navne som vist på kortet. Især den kommende nord-syd-gående Stigsborg Bygade er vigtig, da
den bliver den bymæssige rygrad i bydelen.
Den nye store bypark får navnet Stigsparken, og en mindre plads ved byparken får navnet Henning Jensens
Plads.
Forslag til navne er opstået efter drøftelse med og ønske fra grundejer.
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En-to lokalgader mangler vejnavne på nuværende tidspunkt. Det samme gør en række pladser og byrum. I
lokalplanen bruges en række midlertidige navne i anførselstegn fx ’Skolepladsen’ og ’Fjordpladsen’.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 12-059, som dækker den kommunale
administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 og arealerne umiddelbart vest og øst herfor. Lokalplan 12-059
ophæves i sin helhed i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne lokalplan.
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af dele af den eksisterende Lokalplan 1-2-116 Boliger ved
Digmannsvej, som byrådet vedtog den 22. oktober 2018 (punkt 3). Den del af Lokalplan 1-2-116, som er
omfattet af denne lokalplan (vejareal), ophæves i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne
lokalplan.
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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 planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og 2
defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes at kunne påvirke
miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang
med projektet.
Lokalplanen omfatter en kystfremrykning, dvs. et projekt på lovens Bilag 2, nr. 10, pkt. l: Uddybning og
opfyldning på søterritoriet. I forbindelse med tilladelse til opfyld, spuns og stenafslutning har Kystdirektoratet i
afgørelse pr. 21.06.2018 vurderet, at der ikke skal laves en miljøkonsekvensrapport (VVM).
Derudover indeholder lokalplanen følgende projekter og anlæg, som er nævnt i lovbekendtgørelsens Bilag 2:



Større fordelingsveje, som betjener en hel bydel inkl. skole (iht. nr. 10, pkt. e).
Parkeringshuse (iht. nr. 10, pkt. b).

På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport for disse
projekter/anlæg. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en
screening for en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Den bebyggelige del af lokalplanen er ejet af byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som Aalborg Kommune
ejer 49 % af, mens et konsortium bestående af PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S ejer 51%.
Stigsborg P/S kan sælge byggefelter og dermed sikre indtægter i selskabet. Bestyrelsen i selskabet
godkender udlodning til ejerne, og i forlængelse heraf kan Aalborg Kommune forvente at få indtægter.
Byrådet godkendte i mødet den 9. oktober 2017 (punkt 19) en samarbejdsaftale i forbindelse med stiftelsen
af udviklingsselskabet. Som en del af samarbejdsaftalen har Aalborg Kommune forpligtiget sig til etablering
af en række anlægsprojekter bl.a. håndtering af jordforurening, anlæg af park og opgradering af den
omkringliggende infrastruktur, herunder anlæg af ny vejforbindelse fra Stigsborg-området til
Borgmestersvinget/Nørresundbygrenen. Disse anlægsprojekter vil indgå som en del af byrådets kommende
budgetdrøftelser over en årrække.
Jf. samarbejdsaftalen står byudviklingsselskabet Stigsborg P/S for byggemodning af arealet, herunder anlæg
af interne veje. Enkelte veje og byrum får dog så vigtig en offentlig funktion, at de skal overtages af Aalborg
Kommune som kommuneveje, jf. vejloven. Det gælder f.eks. Stigsborg Bygade, der bliver skolevej. På
nuværende tidspunkt undersøges det, hvilke veje og anlæg, som kommunen skal overtage driften af.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.049
Udkast til Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Miljørapport
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv,
Langagervej/Humlebakken, Landområde Øst (1. forelæggelse)
2016-069496
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.062.
forslag til Lokalplan 4-10-105.
at der ikke skal laves en miljørapport, og
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet er på omkring 17.700 m 2, og er i dag 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 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 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 8. november 2018 (punkt 8).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 5. december 2019 og byrådet primo 2020.

Link til digitale planer
Lokalplan 4-10-105
Kommuneplantillæg 4.062
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Oversigtskort

Kortet viser det nye lokalplanområde 4-10-105 og den i dag eksisterende Kommuneplanramme 4.10.N2.
Den nye kommuneplanramme 4.10.H1 bliver sammenfaldende med det nye lokalplanområde, og udtræder
derfor af den i dag eksisterende ramme.

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.
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
2
byggemulighed med en bebyggelsesprocent på maks. 50. Bebyggelsesarealet er på 5.800 m , hvor der må
2
2
opføres et bruttoetageareal på min. 2.000 m og/eller maks. 8.000 m pr. butik. Det er muligt at bygge i
maks. 2 etager.
Herudover er der en højdebegrænsning på 8,5 m for at tage særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders
Kirke.
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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.
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).
Bebyggelsen indenfor lokalplanområdet skal tage særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders Kirke.
Aalborg Kommune har været i dialog med Aalborg Stift, som er positiv indstillet i forhold til det nye
lokalplanområde. I lokalplanen er der derfor bl.a. lagt vægt på en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Herudover
sættes der bl.a. krav til tagbeklædning, tekniske anlæg og skiltning i lokalplanens bestemmelser.
Vejadgang
Vejadgang skal ske via Langagervej, og der skal derfor etableres en ny venstresvingsbane på Langagervej,
for at undgå kø på Humlebakken. Etablering og udgifter i forbindelse med venstresvingsbanen bliver op til
den nye grundejer og bliver en forudsætning for købet af grunden.
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 at få indtægt
ved salg af arealet.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.062 for erhvervsområdet ved Humlebakken og Langagervej
Udkast til lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej Humlebakken, Landområde Øst
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.027 Rekreativt område, Vestbjerg og Lokalplan
5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
2018-026207
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 5.027,
forslag til Lokalplan 5-6-105,
at der ikke skal laves en miljørapport, og
at forslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på godt 5 ha, hvoraf ca. 1,6 ha er udlagt til åben/lav bebyggelse, 3,2 ha er
udlagt til tæt/lav- og etagebebyggelse. Den resterende del er udlagt til håndtering af regnvand. I alt vil der
kunne bygges omkring 90 nye boliger i området – alt efter boligtype. Bebyggelsen til åben/lav bebyggelse får
vejadgang via Tingvej, mens det øvrige lokalplanområde får vejadgang via en forlængelse af Irene Holms
Vej.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 21. november 2019 og byrådet den 16. december 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-6-105
Kommuneplantillæg 5.027
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at følge op på den byudviklingsplan for Vestbjerg, der blev offentliggjort sidste år.
Planen giver mulighed for boligbebyggelse i den sydøstlige del af Vestbjerg som en naturlig forlængelse af
den eksisterende by. Området ligger med en attraktiv beliggenhed tæt på Hammer Bakker.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udlægger et nyt område på ca. 2,5 ha til rekreativt formål med mulighed for
håndtering af regnvand i forbindelse med byudviklingen øst for landevejen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et nyt attraktivt boligområde. Planen er opdelt, så den nordlige del
af området skal anvendes til åben/lav boligbebyggelse, mens den sydlige del skal anvendes til tæt/lav eller
etageboligbebyggelse i op til 2 etager. Baggrunden for disponeringen af området er et ønske om at skabe et
blandet boligområde med forskellige boligtyper.
Lokalplanen udlægger desuden et areal til rekreative formål vest for landevejen. Dette område skal primært
bruges til håndtering af regnvand fra lokalplanområdet og indrettes med et naturligt og rekreativt udseende.
Da området ligger i en afstand af ca. 6,2 km fra lufthavnen, skal det forventes, at den våde del af
2
regnvandsbassinet kun må være ca. 300 m af hensyn til trækkende fugle, som udgør en risiko for
flysikkerheden. Bassinet skal derfor indrettes, så det ikke tiltrækker fugle.
Lokalplanen indeholder forskellige bestemmelser om den nye bebyggelses arkitektur. I området med tæt/lav
eller etagebebyggelse ønskes at sikre en vis variation i det arkitektoniske udtryk samtidig med, at
bebyggelsen skal fremstå harmonisk. Lokalplanen indeholder bestemmelser om forskydning af
bygningskroppe med mere end 4 boligenheder. Desuden skal der være en visuel variation og detaljering i
bygningens arkitektur ved f.eks. materialeskift. Der er bestemmelse om, at udvendige trapper skal indgå som
en del af bygningens arkitektur.
Området med åben/lav bebyggelse indeholder bestemmelse om, at tage skal udføres som symmetrisk eller
asymmetrisk sadeltag. Baggrunden herfor er et ønske om, at området skal passe arkitektonisk sammen med
det eksisterende område mod vest. Såfremt der ønskes helvalmede tage, skal disse udføres i skifer eller
tagpap.
For at skabe et grønt udtryk i området og samtidig sikre hastighedssænkende foranstaltninger, er der
bestemmelse om indretning af indsnævringer af vejene. Ved disse indsnævringer skal der plantes
karaktergivende træer. Planen indeholder desuden bestemmelser om bevaringsværdig beplantning og ny
beplantning.
Der ønskes med lokalplanen at skabe en god overgang mellem lokalplanområdet og områdets naboarealer,
hvorfor der er indført bestemmelser om kantzoner, inden for hvilke beplantningen skal have et bestemt
udtryk, og/eller der skal sikres mulighed for en trampesti. Syd for lokalplanområdet er der registreret
beskyttet natur, som kantzonen også skal være med til at beskytte.
I det nordlige område op mod Tingvej er der mulighed for etablering af en støjvold. Området skal ellers have
udtryk af høj skov, som giver et godt samspil med Hammer Bakker.
Gennem området er sikret fortove/stiforbindelser, som skal koble området godt sammen med den øvrige by
og skabe et godt internt stinetværk.
Lokalplanen sikrer områder, som skal friholdes for bebyggelse, og som skal kunne fungere som fælles
udendørs opholdsarealer.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til delområde A skal ske fra Tingvej via en ny boligvej, som får navnet Aksel Andersens Vej.
Vejadgang til delområde B, C og D skal ske via en forlængelse af Irene Holms Vej. Vejforlængelsen
fastholder navnet Irene Holms Vej.

Magistraten

Møde den 16.09.2019
kl. 09.00

Side 18
3 afaf570

Magistraten
Ejer har ønsket at navngive den nye vej efter landmand Aksel Andersen, som døde for nogle år siden. Vejen
er siden 1800-tallet blevet anvendt af landmænd på gården Høgholt. Familien Andersen har i generationer
ejet gården, og den seneste ejer i denne familie var Aksel Andersen, som anvendte vejen i forbindelse med
drift af gårdens marker.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 14-010
Tankstation, Vestbjerg for det område, der er omfattet af lokalplan 5-6-105.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 5.027, Rekreativt område, Vestbjerg
Udkast til Lokalplan 5-6-105 Boliger, syd for Tingvej, Vestbjerg
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev (1.
forelæggelse)
2017-061846
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 8.010.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Aalborg Kommune har fået en henvendelse vedr. etablering af boliger på matr.nr. 11eæ og 11af Sdr.
2
Kongerslev By, Sdr. Kongerslev. Arealerne er knap 6.000 m og ligger i landzone.
For at sikre helhed og sammenhæng i planlægningen skal der, for at give mulighed for boliger i området
udarbejdes et kommuneplantillæg hvor også naboarealerne matr.nr. 11ce og 11cu Sdr. Kongerslev By, Sdr.
2
2
Kongerslev på ca. 2.000 m inddrages i kommuneplanrammen. I alt ca. 8.000 m .
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 24. maj 2018 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden 30. maj - 27. juni 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde 15. august 2019 (punkt 11)
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt primo 2020.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 8.010
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for at bygge boliger som en afrunding af byen mod nord i
Kongerslev, med en bebyggelse der passer naturligt ind i området.
Kommuneplantillæggets indhold
2
Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder idet der inddrages ca. 8.000 m
nyt areal i kommuneplanrammen til boliger. Desuden udvides kommuneplanrammens afgrænsning 8.4.B1
Gartnervænget m.m. med tilsvarende areal.
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Samtidig er der sket redaktionelle ændringer af kommuneplanrammen som følge af, at den er overført fra
tidligere kommuneplan fra Sejlflod Kommune 1996 – 2008 til den digitale kommuneplan i Aalborg konceptet.
Bebyggelsesprocenten ændres fra 25% til 30% og bygningshøjden er maks 1½ etager.
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 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 kan ses sammen med den digitale kommuneplan.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til forslag til kommuneplantillæg 8.010 Udvidelse af boligområde i Kongerslev
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 4-8-102, Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (1.
forelæggelse)
2018-091323
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 4-8-102.
ar der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af ny kommunal materielgård i Aalborg Øst.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 14 hektar. Der skal ikke udarbejdes kommuneplantillæg.
Tidsplan
Byrådet (1. forelæggelse)
23. september 2019.
Offentlig høringsperiode
27. september 2019 – 25. oktober 2019.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 7. november 2019 og byrådet den 25. november 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-8-102
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at muliggøre byggeriet af en kommunal materielgård på Korinthvej i
erhvervsområdet i Aalborg Øst.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere erhvervsbyggeri i området, herunder etablering af ny kommunal
materielgård. Lokalplanen ligger i et eksisterende erhvervsområde, og giver tilsvarende byggemuligheder
som de øvrige virksomheder i området har. Lokalplanen sikrer, at der tages hensyn til beskyttet natur og at
der kan indrettes anlæg til vandhåndtering.
Inden for lokalplanområdet ligger eksisterende renovationsvirksomhed Marius Pedersen, hvis
udviklingsmuligheder ikke ændres i forbindelse med lokalplanen. De øvrige arealer, og det areal hvorpå ny
materielgård forventes opført, er ejet af Aalborg Kommune.
I forhold til byggemulighederne giver lokalplanen mulighed for at etablere erhvervsbyggeri i en højde af 15
meter og med en bebyggelsesprocent på max 50, hvilket svarer til omkringliggende erhverv.
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Der er inden for lokalplanområdet registreret beskyttet natur i form af § 3 mose jf. naturbeskyttelsesloven.
Derfor optager lokalplanen bestemmelser, der sikrer en fleksibel indretning af området, men under
hensyntagen til naturinteresserne i området.
Derudover er der i fremtiden planlagt en rekreativ sti langs med Romdrup Å, som forløber umiddelbart øst for
lokalplanområdet. Lokalplanen sikrer derfor, at der etableres et beplantningsbælte mod øst, så oplag m.m. er
afskærmet fra den rekreative sti.
Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Korinthvej. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en vejadgang
fra Korinthvej og ind til områdets sydvestlige del, hvilket forudsætter en forlængelse af Korinthvej mod syd.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i ovennævnte lov.
Derfor er der ikke udarbejdet en VVM-screening eller miljøkonsekvensrapport. Når det endelige bygge- eller
anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for en vurdering af, om projektet har en
væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Det areal hvorpå ny kommunal materielgård forventes etableret er ejet af Aalborg Kommune. Lokalplanens
gennemførelse forventes således alene at medføre udgifter for Aalborg Kommune til etablering af
materielgården. Finansiering af ny kommunal materielgård er fastsat på budget 2019 samt overslagsår.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 4-8-102 Erhverv og materielgård, Korinthvej, Erhverv Øst (1. forelæggelse)
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Punkt 7.

Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Arkitekturpolitik
1851-8484
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Ny Arkitekturpolitik.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Kommunes nuværende arkitekturpolitik blev vedtaget i midten af 0’erne og modtog
Kulturministeriets Arkitekturpris i 2008. Den er indarbejdet som en retningslinje i kommuneplanens
retningslinje 5.1 Arkitekturpolitik. Politikken udgøres af de fem afsnit: Byanalyse, Arkitektoniske stilarter,
Højhuse, Facader og skilte og Smukkere erhvervsområder.
I den kommende planstrategi er der stort fokus på arkitektonisk kvalitet, og principperne fra den nye
arkitekturpolitik er derfor blevet indarbejdet her.
Der er øget fokus på arkitekturen. I 2019 er der en igangværende arkitektkonkurrence på Spritfabrikken og
en på vej på Sygehus Nord. Budolfi Plads bliver indviet, og der sker flere større fornyelser. Ligeledes vil der
være øget fokus på arkitektur i lokalplaner og byggesager.
Formål
Formålet er at gøre Arkitekturpolitikken mere tidssvarende og operationel.
Beskrivelse
Arkitekturpolitikken ”Sammen udvikler vi fremtidens rammer for det gode liv” skal ses som den overordnede
strategiske ramme for, hvordan vi i Aalborg Kommune ser og arbejder med arkitektur. Der er tale om et
værdigrundlag, som sætter retning i forhold til særlige fokusområder.
Der er i tilknytning til Arkitekturpolitikken udarbejdet mere detaljerede politikker, værktøjer og appendikser –
f.eks. Højhuspolitik, Arkitekturscreening mv. – et arbejde som vil fortsætte fremover. Højhuspolitikken er
fremsendt til godkendelse parallelt med Arkitekturpolitikken. Arkitekturscreeningen er vedhæftet indstillingen.
Øvrige appendixer - under udarbejdelse:
 Skiltevejledning
 Altankatalog
 Parcelhuse (bebyggelsesplaner, tæt-lav mm.)
 Tagetager (kviste, mansarder, udnyttelse af spidslofter, tagterrasser mm.)
 Materialer/ressourcer (beton, genanvendelse …)
 Arkitektur i landzonen
 P-huse - eksempelkatalog
 Fortætning - bebyggelse i gårdrum mm.
 Bæredygtighed
 Den attraktive boligvej.
Aalborg Kommune ser arkitekturen som de fysiske rammer om det gode liv. Den skal tage udgangspunkt i
det givne sted og favne såvel de funktionelle krav som de sanselige oplevelser.
I politikken betones det ansvar, alle aktører har for at sikre kvaliteten i det som bygges, men også de
strategiske muligheder der ligger i anvendelsen af arkitekturen som løftestang i et byområde.
Vi bygger i nutiden, men for fremtiden, så der skal være fokus på byggeriets evne til at fungere bæredygtigt i
forhold til kommende skiftende krav.
Arkitekturpolitikken er bygget op omkring ni pejlemærker for god arkitektur. De tager udgangspunkt i tre
skalatrin large, medium og small, som forholder sig til henholdsvis de store træk – landskabet, det grønne og
tiden, bylivet og byrummet – mødet mellem mennesket og bygningen samt inde- og uderum og blikket for
detaljen.
Endelig er det beskrevet, hvordan Aalborg Kommune arbejder med arkitektur: I tætte dialogprocesser med
borgere, bygherre og rådgivere.
Kommuneplan
Den nye Arkitekturpolitik vil erstatte den eksisterende i kommuneplan.
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Fordebat
By- og Landskabsudvalget besluttede i mødet den 24. januar (punkt 13) ikke umiddelbart at anbefale
politikken, men konkluderede i stedet: ”Udvalget er positivt indstillet over for arkitekturpolitikken og ønsker, at der
på grundlag af udkastet til arkitekturpolitikken igangsættes en borgerdebat forinden endelig politisk behandling.”
På denne baggrund er der afholdt en fordebat for både Arkitektur- og Højhuspolitikken i perioden 29 april – 26. maj
2019.

I den forbindelse er der afholdt en række arrangementer med henblik på at få forskellige relevante
målgrupper i tale:
Tre byvandringer:
8. maj, Østre Havn. Tema: Højhuse. 20 deltagere.
15. maj, Frejlev. Tema: Parcelhuse. Ca. 25 deltagere.
22. maj, Aalborg Øst. Tema: Byrum. Ca. 15 deltagere.
Desuden er der afholdt to arrangementer med særligt fokus på byggeriets parter:
7. maj, Byggesocietetet. 32 deltagere.
14. maj, byggeriets rådgivere. 14 deltagere.
Debatten på arrangementerne var livlig, men bar i høj grad præg af deltagernes særinteresser – henholdsvis
som beboere i et lokalområde eller som fagpersoner fra byggebranchen.
Generelt var modtagelsen positiv.
Byvandringen på Østre Havn handlede i høj grad om, hvordan der skabes gode friarealer og adgang for alle
i den tætte bebyggelse og om højhuses påvirkning af mikroklimaet – turbulens og skygge.
I Frejlev var der fokus på parcelhuskvarterets indretning – vejudlæg, trafikforhold, grønne kiler, arkitekturen
(ensartethed versus differentiering), forholdene for de ældre beboere og forsyning (butikker, institutioner
mm.).
I Aalborg Øst blev der talt om samarbejde og partnerskaber (kommunen, boligforeninger, beboere,
institutioner mm.), det grønne og legepladser (gerne mange små).
På arrangementet for Byggesocietetet var der bl.a. ønske om forudsigelige krav til bebyggelse, at der stilles
krav om høj kvalitet, forbedret dialog med borgerne og fokus på detailhandel.
På mødet med rådgiverne drejede diskussionen sig bl.a. om dialog i forbindelse med planer og
byggetilladelse – ikke mindst en klar og forudsigelig proces.
Henvendelser
Kommunen har modtaget 4 skriftlige henvendelser. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1.
2.
3.
4.

Fra: Kjeld Larsen, Griegsvej 116, 9200 Aalborg SV
Tommy Lynge Thomsen og Ulla Andersen, Beddingen 11, 9000 Aalborg
Karen og Jerk Kunwald, Beddingen, Aalborg
Erik Iversen på vegne af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, Aalborg.

1.
Fra: Kjeld Larsen, Griegsvej 116, 9200 Aalborg SV
Bemærkninger vedr. kommunens godkendelse af stenmel på gangstier i Frejlev, placering af byskilt på
Griegsvej, Frejlev, manglende belysning og fortov langs Griegvej, Frejlev.
Svar: Taget til efterretning. Bemærkningerne er ikke relevante for forslaget til Ny Arkitekturpolitik. I stedet
er de videresendt som input til arbejdet med helhedsplan i Frejlev.
2.
Fra: Tommy Lynge Thomsen og Ulla Andersen, Beddingen 11, 9000 Aalborg
Indsigelse vedr. planerne om højhuse på havnefronten/Østre Havn – bl.a. af hensyn til de gamle
industribygninger.
Svar: Taget til efterretning.
3.
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Fra: Karen og Jerk Kunwald, Beddingen, Aalborg
Bemærkninger vedr. manglende kvalitet, udearealer og tætheden i nybyggeriet – primært på Østre Havn.
Desuden planer for udvidelse af Pieren.
Svar: Taget til efterretning.
4.
Fra: Erik Iversen på vegne af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg, Sdr. Skovvej 56,
Aalborg.
Bemærkninger vedr. manglende konkrete forslag til hvordan arkitekturen får mere kvalitet. Den mangler mål
f.eks. for det grønne, forslag til hvordan borgerne inddrages og sikring af kulturarv.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkninger på debatarrangementerne og de fremsendte indsigelser har ikke direkte givet anledning til
ændringer i arkitekturpolitikken, men vil derimod indgå i arbejdet med kommende appendikser til
arkitekturpolitikken – fx parcelhuslandskabet, udnyttelse af tagetager i byejendomme osv.
Desuden var der gode pointer om tidlig inddragelse og forventningsafstemning som vil kunne imødekommes
i forbindelse med dialogprocesserne og anvendelse af arkitekturscreeningen.
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Bilag:
Arkitekturpolitik - forslag - til byråd
Arkitekturpolitik - indsigelser samlet
Noter fra borgerarrangementer i debatperioden
Arkitekturscreening - forslag - til byråd
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Punkt 8.

Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik
1851-8484
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Ny Højhuspolitik.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Højhuse er i de senere år blevet et almindeligt syn i Aalborg. Som konsekvens heraf er der behov for en
revision af Kommuneplanens eksisterende Højhuspolitik 5.1.3 Højhuse, som er en af de fem retningslinjer
om arkitektur i kommuneplanen.
Formål
Formålet er at gøre højhuspolitikken mere tidssvarende og operationel.
Der er stort fokus på både arkitektur og byens fysiske fremtræden i den kommende kommuneplan, og
principperne fra den nye højhuspolitik vil derfor blive indarbejdet her.
Højhuspolitikken – et opdateret appendiks til arkitekturpolitikken
Synet på højhuse har ændret sig på en række punkter:
- Fortætning er blevet et vigtigt indsatsområde i planlægningen.
- Højhuse ses ikke kun som solitære objekter, men som en del af byfortætningen.
- Sammenhæng med vækst, mobilitet og fortætningsknudepunkter (Vækstaksen).
- Ændret syn på byliv og tæthed.
- Fokus på bylandskab, skala og kontekst.
- Bæredygtighed.
- Øget pres fra developere omkring økonomisk optimering.
Den reviderede højhuspolitik tager på baggrund af dette, ligesom Arkitekturpolitikken, udgangspunkt i de tre
skalatrin large, medium og small, og er også opbygget med ni punkter, som navnlig afspejler et øget fokus
på relationen til omgivelserne i de forskellige skalaer – fra det landskabelige til livet i øjenhøjde.
Ud over selve Højhuspolitikken revideres den eksisterende bygherrevejledning og processen for den
politiske behandling således, at processen består af to trin:
1. Projektredegørelsen – hvor bygherre på et overordnet niveau belyser projektet.
2. Konsekvensanalysen – går tættere på det konkrete projekt. Her skal bygherre udarbejde en detaljeret
analyse og beskrivelse af byggeriet og dets konsekvenser for det lokale bymiljø.
Det skal stå klart for bygherre, at denne har ansvaret for en grundig opfyldelse af bygherrevejledningens
krav.
I Aalborg defineres et højhus, som en bygning der højdemæssigt står i markant kontrast til det omgivende
byområdes generelle højde (dog vil bygninger under 5 etager, som udgangspunkt ikke regnes som højhuse).
En bygning på mere end 35 meters højde, eller på mindst 11 etager, vil dog altid være et højhus og skal
derfor følge den fastlagte procedure.
I den eksisterende højhuspolitik er der udpeget steder, hvor højhuse eventuelt kan indpasses. I den nye
højhuspolitik er dette erstattet af højhusfri områder: Middelalderbyen, brokvarterene i Øst- og Vestbyen,
parcelhus/havebyområder og parker / grønne områder.
Kommuneplan
Den nye højhuspolitik vil erstatte den eksisterende i kommuneplanen.
Fordebat
By- og Landskabsudvalget besluttede i mødet den 24. januar (punkt 13) ikke umiddelbart at anbefale
politikken, men konkluderede i stedet: ”Udvalget er positivt indstillet over for højhuspolitikken og ønsker, at
der på grundlag af udkastet til højhuspolitikken igangsættes en borgerdebat forinden endelig politisk
behandling.”
På denne baggrund er der afholdt en fordebat for både Arkitektur- og Højhuspolitikken i perioden 29 april –
26. maj 2019.
I den forbindelse er der afholdt en række arrangementer med henblik på at få forskellige relevante
målgrupper i tale:
Tre byvandringer:
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8. maj, Østre Havn. Tema: Højhuse. 20 deltagere.
15. maj, Frejlev. Tema: Parcelhuse. Ca. 25 deltagere.
22. maj, Aalborg Øst. Tema: Byrum. Ca. 15 deltagere.
Desuden er der afholdt to arrangementer med særligt fokus på byggeriets parter:
7. maj, Byggesocietetet. 32 deltagere.
14. maj, byggeriets rådgivere. 14 deltagere.
Debatten på arrangementerne var livlig, men bar i høj grad præg af deltagernes særinteresser – henholdsvis
som beboere i et lokalområde eller som fagpersoner fra byggebranchen.
På Østre Havn var temaet Højhuse. Der blev givet udtryk for, at der kan bygges højt og tæt, men at det ikke
må blive på bekostning af udearealernes kvalitet herunder sol og læ.
På de to øvrige byvandringer blev der ikke diskuteret højhuse.
På arrangementet for Byggesocietetet var der bl.a. spørgsmål om der er en maksimal højde, kvaliteten af de
opførte højhuse og den arkitektoniske kvalitet.
I mødet med rådgiverne drejede diskussionen sig bl.a. om dialog i forbindelse med planer og byggetilladelse
– ikke mindst ønsket om en klar og forudsigelig proces.
Henvendelser
Kommunen har modtaget 6 skriftlige henvendelser. Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Jan Mikkelsen, Beddingen 11, 9000 Aalborg
2. Pernille Nymann Jensen, Birgit Meier, Preben Højmark Rasmussen, Erik Iversen. Foreningen for
Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
3. Karen og Jerk Kunwald, Beddingen, 9000 Aalborg
4. Tommy Lynge Thomsen og Ulla Andersen, Beddingen 11, 9000 Aalborg
5. Anne Grete Møller, Flemming Thomsen, Beddingen 11.1.7, 9000 Aalborg
6. Aina S. Lihn, Beddingen 11, 1. 9000 Aalborg.
1.
Fra: Jan Mikkelsen, Beddingen 11, 9000 Aalborg
Bemærkninger vedr. tendens til for tæt bebyggelse, blokering af udsigt, for få rekreative områder, for
kedeligt og ensformigt byggeri og for stor imødekommelse af entreprenørernes dagsorden. Østre Havn
nævnes som eksempel på dette.
Svar: Taget til efterretning.
2.
Fra: Pernille Nymann Jensen, Birgit Meier, Preben Højmark Rasmussen, Erik Iversen. Foreningen for
Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
Bemærkninger vedr. de mange gode elementer i højhuspolitikken – f.eks. opmærksomhed i forhold til
landskab og byens bygningskultur, men samtidig fremhævelse af højhusenes uegnethed til boligformål samt
bekymring for om forvaltningen reelt vil håndhæve politikken.
Svar: Taget til efterretning.
3.
Fra: Karen og Jerk Kunwald, Beddingen, 9000 Aalborg
Bemærkninger vedr. tendens til for tæt bebyggelse, for få og for dårlige udearealer og manglende
varetagelse af kulturarven. Eksempler på dette findes i Østre Havn,
Svar: Taget til efterretning.
4.
Fra: Tommy Lynge Thomsen og Ulla Andersen, Beddingen 11, 9000 Aalborg
Bemærkninger om bedre varetagelse af byens historie, stadig højere etagehuse og udbygning i
havnebassinet i Østre Havn.
Svar: Taget til efterretning.
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5.
Fra: Anne Grete Møller, Flemming Thomsen, Beddingen 11.1.7, 9000 Aalborg. fleth@orsted.dk
Bemærkninger vedr. for tæt bebyggelse – f.eks. planerne for pieren, manglende plads til friarealer f.eks.
havnepromenaden, bebyggelse ud i havnebassinet og for høj bebyggelsesprocent - alt sammen på Østre
Havn.
Svar: Taget til efterretning.
6.
Fra: Aina S. Lihn, Beddingen 11, 1. 9000 Aalborg.
Bemærkninger vedr. for tæt bebyggelse, manglende plads til friarealer, bebyggelse ud i havnebassinet og
manglende plads til byliv og turisme.
Svar: Taget til efterretning.
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Bilag:
Højhuspolitik - forslag - til byrådsbehandling
Højhuspolitik - indsigelser samlet
Noter fra borgerarrangementer i debatperioden
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Punkt 9.

Godkendelse af El-løbehjulsordning i Aalborg
2019-068541
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der indgås en
samarbejdsaftale med én leverandør om en 2-årig forsøgsordning med elektriske løbehjul som deleordning.
Hans Henrik Henriksen, Jan Nymark Thaysen, Lisbeth Lauritsen og Helle Fredriksen godkender.
Ole Risager og Vibeke Gamst kan ikke godkende.
Ole Risager anmodede om at få sagen indbragt til afgørelse af byrådet.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Fremsendes til byrådet.
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Sagsbeskrivelse
Deleløbehjul kan tilbyde en pendlerløsning i tilknytning til de større knudepunkter og destinationer i Aalborg.
Formålet med en deleordning er at udvide mobilitetsudbuddet for at gøre flere mobile samt i kombination
med f.eks. kollektiv trafik at opnå færre bilture. Kommunen ønsker dog ikke at forringe
trafiksikkerhedssituationen i byen, eller at byens borgere skal benytte denne passive mobilitetsform fremfor
eksempelvis gang eller cykel. Ej heller at byens pladser og gaderum oversvømmes i løbehjul.
Aalborg Kommune ønsker at facilitere op mod 100 elektriske deleløbehjul i en 2-årig forsøgsperiode fra
kommunale arealer, således at der kan indsamles erfaringer med anvendelsen af denne mobilitetsform. Der
ønskes indgået aftale med én og kun én leverandør af en deleordning, og det er væsentligt at understrege,
at det er en forsøgsordning, der evalueres i 2021, med henblik på at afgøre om ordningen skal fortsætte og i
givet fald i hvilket omfang.
I januar 2019 trådte BEK nr. 40 – ’Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul’ i kraft, som
tillader kørsel med el-løbehjul. Flere private udbydere har gennem længere tid henvendt sig til kommunen for
at få lavet en aftale om udlejning, og siden bekendtgørelsen trådte i kraft, kan man se flere og flere
privatpersoner i bybilledet, der anvender el-løbehjul. Kommunen har meget få ”håndtag” til at kunne regulere
privatpersoners anvendelse af el-løbehjul, men kommunen kan stille flere krav i forbindelse med udlejning
fra offentlige arealer.
Siden bekendtgørelsen trådte i kraft, har flere kommuner indført ordninger med udlejning af el-løbehjul,
hvilket har vist, at der er flere forskellige forhold, som skal afklares, inden en udlejningsordning tillades.
Blandt andet bør der udpeges bestemte lokaliteter/stationer, hvor el-løbehjulene placeres. Antallet af
løbehjul bør variere ud fra efterspørgsel pr. station, så byens pladser og gaderum ikke oversvømmes af
løbehjul. Ud fra de nuværende danske erfaringer vil der ca. stå 3-5 løbehjul hvert sted.
Yderligere er der er stor fokus på trafiksikkerhed under implementeringen af forsøget. Derfor er planen at
følge erfaringen og tilgangen fra andre byer bl.a. fra et lignende samarbejde i Århus, hvilket betyder, at der
stilles krav til en kommende leverandør om, at hastigheden på løbehjulene skal kunne reguleres om
nødvendigt.
Aalborg Kommune får efter endt forsøgsperiode udleveret bl.a. trackingdata fra leverandøren omkring
brugen af løbehjul. Disse data skal indgå i en evaluering af forsøget. Evalueringen af forsøget skal bidrage
med en vigtig erfaring omkring fordele og ulemper, som kan bruges til det videre arbejde med el-løbehjul og
andre nye mobilitetsformer.
Aalborg Kommune vil i forbindelse med indgåelse af kontrakt med leverandøren udpege områder på
offentligt vejareal, hvor der kan defineres stationer for deleløbehjulene. Alle stationer skal godkendes af
kommunen. De udpegede offentlige vejarealer stilles vederlagsfrit til rådighed for deleløbehjulsordningen i
forsøgsperioden. En ordning vil kunne træde i kraft i efteråret 2019.
Økonomiske konsekvenser
En aftale med en leverandør har ingen økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune.
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Punkt 10.

Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej - SundbyHvorup Boligselskab, afdeling 75
2019-020048
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart,
herunder
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger mv. til projektet med en støtteberettiget
anskaffelsessum på 101.000.000 kr., idet økonomien er uændret fra Skema A til B,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 8.080.000 kr. svarende til 8% af
anskaffelsessummen,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges, og
at skema A godkendt af byrådet den 25. februar 2019 erstattes af nærværende skema A.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab
Projektet er med på boligprogram 2015-2018

Med udbuddet af kollegiegrunden på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden ønskede
Aalborg Kommune at skabe grundlag for dannelsen af et stærkt urbant knudepunkt, hvor der blev lagt vægt
på, at bebyggelsen er med til at definere en ny dagsorden for stedet, visuelt såvel som funktionelt. Udbuddet
af grunden skulle være startskuddet til en generel nytænkning og opgradering af hele bydelen. Udbuddet
blev gennemført i første halvdel af 2017, og det vindende konsortium kom til at bestå af tre bygherrer:
Vivabolig, Sundby-Hvorup Boligselskab og Kimbo Holding A/S. Der blev reserveret en støttekvote til 10.000
2
m almene boliger.
Skema A er tidligere blevet godkendt for bebyggelsen på Kollegiegrunden (godkendt i By- og
Landskabsudvalget den 7. februar 2019, i Magistraten den 11. februar 2019 og i byrådet den 25. februar
2019). Det godkendte Skema A indeholdte dengang 32 ungdomsboliger og 38 familieboliger. Efterfølgende
er projektet efter bygherres ønske, blevet ændret således, at Sundby-Hvorup boligselskab i stedet opfører
56 familieboliger. Af denne grund fremsendes nu et nyt skema A til politisk godkendelse, hvorved de
beslutninger der blev godkendt ved det tidligere skema A ikke er gældende længere. I nærværende
indstilling godkendes skema A og B samtidig.
Byggeriet
Bebyggelsen opføres med en base i 2 etager med butik, erhverv og parkering. Herpå placeres
boligkarréerne, som kommer til at indeholde mellem 4-13 etager. Tårnet i det nordvestlige hjørne bliver 15
etager inkl. basen. Bebyggelsen ligger lidt tilbagetrukket fra Kollegievej, med et ankomst- og p-areal foran
indgang til henholdsvis dagligvarebutik og parkering i bygningens nederste etage (niveau 0).
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Grundet terrænet stiger mod Universitetsboulevarden udgør bebyggelsens niveau 1 stueetagen mod
Universitetsboulevarden, der også er indrettet til publikumsorienterede funktioner. På hjørnet af
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej etableres et nyt let hævet bytorv i form af en
landskabstrappe.
Bebyggelsen vil fremstå som et teglbyggeri i gullig eller sandfarvet tegl på udvendige facader
Bebyggelsens indre opholdsarealer er grønne, både i gårdniveau og i højden. Denne begrønning er en
central del af bebyggelsens arkitektoniske fremtoning. Der etableres tagterrasse for bebyggelsens beboere
oven på det, der skal indeholde en bank (niveau 1). Boligerne har adgang via svalegange, som samtidig
indrettes med opholdsarealer.
2

Sundby-Hvorup Boligselskab står for opførelse af 5.000 m fordelt på forskellige størrelser af
familieboliger/Stayboliger.
Type

Antal

Værelser

Kvm.

A
B
C
D
E

16 stk.
20 stk.
5 stk.
10 stk.
5 stk.

2 vær.
3 vær.
3 vær.
3 vær.
4 vær.

71 m
2
95,4 m
2
91 m
2
94 m
2
112,6 m

Husleje pr. måned

2

5.881 kr.
7.902 kr.
7.538 kr.
7.786 kr.
9.327 kr.

Det fremsendte materiale er vurderet at kunne holdes inden for rammerne af den eksisterende Lokalplan
4-1-112. Byggeriet skal overholde energiklasse 2018 efter bygningsreglement 2018.
Økonomi:
Anskaffelsessu
m

Realkreditlån
(90%)

Kommunal
grundkapital
8%

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

101.000.000
0

90.500.000
0

8.080.000
0

2.020.000
0

Skema B

101.000.000

90.500.000

8.080.000

2.020.000

Ikke
beregnet
Max.
90.500.000

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.

Den kommunale garanti er foreløbig beregnet til 53%.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 18%, omkostninger 10% og håndværkerudgifter 72%
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 20.200 kr. svarende til de gældende rammebeløb for
familieboliger i 2019 inklusive energitillæg på 1.190 kr.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje 994 kr.pr. m Heraf udgør kapitaludgifterne 620
2
2
kr. pr. m og driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 374 kr. pr. m . Anskaffelsessummen svarer til
rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
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Bilag:
Projektmappe KOA skema B.pdf
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Punkt 11.

Godkendelse af Skema A+B for 56 nye familieboliger - KOA - Kollegievej, Vivabolig,
afdeling 44
2019-020048
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart,
herunder
At der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger m.v. til projektet med en støtteberettiget
anskaffelsessum på 101.000.000 kr. idet økonomien er uændret fra Skema A til B.
At der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 8.080.000 kr. svarende til 8% af
anskaffelsessummen,
At den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
At Skema A godkendt af byrådet den 25. februar 2019 erstattes af nærværende Skema A.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig
Projektet er med på boligprogram 2015-2018

Med udbuddet af kollegiegrunden på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden ønskede
Aalborg Kommune at skabe grundlag for dannelsen af et stærkt urbant knudepunkt, hvor der blev lagt vægt
på, at bebyggelsen er med til at definere en ny dagsorden for stedet, visuelt såvel som funktionelt. Udbuddet
af grunden skulle være startskuddet til en generel nytænkning og opgradering af hele bydelen. Udbuddet
blev gennemført i første halvdel af 2017, og det vindende konsortium kom til at bestå af tre bygherrer:
Vivabolig, Sundby-Hvorup Boligselskab og Kimbo Holding A/S. Der blev reserveret en støttekvote til 10.000
2
m almene boliger.
Skema A er tidligere blevet godkendt for bebyggelsen på Kollegiegrunden (Godkendt i By- og
Landskabsudvalget den 07.02.2019, i Magistraten den 11.02.2019 og i Byrådet den 25.02.2019). Det
godkendte Skema A indeholdte dengang 32 ungdomsboliger og 38 familieboliger. Efterfølgende er projektet
efter bygherres ønske, blevet ændret således, at Vivabolig i stedet opfører 56 familieboliger. Af denne grund
fremsendes nu et nyt Skema A til politisk godkendelse, hvorved de beslutninger der blev godkendt ved det
tidligere Skema A ikke er gældende længere. I nærværende indstilling godkendes Skema A og B samtidig.
Byggeriet
Bebyggelsen opføres med en base i 2 etager med butik, erhverv og parkering. Herpå placeres boligkarrerne
som kommer til at indeholde mellem 4-13 etager. Tårnet i det nordvestlige hjørne bliver 15 etager inkl.
Basen. Bebyggelsen ligger lidt tilbagetrukket fra Kollegievej, med et ankomst- og p-areal foran indgang til
hhv. dagligvarebutik og parkering i bygningens nederste etage (niveau 0).
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Grundet terrænet stiger mod Universitetsboulevarden udgør bebyggelsens niveau 1 stueetagen mod
Universitetsboulevarden, der også er indrettet til publikumsorienterede funktioner. På hjørnet af
Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej etableres et nyt let hævet bytorv i form af en
landskabstrappe.
Bebyggelsen vil fremstå som et teglbyggeri i gullig eller sandfarvet tegl på udvendige facader
Bebyggelsens indre opholdsarealer er grønne, både i gårdniveau og i højden. Denne begrønning er en
central del af bebyggelsens arkitektoniske fremtoning. Der etableres tagterrasse for bebyggelsens beboere
oven på det der skal indeholde en bank (niveau 1). Boligerne har adgang via svalegange, som samtidig
indrettes med opholdsarealer.
Vivabolig står for opførsel af 5000 m2 fordelt på forskellige størrelser af familieboliger/Stayboliger.
Type
A
B
C
D
E

Antal
16 stk.
20 stk.
5 stk.
10 stk.
5 stk.

Værelser

Kvm.

Husleje pr. måned

2 vær.
3 vær.
3 vær.
3 vær.
4 vær.

71 m
2
95,4 m
2
91 m
2
94 m
2
112,6 m

2

5.881 kr.
7.902 kr.
7.538 kr.
7.786 kr.
9.327 kr.

Det fremsendte materiale er vurderet at kunne holdes inden for rammerne af den eksisterende Lokalplan
4-1-112. Byggeriet skal overholde energiklasse 2018 efter bygningsreglement 2018.
Økonomi i Kr.
Anskaffelsessu
m

Realkreditlån
(90%)

Kommunal
grundkapital
8%

Beboerindskud
(2%)

Skema A
Ændring

101.000.000
0

90.500.000
0

8.080.000
0

2.020.000
0

Skema B

101.000.000

90.500.000

8.080.000

2.020.000

Kommunal
garanti
1)
Ikke
beregnet
Max.
90.500.000

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.

Den kommunale garanti er foreløbig beregnet til 53%.
Udgiftsfordeling: grundudgifter 18%, omkostninger 10 % og håndværkerudgifter 72%
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 20.200 kr. svarende til de gældende rammebeløb for
familieboliger i 2019 inklusive energitillæg på 1.190 kr.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje 994 kr.pr. m Heraf udgør kapitaludgifterne 620
2
2
kr. pr. m og driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 374 kr. pr. m . Anskaffelsessummen svarer til
rammebeløbet og den beregnede husleje må betegnes som rimelig.
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Bilag:
Projektmappe KOA skema B.pdf
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Punkt 12.

Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og
Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart
2018-050780
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
finansieringsplan inden byggestart, herunder
at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 52.001.161 kr. til 189.632.161 kr.,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
og
at der bevilges en kommunal garanti på maks. 90.825.824 kr. for realkreditlån til finansiering af projektet.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Plus Bolig afd. 57, Vegavej 2 – 76 og Scheelsmindevej 4 – 182, 9200 Aalborg SV

Afdeling 57, består i dag af 10 blokke med i alt 128 3- og 4- værelses lejligheder fordelt på 2 plan.
Vegavej og Scheelsmindevej, afd. 57, er opført i 1967 som Conbox huse baseret på præfabrikerede
betonelementer.
Bebyggelsen fremstår i dag med mange skader, bl.a. store betonafskalninger på den bærende søjle/drage
konstruktion der bærer altangange og altaner, skader på betontrapper, afskalninger og revner i
facadeelementer. Derudover er der flere bygningsdele, der har opbrugt den forventelige levetid. Afdelingen
er også begyndt at få problemer med nogle af de tekniske installationer som vandforsyning, der er ført i
krybekælderen.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 18. juni 2018 (punkt 11).
Den gennemførte licitation udviste en væsentlig overskridelse af projektets budgetramme. På den baggrund
igangsatte boligselskabet og dets rådgivere en fornyet dialog med Landsbyggefonden. Efter et meget
omfattende arbejde med at lokalisere besparelser, er det lykkedes at finde en løsning, der på ene side
imødekommer Landsbyggefondens krav og på den anden side fastholder den tidligere udmeldte husleje.
Udover besparelser, har fastholdelse af huslejen også været muligt på grund af et større økonomisk bidrag
fra boligselskabets side til egen finansiering af projektet.
Følgende arbejder indeholdes i projektet:
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Ny tagbeklædning
Ny isolerende facade
Nye vinduer og døre
Nye altaner / terrasser
Nye badeværelse
Nyt køkken
Ombygning til ny og moderne indretning









Nye gulve
Maling af vægge og lofter
Nye vand- og varmeinstallationer
Nye afløbsinstallationer
Renovering af ventilation
Renovering af elinstallationer
Individuelle vandmålere.

Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i bygningsreglement 2018.
Byggeriets art

Antal boliger
før renovering

Antal boliger
efter
renovering

Etagebyggeri

32 stk. 3-rums
32 stk. 3-rums
96 stk. 4-rums
96 stk. 4-rums
2
De fremtidige boliger vil være i uændret størrelser (97-108 m )

Husleje pr. måned
før renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

6.165 kr.
6.680 kr.

6.762 kr.
7.543 kr.

Økonomi
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A og godkendt en forhøjelse af udgiften til
de støttede arbejder fra første budgetlægning i 2013 og frem til licitationstidspunktet i 2019, i alt en
forhøjelse af de støttede lån med ca. 29,8 mio. kr.
Økonomien for egen finansiering og tilskud er opskrevet fra 64.231.000 kr. i skema A til 86.536.337 kr. i
skema B, som følge af indeksregulering af udgiften, projektforbedringer samt det høje licitationsresultat fra
første budgetlægning 2013 og frem til licitationstidspunktet i 2019, svarende til en forhøjelse på ca. 22,3 mio.
kr.
2

Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 189.632.161 kr. svarende til 14.076 kr. pr. m .
Husleje
2
Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 609 kr. pr. m pr. år
2
Den gennemsnitlige husleje efter renoveringen vil være kr. til 762 kr. pr. m pr. år.
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 andel på 200.000 kr. blev godkendt i forbindelse med skema A.
Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering:
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån

1)

Skema A
Ændring
Skema B

137.631.000
+ 52.001.161
189.632.161

Magistraten

61.400.000
+29.825.824
90.825.824

Ustøttede
realkreditlån

Egen Kapitaltilførsel
Kommunal
3)
finansiering og (se ovenfor)
garanti
2)
tilskud
- - - Kr. - - 12.000.000
64.231.000
200.000
Ikke beregnet
0
+22.305.337
0
12.000.000
86.536.337
200.000 Max. 90.825.824
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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 er udregnet ved skema B til 90.825.824 kr., 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 Vegavej-Scheelsmindevej
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Punkt 13.

Godkendelse af kapitaltilførsel og kommunal garanti for realkredit til finansiering af
ekstraordinære renoveringsarbejder for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle
2012-34264
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti på maks. 25.000.000 kr. for realkreditlån til finansiering af ekstraordinære
renoveringsarbejder.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Bakkebo afd. 1, Bejsebakken 31-59, Vestre Alle 60-100, 9000 Aalborg

2

2

Afdelingen består i dag af 36 3- og 4- værelser rækkehuse på henholdsvis 71 m og 88 m .
Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer. Hvis der ikke gøres noget, vil afdelingen opleve
uoverskueligt store huslejestigninger. Bakkebo afd. 1 ligger i skønne omgivelser som nærmeste nabo til
Aalborg Zoo og Mølleparken og tæt på skole, indkøbsmuligheder mv.
Boligerne er af ældre dato, hvorved der begynder at opstå behov for gennemgribende renoveringer af f.eks.
tekniske installationer. Yderligere er det også ønsket at forbedre boligernes indeklima samt at få boligerne
opdateret, således at indretning og funktionalitet er fremtidssikret for såvel de nuværende beboere som for
fremtidige beboeres ønsker om moderne boliger.
Projekt
Renoveringen inkluderer bl.a.:

Ny tagbelægning samt efterisolering af loft.

Regnvandskloak på haveside inkl. dræn og fugtisolering af kældervæg.

Om-fugning af haveside samt diverse reparationer af revner.

Nye sålbænke samt supplerende hulmursisolering under vinduer.

Isolering af gulv mod krybekælder.

Renovering af installationer.

Nye emhætter med aftræk over tag samt fugtstyret udsugning fra bad.

Nye udendørs trapper til boligerne.
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Nye entrédøre.
Nye køkkener med åben forbindelse til stuen i alle boliger.
Renovering samt udbygning af eksisterende badeværelse (tilvalg).

Beboerne har godkendt de ovennævnte renoveringsarbejder på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21.
marts 2019.
Projektet vil overholde kravene til Bygningsreglementet 2018
Byggeriets art

Antal boliger
før renovering

Antal boliger
efter
renovering

Husleje pr. måned
før renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

Tæt/Lav

18 stk. 3-rums
18 stk. 4-rums

18 stk. 3-rums
18 stk. 4-rums

3.719 kr.
4.705 kr.

4.779 kr.
5.812 kr.

Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 34.747.996 kr. svarende til 12.065 kr. pr. m .
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede finansiering stige gennemsnitligt med 164 kr.
2
2
pr. m pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 799 kr. pr. m pr. år. Den eksisterende husleje er
2
635 kr. pr. m pr. år pr. jan. 2019
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
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

34.747.996

0

25.000.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Max. 25.000.000

- - - Kr. - - 9.747.996

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.
Jf. §98 stk. 1 i almenboligloven, kan kommunen yde garanti for lån til ustøttede realkreditlån eller såkaldte
ekstraordinære renoveringsarbejder.
Garantiprocenten er ikke udregnet, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%.
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Bilag:
Tegningsmateriale Bakkebo afd. 1
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Punkt 14.

Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
2017-029282
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at

Øster-Uttrup/Godthåbsskolen, Vissegård, Bakkeø og Bådgruppen nedlægges pr. 1. august 2020,

at der etableres et nyt skolebehandlingstilbud med 25 pladser og med organisatorisk tilknytning til Vodskov
skole til elever, der er massivt følelsesmæssigt og socialt udfordrede. Alle elever og familier i tilbuddet indgår
derfor i familiearbejde. Skolebehandlingstilbuddet placeres i Bakkeøs nuværende lokaler og kobles op på
Vodskov skole,
at der på Svenstrup skole etableres et nyt specialundervisningstilbud med 32 pladser, som er identisk
med Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole,
at det eksisterende specialundervisningstilbud på Gl. Lindholm skole og det nyetablerede
specialundervisningstilbud på Svenstrup skole tilføres ressourcer til fleksible socialpædagogiske indsatser
og familiearbejde,
at de nye tilbud fra august 2020 finansieres inden for rammen af de nuværende ressourcer afsat til
fællestilbuddene fratrukket besparelsen på 3 mio. kr. på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget,
at besparelsen på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene i skoleåret 2019/2020
gennemføres ved en rammebesparelse på fællestilbuddenes socialpædagogiske indsats, og
at

den samlede drift af fællestilbuddene fra august 2020 overgår til Skoleforvaltningen.

Skoleudvalget: Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm kan ikke anbefale indstillingen.
Kristoffer Hjort Storm kan ikke anbefale indstillingen med den begrundelse, at han ikke kan stemme for en
placering på Svenstrup skole.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen med den begrundelse, at han ikke kan anbefale 5. og 6. ”at”, men
han støtter resten af forslaget.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget ønsker, at få en opfølgning/evaluering af indsatserne, hvilket
naturligt, første gang, kan ske på det fælles udvalgsmøde mellem Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget
den 28. april 2020. Derudover ønsker udvalgene en senere status efter processen er implementeret.
Familie- og Socialudvalget: Tobias Bøgeskov var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen med den begrundelse, at han ikke kan anbefale 5. og 6. "at",
men at han støtter resten af forslaget.
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Sagsbeskrivelse
Fællestilbuddene er et organiseret samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen, som i fællesskab koordinerer undervisning og familiearbejde for nogle af de
mest følelsesmæssigt og socialt udfordrede elever.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget har i august/september 2018 godkendt et kommissorium for en
arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en ny organisering af fællestilbuddene. Målet er at redefinere
fællestilbuddene ud fra de nye strategier ”Nye fælles veje” samt Udviklingsstrategien for børn, unge og
familier.
Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2019 besluttet en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr.
fra 2020 og frem på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene. Besparelsen
udmøntes i skoleåret 2019/20 ved en rammebesparelse på den socialpædagogiske indsats og
familiearbejde.
Nærværende sag blev 1. behandlet i Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget henholdsvis 5. februar og
8. februar 2019 og har derefter været i udvidet offentlig høring. I forbindelse med høringen blev der fremført
kritik af, at der ikke i den oprindelige 1. behandling var en konkret angivelse af, hvilken skole de nye tilbud
skulle kobles op på og heller ikke var en konkret fysisk placering af specialundervisningstilbuddet syd for
fjorden.
Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget besluttede derfor i møderne henholdsvis den 21. maj og 24.
maj at sende sagen i fornyet høring. Begrundelsen var bl.a. et ønske om at sikre, at processen hen imod en
ny organisering af fællestilbuddene var så fair som muligt og at alle formalia var overholdt og at processen er
gennemskuelig for alle parter.
Den fornyede høring har løbet frem til 1. august 2019.
Kort om fællestilbuddene
Fællestilbuddene i Aalborg Kommune består i dag af fire forskellige helhedstilbud, hvor den
undervisningsmæssige indsats, dagtilbudsindsatsen og samarbejdet med familien supplerer hinanden. De
fire helhedstilbud er Vissegård, Bådgruppen, Bakkeø, Øster Uttrup skole/Godthåbsskolen, hvoraf de tre
førstnævnte har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som driftsherre, mens det sidstnævnte har
Skoleforvaltningen som driftsherre. Alle tilbud finansieres dog i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Der er i alt 66 pladser i alle tilbuddene. Det samlede budget for fællestilbuddene i såvel Skoleforvaltningen
som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i 2018 på 32,2 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er finansieret af
Børne- og Ungebudgettet, mens resten finansieres af Skoleforvaltningens specialundervisningsbudget.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af fællestilbuddene er takstfinansieret. Der er vedhæftet
bilag der viser budgetopdeling og pladsantal.
Budget 2018
Øster Uttrup/Godthåbsskolen
Vissegård
Bådgruppen
Bakkeø
Samlet

Budget i kr.
16.158.062
6.115.178
2.689.845
7.246.000
32.209.085

Der har i perioden fra august 2017 til december 2018 været en gennemsnitlig belægning på 53 børn
svarende til en belægningsprocent på 80%. Der er pr. 1. december 2018 indskrevet 57 elever i
fællestilbuddene.
Arbejdsgruppe
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Der har i efteråret 2018 været nedsat en arbejdsgruppe, der ud fra et politisk vedtaget kommissorium (er
vedhæftet indstillingen) har arbejdet på en ny organisering af fællestilbuddene.
Arbejdsgruppen har bestået af socialchef Hanne Manata, skoledirektør Jakob Ryttersgaard, PPR chef Kari
Rune Jakobsen, centerleder Mariann Boje Jones samt konsulenter fra Socialsekretariatet og
Skoleforvaltningen.
Arbejdsgruppen har drøftet forskellige modeller for den fremtidige organisering af fællestilbuddene. Der har i
forhold til ny organisering været fokus på følgende kriterier:





Nytænkning af tilbuddet i sammenhæng med tankerne i strategien ”Nye Fælles Veje”
Tilbuddet/tilbuddene skal være tæt organisatorisk koblet på folkeskoleområdet, således at det er muligt
at samarbejde mod hel eller delvis inklusion i de almene børnefællesskaber
Familiearbejdet og familiebehandlingen skal kunne gives mere fleksibelt – der skal være mulighed for
individuelle forløb, gruppeforløb og indsatser i hjemmet.
Mere effektiv drift og stordriftsfordele.

Beskrivelse af forslag til ny organisering af fællestilbuddene
Arbejdsgruppen foreslår følgende model for den kommende organisering af fællestilbuddene.

FRA

TIL

Bakkeø

Skolebehandli
ngstilbud

Vissegård

Øster Uttrup
/Godthåb

Bådgruppen

-

Skolebehandlingstilbud med plads til 25 børn.
Placering i Bakkeøs nuværende lokaler
Leder af Vodskov skole er leder af fællestilbuddet
Der ansættes en afdelingsleder
Målgruppe – elever 9-16 år med massive følelsesmæssige
og sociale udfordringer
- Behov for familiearbejde og socialpædagogisk indsats
- Håndholdte og sammenhængende forløb
- Visitation af PPR i samarbejde med Central visitation

- 32 pladser placeres i nyt specialundervisningstilbud som
Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole
- Placering som afdeling på Svenstrup skole
Specialundervis
- Leder af Svenstrup skole er leder af
ningstilbud som
specialundervisningstilbuddet
Lindholmklasse
n
- Der ansættes en afdelingsleder
- Målgruppe – elever 6-16 år med store følelsesmæssige og
sociale problemer
- Periodevis behov for familiearbejde og socialpædagogisk
indsats
- Visitation gennem PPR
Bådgruppen bibeholdes som fysisk undervisningssted

Nuværende fællestilbud nedlægges pr. 1. august 2020.
I stedet oprettes et specialundervisningstilbud i organisatorisk tilknytning til Vodskov skole med 25 pladser.
Målgruppen er elever i alderen fra 9 til 16 år i massive følelsesmæssige og sociale udfordringer og med
forventet omfattende behov for familiearbejde. Skolelederen på Vodskov skole er overordnet leder for
afdelingen.
Der ansættes tillige en afdelingsleder. Afdelingen normeres på samme niveau som ØsterUttrup/Godthåbsskolen og de fysiske rammer vil være tilpasset målgruppen. Visitationen varetages af PPR i
samarbejde med den Centrale Visitation i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Der etableres desuden et nyt specialundervisningstilbud som Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole med
32 pladser på Svenstrup skole. Dette nye tilbud samt Lindholmklassen opnormeres og omdefineres til også
at omfatte socialpædagogiske indsatser og familiearbejde.
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Disse indsatser gives til de børn og børnegrupper, der har behov for en helhedsindsats i en periode.
Målgruppen for tilbuddet er elever på 6-16 år i store følelsesmæssige og sociale udfordringer, der har et
periodisk behov for socialpædagogisk indsats og familiearbejde.
Det nye specialundervisningstilbud placeres på Svenstrup skole og skolelederen på Svenstrup skole er
overordnet leder for tilbuddet. Der ansættes en afdelingsleder. Visitationen varetages af PPR.
Specialundervisningstilbuddet bevilger selv eleverne socialpædagogiske indsatser og familiearbejde.
Reduktionen i antallet af pladser fra nuværende 66 til 57 skyldes, at belægningsprocenten det seneste år har
været på 80 og at der således kun har været behov for ca. 57 pladser.
Den samlede drift af fællestilbuddene flyttes til Skoleforvaltningen.
Fordelen ved ovenstående model er, at størstedelen af pladserne placeres i specialundervisningstilbud på
folkeskoler. Dermed bliver det lettere at samarbejde mod hel eller delvis inklusion i almene
børnefællesskaber.
Derudover giver omdefineringen af det nye specialundervisningstilbud og det eksisterende tilbud
Lindholmklassen på Gl. Lindholm skole mulighed for, at børn og familier i en periode kan indgå i
familiearbejde uden at barnet skal skifte skole. Endelig opprioriteres undervisningsdelen. Reduktionen i
pladsantallet på undervisningsdelen anvendes således til at sikre et undervisningstilbud af høj kvalitet.
Når tilbuddene er etableret, vil der ske en årlig opfølgning på elevgruppens faglige og sociale udvikling og
dermed en vurdering af kvaliteten i tilbuddene. Der vil, hvis behovet viser sig, ske tilpasning i forhold til
målgruppebeskrivelse, indsatser, belægning og kompetenceudvikling af medarbejdere.
Konsekvenser for eleverne
Den nye organisering af fællestilbuddene betyder, at størsteparten af nuværende elever skal flyttes til nye
fysiske rammer. Det vurderes, at med den rette forberedelse vil dette kunne ske uden stor belastning af
eleverne.
I overgangsperioden fra den politiske vedtagelse i efteråret 2019 til opstart i de nye tilbud i august 2020
visiteres elever til fællestilbuddene som hidtil. Det tilstræbes, at eleverne fordeles således, at de indgår i
elevgrupper med de elever, som de også skal være sammen med fra august 2020. Dermed vil overgangen
blive oplevet lettere for elevgruppen.
Det tilstræbes i forhold til medarbejderallokering, at der altid er mindst en kendt voksen, der følger barnet
over i det nye tilbud.
Den del af eleverne der flyttes til det nye skolebehandlingstilbud på Bakkeø vil ikke opleve ændringer i
forhold til fysiske rammer, idet de fortsat vil være afskærmet i forhold til skolens øvrige elever. Elever der
flyttes til det nye specialundervisningstilbud på Svenstrup skole vil indgå i samme fysiske rammer som de
øvrige elever på skolen. Det giver adgang til diverse faglokaler og fællesfaciliteter, men vil samtidig
forudsætte at der afsættes lokaler til, at eleverne kan undervises i mindre grupper.
Økonomiske konsekvenser
Den nye organisering af fællestilbuddene gennemføres inden for rammen af de nuværende fællestilbud
fratrukket budgetbesparelsen på 3 mio. kr. årligt på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget.
Tilbuddet til elever med størst behov vil få en normering, der svarer til niveauet på nuværende ØsterUttrup/Godthåbsskolen.
Etableringen af et nyt specialundervisningstilbud normeres tilsvarende som Lindholmklassen på Gl.
Lindholm skole. Dertil kommer ressourcer afsat til socialpædagogiske indsatser og familiearbejde. Efter den
politiske behandling af forslaget aftales en enkel administrativ model for registreringen heraf mellem
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
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Der forventes stordriftsfordele bl.a. i forhold til ledelse, administration og teknisk serviceledelse, idet
tilbuddene kobles op på skoler, hvor disse funktioner i forvejen findes.
Personalemæssige konsekvenser
Ledere og medarbejdere indgår i den samlede personalemæssige planlægning for Aalborg Kommunes
skolevæsen.
Udgangspunktet vil være, at lærere og pædagoger fra nuværende fællestilbud følger eleverne og at
eventuelt overtalligt personale omplaceres efter gældende regler. Eventuel tilpasning af den
personalemæssige kapacitet vil ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes personalepolitik og de
konkrete medarbejderes ansættelsesmæssige vilkår.
I afklaringen af den enkelte medarbejders fremtidige arbejdssted vil indgå overvejelser om tilhørsforhold til
de forskellige klasser, kompetencer, fag, erfaring, og ønsker. Såvel MED-udvalgene som de berørte faglige
organisationer vil blive inddraget i drøftelser om håndteringen af medarbejdernes situation.
Fysiske rammer
Skolebehandlingstilbuddet placeres i de lokaler, som i dag anvendes af Bakkeø. Organisatorisk kobles
tilbuddet op på Vodskov skole.
Det nye specialundervisningstilbud placeres fysisk og kobles organisatorisk op på Svenstrup skole.
Øster Uttrup skole og Godthåbskolen skal ikke længere anvendes til skole- og dagbehandlingstilbud.
Skoleforvaltningen har indgået et internt lejemål for de to adresser med AaK Bygninger.
Såfremt Skoleforvaltningen ikke længere skal anvende arealerne, skal forvaltningen opsige lejemålet ved
skriftlig henvendelse til AaK Bygninger med 6 måneders varsel til en 1. januar, jf. lejekontrakten. AaK
Bygninger vil herefter undersøge om andre forvaltninger er interesseret i at anvende bygningerne eller om
muligt sælge disse, såfremt der ikke er behov for dem i kommunen.
AAK Bygninger vurderer, at det koster omkring 2 - 2,5 mio. kr. ekskl. moms at gøre Svenstrup skole klar til
specialundervisningstilbuddet. Der er ikke medregnet økonomi til inventar, da det forudsættes taget med fra
nuværende tilbud.
Bådgruppen, der i dag er et skole- og dagtilbud og som er beliggende i Vestre Bådehavn i Aalborg ned til
Limfjorden bibeholdes som et undervisningsrum, der kan anvendes af det nye skolebehandlingstilbud,
Lindholmklassen og det nye specialundervisningstilbud.
Tilbagemeldinger fra høringsperiode
Der har været gennemført en offentlig høring, hvilket vil sige at alle borgere har haft mulighed for at indsende
høringssvar. Der var i den oprindelige høringsperiode indkommet i alt 21 høringssvar. I den fornyede
høringsperiode er der indkommet to ekstra høringssvar. Alle høringssvar fra den oprindelige høring indgår i
sagsarbejdet.
Nedenstående gennemgås de indkomne høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet som bilag.
Der er i hovedparten af høringssvarene tilfredshed med forslaget til ny organisering af fællestilbuddene.
Det betegnes som en styrke, at fællestilbuddene fremadrettet kobles tættere på en folkeskole, bl.a. fordi
inklusion fremmes og det bliver lettere at tilbyde eleverne fuld fagrække.
Der er dog også enkelte høringssvar, der sår tvivl om, hvorvidt eleverne via en ny organisering kan
inkluderes tættere på en folkeskole. Derudover ses det som en fordel, at fællestilbuddene organisatorisk
flyttes til Skoleforvaltningen.
Der nævnes dog også i høringssvarene en række udfordringer, som præsenteres nedenstående.
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Høringssvar

Flere høringssvar nævner, at eleverne i
fællestilbuddene har brug for afgrænsede og
afskærmede fysiske ramme, hvilket formodes at
være vanskeligere at honorere, når de bliver samlet
til større enheder og fællestilbuddene kobles på en
folkeskole, og at dette kan have betydning for
konfliktniveauet blandt eleverne.

Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens svar til
høringssvaret
De kommende fællestilbud er ikke
elevantalsmæssigt større enheder end de
nuværende fællestilbud. Der er opmærksomhed på,
at flere af eleverne i fællestilbuddene har brug for
afskærmede fysiske rammer og der arbejdes derfor
på, at der i indretningen af lokaler bliver mulighed for
udbredt holddeling. Begge de nye fællestilbud
placeres organisatorisk på en folkeskole – men
lokalerne vil i vid udstrækning være afskærmede fra
de øvrige elever på den pågældende folkeskole.

Der udtrykkes en bekymring for, om de nye
fællestilbud er ledelsesmæssigt underprioriteret, idet
der ikke længere er en skoleleder, som har
fællestilbuddet som primær opgave.

I begge fællestilbud ansættes en afdelingsleder, der
sammen med ledelsen på den folkeskole, de er
koblet op, får det ledelsesmæssige ansvar. Denne
ledelsesmæssige normering er identisk eller større
end det, der gives til skoler med specialklasser.
F.eks. tildeles Vodskov skole ledelsestid svarende til
en stilling i forhold til deres specialklasse for elever
med autismespektrumforstyrrelser (47 elever) og
Kærbyskolen tildeles 0,57 ledelsesstilling til deres
AKT-klasse (31 elever). Det vurderes derfor, at
normeringen til ledelse i de to nye tilbud er
passende.

Da Bådgruppen nedlægges, udtrykkes bekymring
for, om der kommer til at mangle et lille tilbud til få
elever.

Bådgruppen bibeholdes som fysisk
undervisningssted. Det er tænkt som et
undervisningslokale, der ikke er fast bemandet, men
kan anvendes af de nye fællestilbud og
Lindholmklassen.
Som nævnt ovenstående vil der i de nye tilbud blive
arbejdet med hold af mindre størrelse. Det vurderes
derfor at de nye tilbud vil kunne dække det behov,
som Bådgruppen har repræsenteret. Efter endelig
beslutning i byrådet involveres medarbejderne i
tilbuddenes konkrete indhold og brugen af fysiske
undervisningsrum.

Der er behov for præcisering i forhold til, hvordan
familiearbejde konkret organiseres i de nye tilbud,
samt hvordan der fremadrettet visiteres til tilbuddene

Enig – der udarbejdes model herfor i samarbejde
mellem Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.

Enkelte høringssvar nævner, at fællestilbuddet
fortsat bør være en selvstændig skole

Som nævnt i sagen, er det vurderingen, at den
organisatoriske tilknytning til en folkeskole vil give
eleverne et mere helstøbt tilbud f.eks. med fuld
fagrække, og medarbejderne vil få mulighed for
faglig sparring. Bl.a. derfor ønskes tilknytning til en
folkeskole bibeholdt.

Der udtrykkes bekymring for kvaliteten af de nye
fællestilbud, og om de er i stand til at håndtere
målgruppens bredde.

Ligesom de nuværende fællestilbud er der også i de
nye brug for brede, tværfaglige kompetencer til at
løfte opgaven – og ressourcen er uændret i forhold
til skoleåret 2019/20.

Der udtrykkes usikkerhed i forhold til hvilke

De 6-9-årige er en del af målgruppen i det nye
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Høringssvar

specialtilbud, der skal rumme de 6-9-årige, som ikke
er en del af målgruppen i fællestilbuddene

Skoleforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens svar til
høringssvaret
specialundervisningstilbud og Lindholmklassen. De
to tilbud samt kommunens øvrige specialtilbud skal
rumme målgruppen af de 6-9-årige, såfremt disse
ikke kan inkluderes i almenskolen med støtte. Der vil
i forbindelse med evalueringen af den nye
organisering blive undersøgt, om der er behov for at
justere på målgruppen for
skolebehandlingstilbuddet, således at denne også
rummer de 6-16-årige.

Der ønskes tydeligere beskrivelse af de nye tilbud
f.eks. i forhold til indhold, organisatorisk forankring
og finansiering; herunder f.eks. hvad der skal ske
med teknisk serviceledelse i de nye tilbud, og
hvordan ressourcen til familiearbejde fordeles
mellem tilbuddene. Derudover er der i enkelte
høringssvar kritik af, at processen ikke i tilstrækkelig
grad har inddraget medarbejdere og interessenter.

Det er korrekt. Sagen beskriver rammerne i de nye
fællestilbud. Der er fortsat efter den politiske
behandling behov for konkret udmøntning og
yderligere præcisering af bl.a. den indholdsmæssige
del (pædagogisk tilgang, faglighed og kultur) af
fællestilbuddene samt konkrete personalemæssige
konsekvenser. Denne udmøntning igangsættes
umiddelbart efter beslutningen i byrådet og vil bl.a.
inddrage ledere og medarbejdere i de nye
fællestilbud.

Der udtrykkes bekymring for, om de nye fællestilbud
vil betyde øget transporttid for eleverne.

Der placeres et tilbud nord og syd for fjorden.
Derudover findes der allerede et næsten tilsvarende
specialtilbud på Gl. Lindholm skole. Der er således
en hensigtsmæssig spredning af tilbuddene, hvorfor
det ikke forventes at øge elevernes transporttid.

Der spørges ind til, om alle børn skal revisiteres –
både elever fra fællestilbuddene og elever fra
Lindholmklassen.

Ja, alle elever i specialklassetilbud revisiteres en
gang årligt.

Der spørges ind til konkret økonomi i de nye tilbud

Som nævnt ovenstående normeres det nye
skolebehandlingstilbud på samme måde som
nuværende Øster Uttrup skole men med færre
elever og specialundervisningstilbuddet normeres
identisk med Lindholmklassen. Dertil kommer
ressourcer til familiebehandling.

Der ønskes etableret et midlertidigt MED-udvalg i
overgangsperioden.

Enig.

Den nye organisering ønskes evalueret efter f.eks. 2
år

Enig. Der gennemføres en evaluering af den nye
organisering efter to år. Evalueringen skal bl.a.
forholde sig til antallet af pladser og kvaliteten i
tilbuddet.

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen tager høringssvarene til efterretning og vil i
videst muligt omfang indarbejde forslagene i den kommende udmøntning. Det vurderes ikke, at
høringssvarene giver anledning til ændringer i den foreslåede model for ny organisering af fællestilbuddene.
Høringssvar vedr. fysiske rammer
Som nævnt ovenstående peges der i forhold til skolebehandlingstilbuddet på en placering i Bakkeøs
nuværende rammer. Tilbuddet kobles op på Vodskov skole. Der har været dialog med ledelsen af Vodskov
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skole og skolebestyrelsen. Der er opbakning til, at tilbuddet knyttes til Vodskov skole, hvilket også fremgår af
skolebestyrelsens høringssvar.
I forhold til det nye specialundervisningstilbud foreslås dette placeret fysisk og ledelsesmæssigt på Svenstrup skole. De lokaler, som hidtil har været anvendt til elever med massive indlæringsvanskeligheder (som
flytter til Vester Mariendal skole i skoleåret 2019/2020), foreslås anvendt til formålet.
Baggrunden er bl.a., at der er ledige egnede lokaler samt, at Skoleforvaltningens prognose ikke indikerer, at
der fremadrettet er et stigende pladsbehov på skolen. Ud over placering af specialundervisningstilbuddet
frigives 3 klasselokaler til skolens overbygning, som hidtil har været anvendt af nuværende
specialundervisningstilbud.
Ligesom det har været tilfældet på Vodskov skole, har der været løbende dialog mellem Skoleforvaltningen,
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, ledelsen og skolebestyrelsen på Svenstrup skole.
Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen og samrådet i Svenstrup. Skolebestyrelse og samrådet
er imod placering af specialundervisningstilbuddet på Svenstrup skole. Dette begrundes bl.a. i, at der
forudsiges stigende pladsbehov som følge af, at skolen er overbygningsskole til Ellidshøj skole, at der er
flere udstykninger i Svenstrup skoles distrikt, samt at der er ønske om at placere et nyt kulturhus på
Svenstrup skole. Derudover ytres der bekymring for, om placeringen af specialundervisningstilbuddet vil
gøre Svenstrup-området mindre attraktivt, og at det vil øge kriminaliteten i området.
Skolebestyrelsen på Svenstrup skole foreslår som alternativ, at det nye specialundervisningstilbud placeres
på Godthåbsskolen. Det er Skoleforvaltningens og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering, at
dette alternativ ikke vil indfri det, der er formålet med den nye organisering; nemlig at eleverne koblet tættere
på almenområdet. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan derfor ikke anbefale
forslaget.
I dialogen mellem Skoleforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, AAK Bygninger og Svenstrup
skole har der desuden været drøftet muligheden for at inddrage Svenstrup skoles naturfagshus som en del
af det nye specialundervisningstilbud. Fordelen ved denne løsning er bl.a., at det nuværende specialområde
vil kunne frigøres til DUS-aktiviteter. Det er AAK Bygningers vurdering, at denne løsning vil betyde en udgift
til renovering på 3,5 mio. kr.
MED-udvalget på Svenstrup skole har ligeledes afgivet høringssvar. MED-udvalget er positiv over for
placeringen på Svenstrup skole, men er optaget af, at der lokale- og ressourcemæssigt gives de bedste
betingelser for at lykkes med det nye tilbud.
Der er vedhæftet uddybende notat vedr. placeringen af det kommende specialundervisningstilbud på
Svenstrup skole.
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler placeringen på Svenstrup skole.
Samtidig anbefales det, at der umiddelbart efter endelig beslutning i byrådet indledes dialog med
skolebestyrelse, MED-udvalg, AAK Bygninger, medarbejdere i nuværende fællestilbud samt ledelsen for
Svenstrup skole i forhold til konkret indretning af de fysiske rammer samt afklaring af behovet for renovering,
således at placeringen af specialundervisningstilbuddet bliver en gevinst for alle parter.

Tidsplan
21. maj

1. behandling i Skoleudvalget

24. maj

1. behandling i Familie- og Socialudvalget

24. maj – 1. august

Høring

7. august

FL i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
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8. august

FL i Skoleforvaltningen

23. august

2. behandling i Familie- og Socialudvalget

3. september

2. behandling i Skoleudvalget

16. september

Magistraten

23. september

Godkendelse i Byrådet

1.august 2020

Lukning af nuværende tilbud - Igangsætning af nye tilbud

Lovgivning
Folkeskoleloven §24, stk. 4 og §40, stk. 2, 2. pkt.
Bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole.
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Bilag:
Høringssvar - fællestilbud
Samlet høringssvar vedrørende ny organisering af fællestilbuddene.docx
Notat - Placering af specialundervisningstilbud på Svenstrup skole.docx
Bilag - fællestilbud budget og udgifter ny model.docx
PowerPoint Fællestilbud
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Punkt 15.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 16.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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