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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 16.12.2019
kl. 09.00

Side 1 af 28
1

Magistraten

Punkt 2.

Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb - 2. halvår 2019
2019-093705
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
at der på det skattefinansierede område afgangsføres 1.208.640 kr. over afdelingernes/institutionernes egne
driftskonti,
at der afgangsføres 979.735 kr. over kommunens mellemværende med staten, og
at der afgangsføres 914.148 kr. over kommunens balancekonto.
I alt indstilles 3.102.523 kr. afgangsført som uerholdelige beløb, jf. sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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kl. 09.00

Side 2
1 af 28
4
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Sagsbeskrivelse
Afgangsføring af uerholdelige beløb vedrørende tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender
(funktion 9.14 og 9.15) skal som hovedregel ske over institutionernes egne driftskonti. Denne praksis gælder
såvel kommunale afdelinger/institutioner som selvejende institutioner.
Afskrivning vedr. Skat EFI foregår pt. manuelt, og det må forventes, at afskrivningerne vil blive større
fremover.
SKAT foretager afskrivninger af fordringer, der ligger til opkrævning i kommunen i EFI. Afskrivninger vil her
dække over uerholdelige fordringer, dødsbo, gældssaneringer og konkurs.
Budgetmæssige konsekvenser
Nettoudgifter
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Regningskrav:
AK Print ..........................................................................................................................
Folkeregister – sundhedskort .......................................................................................
Folkeregisterbøde ..........................................................................................................
Rykkergebyr ..................................................................................................................
Uidentificerbare indbetalinger ........................................................................................
(Beløbet Uidentificerbare indbetalinger afskrives over balancekontoen)

459
75
56.500
250
-41.100

Borgmesterens Forvaltning i alt ...............................................................................

16.184

Heraf udgør afskrivning v/SKAT ...............................................................................

459

By-og Landskabsforvaltningen
Regningskrav:
Parkeringsafgifter ...........................................................................................................
(Beløbet for P-afgift afskrives over balancekontoen)
Trafik og Vejafdeling ......................................................................................................
Ejendomsskat ................................................................................................................
Byggesagsbehandling ...................................................................................................
Kirkegårde bisættelser/begravelser ...............................................................................

178.303
77.150
14.781
689
3.374

By- og Landskabsforvaltningen i alt .........................................................................

274.297

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ............................................................................

99.049

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Krav i henhold til Aktieloven/Serviceloven .....................................................................
Istandsættelse almenboligloven ...................................................................................
Daginstitution .................................................................................................................
Boligsikring/Boligydelse ................................................................................................
Dagpenge/pension/børnetilskud mv. ............................................................................
Boliglån – uerholdelige restancer, dødsfald, gældssanering .........................................
(Heraf afskrives der 776.945 kr. over balancekontoen)

8.884
109.704
15.452
112.206
50.661
1.756.681

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt .........................................................

2.053.588
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Nettoudgifter
- 1.000 kr. Heraf udgør afskrivninger v/SKAT .............................................................................

140.055

Ældre- og Handicapforvaltningen
Madservice Serviceloven § 83 ......................................................................................
Boligadministrationen, huslejetab .................................................................................
Regningskrav -Mellemkommunal refusion Handicapafdelingen ..................................
Øvrige regningskrav ......................................................................................................

462.160
147.617
937
84.963

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt ......................................................................

695.677

Heraf udgør afskrivninger v/SKAT ............................................................................

218.504

Skoleforvaltningen
Regningskrav:
Skolefritidsordning .........................................................................................................
Kulturskolen ...................................................................................................................
Diverse regningskrav .....................................................................................................

6.932
54
781

Skoleforvaltningen i alt ..............................................................................................

7.767

Heraf udgør afskrivningen v/SKAT ...........................................................................

3.991

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Regningskrav:
Bibliotek – erstatninger ..................................................................................................
Bibliotek – overdagspenge ...........................................................................................
Øvrige regningskrav ......................................................................................................

2.848
4.769
44

Sundheds og Kulturforvaltningen i alt .....................................................................

7.662

Miljø- og Energiforvaltningen
Regningskrav:
Miljøgebyrer ..................................................................................................................

47.348

Miljø- og Energiforvaltningen i alt .............................................................................

47.348

Hraf udgør afskrivninger v/SKAT ..............................................................................

312

Til afgangsføring i alt .................................................................................................

3.102.523
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3 af 28
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Afgangsføring 2017-2019

Juni 2017

Dec. 2017

Juni 2018

Dec. 2018

Juni 2019

Dec. 2019

Afdelinger/institutioner, egne
driftskonti ....................................
Forsyningsvirksomhederne ........
Renter ........................................
Mellemværende med staten .......
Balancekonto .............................

7.289.458
271.211
0
69.032
701.777

9.908.141
45.673
0
1.209.671
965.459

1.842.506
35.505
0
215.561
266.214

724.934
0
0
602.259
-773.000

792.868
0
0
258.559
914.276

1.208.640
0
0
979.735
914.148

I alt .............................................

8.331.471

12.128.944

2.359.786

554.193

1.965.703

3.102.523

Magistraten

Møde den 16.12.2019
kl. 09.00

Side 5
4 af 28
4

Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af udpegning af bestyrelsesmedlem til Aalborg Kommunes feriefond
2019-098431
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at bygningschef Peter Munk udpeges som
bestyrelsesmedlem i Aalborg Kommunes Feriefond i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2022.
Sagsbeskrivelse
I vedtægterne for Aalborg Kommunes Feriefond § 3 står, at Aalborg Kommunes Magistrat skal udpege 2
ledelsesrepræsentanter til feriefondens bestyrelse.
Bygningschef Peter Munk var udpeget som ledelsesrepræsentant i feriefondens bestyrelse for perioden 1.
januar 2017 til 31. december 2019.
Administrationschef Nils Ove er udpeget som ledelsesrepræsentant til feriefondens bestyrelse for perioden 1.
januar 2018 til 31. december 2020.
Magistraten skal derfor nu udpege en ledelsesrepræsentant for perioden 1. januar 2020 – 31. december
2022.
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 16.12.2019
kl. 09.00

Side 6
1 af 28
1

Magistraten

Punkt 4.

Ny venskabsbyaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune
2019-047490
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender, at der indgås en ny
venskabsbysamarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune.
Sagsbeskrivelse
Magistraten deltog i Aalborg Dage i Nuuk i 2019 og afviklede workshops og konferencer sammen med
Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet. På baggrund heraf vedtog de to kommuner, at der skal indgås
en ny venskabsbysamarbejdsaftale, hvor elementerne omtalt i vedlagte bilag indgår.
Såfremt Magistraten vedtager fremsatte udkast, erstatter den aftalen af 12. august 2015 "Rammeaftale om
venskabsbysamarbejde Kommuneqarfik Sermersooq & Aalborg Kommune".
Beslutning:
Godkendt, idet der sker en efterfølgende justering af bilaget i overensstemmelse med det aftalte.

Magistraten

Møde den 16.12.2019
kl. 09.00

Side 7
1 af 28
2
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Bilag:
Hovedaftale om venskabsbysamarbejde 2020-2024 december 2019.docx

Magistraten

Møde den 16.12.2019
kl. 09.00

Side 8
2 af 28
2

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger
m.m., Bredegade, Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
2019-010820
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.052
forslag til Lokalplan 1-1-139
at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan 1-1-139 og Kommuneplantillæg 1.052.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 16.12.2019
kl. 09.00

Side 9
1 af 28
6

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et område på 650 m 2 med ejendommene Bredegade 10 og 12, et erhverv på
Bredegade 16 A samt et offentligt vejareal i Niels Ebbesens Gade.
Kommuneplantillægget ændrer på de maksimale bebyggelsesprocenter for Bredegade 10 og 12, som
angivet i kommuneplanens bilag K og øger bygningsdybden for Bredegade 12.
Lokalplanen giver mulighed for byfortætning ved nedrivning af bygninger og opførelse af erstatningsbyggeri.
Bredegade 10 har et grundareal på 107 m 2, og der forudsættes tilkøbt 2,1 m af det offentlige vejareal, i alt 37
m2 således, at grundarealet til nybyggeri i alt bliver på 144 m 2. Den maksimale bygningshøjde bliver på 14 m,
som er lig med den højde, der fremgik af lokalplanforslag 1-1-131 Butikker, boliger mm., Bredegade og Niels
Ebbesens Gade, Aalborg Midtby.
Bredegade 12 har et grundareal på 330 m2 og den maksimale bygningshøjde er sat til 15 m, hvilket også er
identisk med den tidligere bygningshøjde i lokalplanforslag 1-1-131.
I forhold til det tidligere lokalplanforslag, som blev annulleret i forbindelse med byrådets møde den 14. januar
2019, er byggeriet på Bredegade 12 flyttet længere mod øst således, at der åbnes for en større
pladsdannelse sammen med Bredegade, Niels Ebbesens Gade og kirkens omgivelser. Desuden er
byggeriets arkitektur bearbejdet, og der er indskrevet bestemmelser om, at bebyggelsen skal fremtræde med
traditionelle facadematerialer og med mansard- eller saddeltag. Anvendelsen for nybyggeriet er
publikumsorienterede erhverv i stueetagen, mens der kan etableres boliger på de øvrige etager.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde 24. august 2017 (punkt 11).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 20. maj 2020 og byrådet den 15. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-139
Kommuneplantillæg 1.052
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2 afaf628
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for byfortætning i form af erstatningsbyggeri på sydsiden af
Bredegade med bebyggelse, der har transparente underetager og flere boliger end i dag.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 1.052 er udarbejdet dels med henblik på at hæve de maksimale bebyggelsesprocenter
angivet i Bilag K, dels at bygningsdybden for Bredegade 12 øges. I rammebestemmelserne er der fastsat en
husdybde på 8-10 m, som for Bredegade 12’s vedkommende foreslås ændret til 17,5 m., da der er tale om
en solitær bygning med facade til tre sider. Bebyggelsesprocenterne hæves, som følge af det konkrete
projekt. Ændringen sker med baggrund i at få skabt en funktionel og æstetisk robust bygning tilpasset stedet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af erstatningsbyggeri med
publikumsorienterende formål i stueetagen (butikker, restauration og lignende), mens der på de øvrige
etager også kan ske indretning til boliger og centerformål.
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Lokalplanområdet ligger helt centralt i Aalborg Midtby ved Bredegade Torv. Den del af Niels Ebbesens Gade,
som er omfattet af lokalplanen, er fortsat udlagt til gågade.
Bebyggelsen i lokalplanområdet skal opføres med en høj, transparent underetage og altaner, der skal
medvirke til at skabe byliv og gode, private opholdsarealer. For Bredegade 10's vedkommende skal
hjørnerne mod nordøst og sydøst være afskåret, hvilket sammenholdt med bygningens skala og materialer
skal tilpasse bygningen til gadens karakter. Nybyggeriet på Bredegade 12 ligger solitært. Bebyggelsen skal
opføres med fokus på bykvalitet og fortætning og har afskårne hjørner mod sydvest og sydøst. Der skal
plantes træer i den nordøstlige side af Niels Ebbesens Gade. Tiltagene skal medvirke til et attraktiv byliv ved
Bredegade Torv og den nordlige del af Niels Ebbesens Gade.
Bygningshøjderne er tilpasset og afstemt med de omkringliggende bygningers højde henholdsvis maks.
14 m og 15 m.
Der nedlægges et vejareal på ca. 37 m 2. Nedlæggelsen sker under forudsætning af lokalplanens
godkendelse.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Niels Ebbesens Gade og Søndergade.
Navngivning af nyt byrum
For at markere det nye byrum, der opstår i den nordlige ende af Niels Ebbesens Gade, får det et
selvstændigt navn: Bredegade Torv. Navnet gives som stednavn.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.

Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af
belægning, beplantning og belysning. Udkast til udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.
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.
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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 bortset fra drift af arealet, Bredegade Torv, som træder i kraft, når de tre års etableringspleje
udløber.
Gennemførelse af projektet forudsætter dog, at bygherre køber ca. 37 m2 kommunalt vejareal til Bredegade
10. Det planlagte byggeri på Bredegade 12 er ca. 330 m 2 i forhold til de 321 m2, som bygherre ejer i dag. Det
bliver derfor nødvendigt for bygherre at købe ca. 9 m2 til Bredegade 12, altså i alt ca. 46 m2. (De eksakte m2
for arealerne skal fastlægges ved opmåling). I købesummen skal indregnes en udgift til nedrivning af
erhvervsbygningen (pølsekiosk) på Bredegade 16 A.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1-052 for et område ved Bredegade
Udkast til Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Udkast til udbygningsaftale BredegadeNiels Ebbesens Gade
Teknisk Notat Bredegade
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg
Midtby (1. forelæggelse)
2018-094501
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-1-138,
miljørapporten for Lokalplan 1-1-138,
at forslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.
Hans Henrik Henriksen, Lisbeth Lauritsen og Jan Nymark Thaysen anbefaler indstillingen.
Per Clausen, Ole Risager og Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen.
Indstillingen er herefter ikke anbefalet.
Hans Henrik Henriksen begærer sagen indbragt for byrådet.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
By- og Landskabsforvaltningens indstilling anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanområdet er beliggende på Godsbanearealet, i hjørnet mellem Dag Hammarskjølds Gade og Østre
Alle. Der kan etableres etageboliger i op til 11 etager set fra Godsbanearealet med ca.160 boliger.
Bebyggelsen placeres som en kant mod de to veje, og afskærmer derved for trafikstøj på bebyggelsens
udendørs opholdsarealer. Østerå vil forløbe forbi bebyggelsen, og bidrage med en rekreativ værdi og
forbindelse til Østerådalen og midtbyen. Der vil være adgang fra Kielersvej og parkering i konstruktion.
Lokalplanen giver også mulighed for at etablere kontorerhverv i bygningen.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt i marts 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-138
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at ændre den eksisterende planlægning, så der gives mulighed for at opføre en
ny bebyggelse til boligformål i form af etageboliger. Den gældende lokalplan muliggør kun erhverv. Det skal
desuden sikres, at den kommende bygning indgår i den bymæssige sammenhæng omkring det fremtidige
forløb af Østerå, som på sigt vil forløbe som nabo til bebyggelsen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger. Bebyggelsen skal danne kant mod Dag
Hammarskjølds Gade og Østre Alle, hvorved der dannes en stille side og et udendørs opholdsareal
afskærmet for trafikstøj.
Den gældende lokalplan 1-1-110 for Godsbanearealet giver ikke mulighed for at opføre boliger på området.
Den gældende lokalplan udlægger området til kontorerhverv, undervisning mm. Denne lokalplan giver fortsat
mulighed for at etablere kontorerhverv for at sikre anvendelsen af bygningen.
Lokalplanområdet har adgangsvej fra Kielersvej. Det nederste niveau af bebyggelsen er udlagt til parkering.
De to nederste niveauer er placeret under Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle, hvorfra der er udlagt et
ankomstareal for gående og cykellister.
Bebyggelsen kan opføres i op til 11 etager. Lokalplanen opdeler bygningen i flere byggefelter, så højden
varieres. De højeste bygningsvolumener placeres ved krydsningen mellem Dag Hammarskjølds Gade og
Østre Alle, for at markere hjørnet.
Det udendørs opholdsareal skal etableres oven på parkeringsdækket, således det er afskærmet mod
trafikstøj af selve bebyggelsen. Det skal gives et overvejende grønt præg med beplantning af stauder,
græsser og buske og mindre træer i kummer og indrettes med opholds- og evt. legefaciliteter.
Der skal være sammenhæng i beplantning mm. mellem opholdsarealet og Østerå, som planlægges at
forløbe langs lokalplanområdet på Godsbanearealet. Der skal være adgang fra Dag Hammarskjølds Gade
over opholdsarealet til Østerå.
Adgangsvejen fra Kielersvej skal udføres efter princippet om Shared Space. Østerå vil fremstå som et
rekreativt element, hvor gående og cykelister skal have mulighed for at bevæge sig langs åen. Der vil være
tilkobling til områdets stiforbindelser, der forbinder lokalplanområdet med Jernbaneparken og Å-parken samt
de omkringliggende byområder. Dette vil betyde, at adgangsvejen udgør et delt byrum, hvor alle
trafikantgrupper kan færdes på lige fod.
Der skal fokuseres på indretningen af Shared Space med beplantning, belægning, inventar, så det har
sammenhæng med Godsbanearealets øvrige byrum.
Bebyggelsens facader skal som hovedprincip fremtræde med tegl som blank mur i brændte nuancer af
farverne rød eller brun. Parkeringsanlægget mod Østerå kan dog opføres med facader i beton, som
efterbehandles med lasur i røde eller brune nuancer. Murene skal desuden begrønnes mod Østerå.
Forskydning i bygningsvolumener, gennemgående materiale- og farvevalg, struktur, facaderytme, samt
indpasning af altaner udgør de primære principper for bebyggelsens arkitektur.
Der er udarbejdet en støjredegørelse der viser, at facaderne skal støjafskærmes mod Dag Hammarskjølds
Gade og Østre Alle bl.a. ved hjælp af russervinduer.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 1-1-110 samt delvist af tillæg til lokalplan 1-1110 (lokalplan 1-1-128). Lokalplanerne udlægger området til blandede bymæssige formål som kontorer,
service, kulturelle formål, undervisning, institutioner, rekreative formål og tekniske anlæg til områdets
forsyning. Med den endelige godkendelse af lokalplan 1-1-138 ophæves lokalplan 1-1-110 og 1-1-128 inden
for det område, der omfattet af nærværende lokalplan.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
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Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om delfinansiering af
åbningen af Østerå for den del som grænser op til lokalplanområdet. Udkast til udbygningsaftalen er vedlagt
som bilag.
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 er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives, hvordan
planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (med miljørapport)
Udkast til Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
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Punkt 7.

Godkendelse af skema B for 22 almene familieboliger for Himmerland Boligforening
afd. 52 Fyrkildevej – Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
2018-003089
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessummen inden
byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 5.512.000 kr. til 28.280.000 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 551.000 kr. til 2.828.000 kr. Udgiften fordeles med
1.554.200 fra Aalborg Kommune og 1.273.800 kr. i tilskud fra staten, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 52.
Projektet er med på boligprogram 2017.

Aalborg Kommune har i henhold til bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger,
modtaget midler til opførelsen af billige almene boliger (BAB).
Tilskuddet udgør et fast beløb på 57.900 kr. pr. bolig. Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at mindst
halvdelen af de boliger, hvortil der ydes tilskud, har et bruttoetageareal, der er mindre end 55 m 2 opgjort for
hvert tilsagn for sig.
Projektet er en integreret del af Kildeparken 2020 helhedsplanen, som udover renovering også opererer med
fortætning af den eksisterende bebyggelse.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 11. december 2017 (punkt 26)
Oprindeligt indeholdt projektet 20 familieboliger som tagboliger i den nuværende afdeling 52.
Fra skema A til B er boliger ændret til 22 for at imødekomme behovet for mindre boliger i området.
Projektet skal ses som del af helhedsplanen Kildeparken 2020, der omfatter Ravnkilde-, Blåkilde- og
Fyrkildevej, hvor renoveringen af Fyrkildevej er den 3. etape i den store renovering.
I forbindelse med en projektkonkurrence for Fyrkildevej og den efterfølgende godkendelse af lokalplan 4-6106, blev der skabt mulighed for en fortætning af det delområde på Fyrkildevej, der grænser op til den
nordlige del af byrummet ”Kick Start” og Astrupstien med det formål, at understøtte byliv på dette sted.
Fortætningen er i lokalplanen beskrevet som opførelse af nye tagboliger og i et mindre omfang infill-byggeri
og med en rummelighed på ca. 40 boliger.
Byggeriets art
Skema A
1 plans bolig
Type A
1 plans bolig
Type B
1 plans bolig
Type C
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Antal boliger
10 stk. 2 rums á 55 m²

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
4.144 kr.

6 stk. 3 rums á 75 m²

5.166 kr.

4 stk. 4 rums á 95 m²

6.188 kr.
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Byggeriets art
Skema B
1 plans bolig
1 plans bolig
1 plans bolig

Antal boliger
14 stk. 2 rums á 50 m2 – 54 m2
7 stk. 3 rums á 72 m2 – 89 m2
1 stk. 4 rums á 92 m2

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
4.332 kr. – 4.509 kr.
5.559 kr. – 6.574 kr.
6.781 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan 4-6-106. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement 2018 og den gældende energiklasse.
Forventet byggeperiode er fra januar 2020 til og med december 2020.
Økonomi
Ved skema A godkendelse i 2017 var rammebeløbet sat til 16.500 kr. pr. m 2, da planen er at bygge ovenpå
den eksisterende bebyggelse og der ikke er tale om grunderhvervelse. I detailprojekteringen har det vist sig,
at de eksisterende bygninger skal forstærkes for at bære den nye etage – og det har vist sig at være en
omkostningstung forandring at udføre. Anskaffelsessummen indekseres til rammebeløb 2019 og udnyttes
fuldt ud for at imødekomme helhedsplanens tekniske og arkitektoniske niveau.
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Skema A
Ændring
Skema B

22.768.000
+ 5.512.000
28.280.000

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)
- - - Kr. - - 20.036.000
2.277.0002)
+ 4.850.400
+ 551.000
24.886.400
2.828.000

Beboerindskud
(2%)

455.000
+111.600
565.600

Kommunal
garanti 1)

Ikke beregnet
Maks. 24.886.400

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.
Garantiprocenten er udregnet ved skema B til 100%, men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan blive
op til 100%.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
2): Udgiften fordeles med 1.554.200 kr. fra Aalborg Kommune og 1.273.800 kr. i tilskud fra staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 2%, håndværkerudgifter 84% og omkostninger 14%.
Den samlede anskaffelsessum er i forhold til skema A steget med 3.700 kr. pr. m2 til 20.200 kr. pr. m2.,
svarende til det regulerede maksimumsbeløb for 2019.
Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 46 kr. i forhold til skema A til 814 kr. pr. m2. Heraf udgør
kapitaludgifterne 606 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 208 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegninger Fyrkildevej BAB
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Punkt 8.

Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - udvidelse af det offentlige
vejareal på Universitetsboulevarden
2019-053472
By- og Landskabsudvalget indstiller,
at byrådet godkender en betinget købsaftale vedrørende køb af et areal på ca. 138 m2 til etablering af fortov
og cykelparkering i krydset Universitetsboulevarden/Sohngårdsholmsvej.
at byrådet samtidigt tilkendegiver at ville ekspropriere det pågældende areal efter reglerne i lov om offentlige
veje, såfremt det ikke kan erhverves ved en frivillig aftale herom.
Helle Frederiksen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I efteråret 2018 vedtog byrådet lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg. BRT-projektet er efterfølgende
navngivet Plusbus. Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid, skaber
større sammenhæng mellem transport og byudvikling. Plusbus er kendetegnet ved kørsel i egen busbane,
prioritering i lyskryds, jævn overflade uden huller og bump, hurtig og niveaufri ind- og udstigning samt
komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer. Plusbusserne skal bevæge sig
gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele.
Anlægsarbejdet ved Grønlands Torv omhandler ændring af cykelsti og fortov som følge af etablering af
station og ny cykelparkering.
Arealet vil blive overført til udskilt offentlig vejareal matr.nr. 7000æ tilhørende Aalborg Kommune ved
arealoverførsel.
Efter lov om offentlige veje § 96, stk. 1, 1. pkt. kan vejbestyrelsen ekspropriere til offentlige vejanlæg. Der
kan jf. samme lovs § 97 eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og
nødvendige supplerende foranstaltninger. By- og Landskabsforvaltningen har konstateret, at det er muligt at
indgå en frivillig aftale om køb af det nødvendige areal til udvidelse af det offentlige vejareal med etablering
af fortov og cykelparkering.
Der er således indgået en betinget aftale med grundejeren Lidl Danmark K/S om erhvervelse af ca. 138 m2
af ejendommen matr.nr. 1ahg Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder til en pris af 415.000,00 kr. inkl. moms.
Ved prisfastsættelsen er der taget udgangspunkt i, at der ved afståelsen mistes de til arealet knyttede
byggeretter.
Særligt om skattefritagelse
Købsaftalen er af sælger gjort betinget af, at sælger opnår skattefritagelse for fortjenesten ved salget ifølge
ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. Reglen om skattefritagelse gælder efter denne
bestemmelse for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, opfylder
betingelserne for at ekspropriere ejendommen.
Det følger af meddelelser fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på
aftaletidspunktet, dvs. ved byrådets godkendelse af den betingede købsaftale. Der skal i lovgivningen
foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil
ske i mangel af frivillig aftale.
Hjemlen til ekspropriation i den foreliggende sag er vejlovens § 96, stk. 1, jf. § 97, hvorefter vejbestyrelsen
kan ekspropriere til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige
supplerende foranstaltninger i forbindelse med offentlig vej. Den anden betingelse går ud på, at der skal
være vilje til ekspropriation på aftaletidspunktet, og at det skal kunne sandsynliggøres, at den
ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke indgås. Det indstilles
således, at byrådet træffer beslutning herom og tilkendegiver, at man vil ekspropriere det omhandlede areal,
såfremt det ikke erhverves ved frivillig aftale.
Økonomiske forhold
Anlægsudgiften afholdes over Plusbus-projektet.
Udgift til erhvervelse af arealet afholdes over projekt 2v0106080201 BRT, Arealerhvervelse, Erstatninger.

Magistraten

Møde den 16.12.2019
kl. 09.00

Side 25
2 afaf328

Magistraten
Bilag:
Bilag 1 - købsaftale
Bilag 2 - kortbilag
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Der holdes fællesmøde mellem Magistraten og Beskæftigelsesudvalget om model for opfølgning
på Beskæftigelsesanalysen og de budgetmæssige konsekvenser. Mødet holdes mandag den
10. februar 2020 kl. 9.00 i Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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