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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Borgmesteren takkede på byrådets vegne alle de ansatte, der har ydet en fantastisk indsats under
coronakrisen. Også en tak til erhvervsvirksomheder, foreninger og andre, der har bidaget på positiv vis i
denne vanskelige situation.
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 2.

Orientering om aflysning af byrådsmøde den 23. marts 2020
2020-026745
Borgmesterens Forvaltning fremsender til byrådets orientering oplysning om, at byrådsmødet den 23. marts
2020 blev aflyst efter en formandsbeslutning.
Sagsbeskrivelse
Borgmesteren besluttede den 12. marts 2020 efter inddragelse af de politiske partier at aflyse byrådsmødet
den 23. marts 2020 på grund af COVID-situationen og udmeldingerne fra regeringen.
Beslutningen blev truffet efter kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.
Denne orientering sker efter kommunestyrelseslovens § 31, stk. 2.
Beslutning:
Til orientering.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 3.

Godkendelse af Regnskab 2019 - Aalborg Kommune
2019-092721
Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2019, og at regnskabet for 2019 afgives til
revisionen.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets
behandling.
Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og består
af en årsberetning og et bilag.
I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer
årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af
aktiver og passiver.
Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat.
Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes,
at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 99,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige
budget svarer det til et merforbrug på 61,3 mio. kr., mens regnskabet i forhold til korrigeret budget
udviser et mindreforbrug på 344,6 mio. kr.,
at resultatet efter indregning af finansieringsposter viser et underskud på 18,6 mio. kr. mod et oprindeligt
budgetteret underskud på 7,1 mio. kr.,
at resultatet for det brugerfinansierede område viser et underskud på 31,3 mio. kr. I oprindeligt budget var
der budgetteret med et underskud på 33,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et
forbedret resultat på 18,4 mio. kr.,
at det samlede resultat inklusive finansieringsposter viser et underskud på 49,9 mio. kr., mens der i det
oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 40,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget
udviser regnskabet et mindreforbrug på 433,4 mio. kr.
Om kommunens økonomiske status bemærkes,
at kommunens egenkapital ved udgangen af 2019 er 6,3 mia. kr. Egenkapitalen er inklusive værdien af
kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv.,
at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder i 2019 udgjorde 582,4 mio. kr.,
at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal
endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af ikke-forbrugte midler fra 2019 til 2020, som
forelægges til byrådets godkendelse,
at der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive
selvejende institutioner, ældreboliger, finansielt leasede aktiver og indefrosne feriepenge) på 26,3 mio.
kr., hvorved gælden ultimo 2019 udgør 1.269,4 mio. kr. Den samlede langfristede gæld (inklusive
selvejende institutioner og ældreboliger, finansielt leasede aktiver og indefrosne feriepenge) udgør
2.015,7 mio. kr. ved udgangen af 2019, idet indefrosne feriepenge for perioden 1. september 2019 – 31.
december 2019 udgør 228,7 mio. kr., og
at gælden vedrørende ældreboliger ved udgangen af 2019 udgør 422,9 mio. kr.
Fra regnskabet kan endvidere konstateres,
at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2020 udgør 217.075 svarende til en samlet vækst på
1.747 indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 0,8 pct.,
at personaleforbruget i 2019 var 15.772,4 heltidsansatte, og
at lønudgiften i alt har været 6.791,1 mio. kr. i 2019.
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Oprindelig
B 2019
mio. kr.

Korrigeret
B 2019
mio. kr.

R 2019
mio. kr.

Afv. til
Afv. til
oprindelig Korrigeret
budget
budget

Skatter...........................................................................
Generelle tilskud, momsrefusion mv. ...........................

-9.796,1
-3.197,0

-9.796,1
-3.166,4

-9.800,8
-3.172,7

-4,7
24,3

-4,7
-6,3

Indtægter i alt ................................................................

-12.993,1

-12.962,5

-12.973,5

19,6

-11,0

Borgmesterens Forvaltning ...........................................

460,8

478,3

444,3

-16,5

-34,0

By- og Landskabsforvaltningen .....................................

344,0

364,5

347,6

3,6

-16,9

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .......................

5.602,8

5.721,6

5.694,6

91,8

-27,0

Ældre- og Handicapforvaltningen ..................................

2.732,3

2.791,8

2.784,4

52,1

-7,4

Skoleforvaltningen.........................................................

2.017,9

2.040,1

2.015,1

-2,8

-25,0

Miljø- og Energiforvaltningen ........................................

113,5

133,0

130,2

16,7

-2,8

Sundheds- og Kulturforvaltningen .................................

1.386,5

1.408,0

1.344,3

-42,2

-63,7

Rammebeløb ................................................................

-1,7

0,6

0,0

1,7

-0,6

Driftsudgifter i alt ........................................................

12.656,1

12.938,1

12.760,5

104,4

-177,6

Renter mv. ....................................................................

-12,2

-61,6

-48,6

-36,4

13,0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed .......................

-349,2

-86,1

-261,7

87,5

-175,6

Borgmesterens Forvaltning ...........................................

57,8

74,4

58,3

0,5

-16,1

By- og Landskabsforvaltningen .....................................

198,0

255,6

187,6

-10,4

-68,0

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .......................

20,9

33,5

21,8

0,9

-11,7

Ældre- og Handicapforvaltningen ..................................

57,9

101,5

61,2

3,3

-40,3

Skoleforvaltningen.........................................................

79,0

81,1

80,6

1,6

-0,5

Miljø- og Energiforvaltningen ........................................

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Sundheds- og Kulturforvaltningen .................................

60,2

116,7

62,6

2,4

-54,1

Anlægsudgifter i alt ....................................................

474,0

663,1

472,4

-1,6

-190,7

Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed ..........

124,8

577,0

210,7

85,9

-366,3

-125,2

-177,8

-120,7

4,5

57,1

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
Indtægter

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Anlægsudgifter

Jordforsyning
Salg af jord ....................................................................
Køb af jord incl. byggemodning .....................................

38,7

45,1

9,5

-29,2

-35,6

Jordforsyning i alt .......................................................

-86,5

-132,8

-111,1

-24,6

21,7

Resultat af det skattefinansierede område ...............

38,3

444,2

99,6

61,3

-344,6

-31,2

-10,6

-81,0

-49,8

-70,4

7,1

433,6

18,6

11,5

-415,0

Finansieringsposter ialt
Resultat efter finansieringsposter
B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (MEF)
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Oprindelig
B 2019
mio. kr.

Korrigeret
B 2019
mio. kr.

R 2019
mio. kr.

Afv. til
Afv. til
oprindelig Korrigeret
budget
budget

Drift (Udgifter - indtægter) .............................................

33,4

41,0

25,8

-7,6

-15,2

Anlæg (Udgifter - indtægter) .........................................

0,4

8,7

5,5

5,1

-3,2

Resultat af det brugerfinansierede område ..............

33,8

49,7

31,3

-2,5

-18,4

C. Resultat i alt (A+B) .................................................

40,9

483,3

49,9

9,0

-433,4

Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt

I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau
(bevillingsniveau).
Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter behandlingen i byrådet den 20. april 2020.
Regnskabsdokumenterne – Årsberetningen og Bilagshæftet – er vedhæftet.
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Bilag:
Årsberetning 2019 - Aalborg Kommune
Bilagsdel, Regnskab 2019 - Aalborg Kommune
Regnskab 2019 - Byrådet den 20. april 2020.pdf
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Punkt 4.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019.
2019-092725
Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne
i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
De stående udvalg har behandlet sagerne og indstillet til godkendelse i byrådet for egne forvaltningsområder.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

Jf. Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt
regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i
forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.
Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
Forvaltningernes efterfølgende skemaer viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2020 (O) eller er
tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i
mellemregningsforholdet med kommunen.

Borgmesterens Forvaltning
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

U
I

10.577
-9.958

12.167
-6.995

1.590
2.963

O
O

01.01.2019
01.01.2019

31.12.2019
31.12.2019

Rammebeløb til udvendig
vedligeholdelse (projekt 1390)

U

13.544

14.019

475

O

01.01.2019

31.12.2019

Medborgerhuset: Udskiftning af tag,
etape 2

U

9.100

9.050

-50

K

01.01.2019

31.12.2019

Medborgerhuset – Ombygning og
Café

U

10.505

10.504

-1

K

01.01.2018

31.12.2019

U

3.350
3.150
200

3.514
3.334
180

164
184
-20

K

01.01.2019

31.12.2019

Energibesparende foranstaltninger
(2019):
Rammebeløb diverse projekter

U

6.150

6.083

-67

K

01.01.2019

31.12.2019

Uddybning af havnebassin anlægstilskud

U

2.269

2.269

0

K

01.01.2019

31.12.2019

1.000 kr.

Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
00.25 Ejendomme
Rammebeløb Ejendomsanalysen

Energibesparende foranstaltninger
(2018):
Rammebeløb diverse projekter:
Skipper Clement Plejehjem
Øvrige
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Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
Rammebeløb - Ejendomsanalysen
Ejendomsanalysens mindreindtægt på 4,5 mio. kr. skyldes forskydning i salg af ejendomme, herunder salg
af Mejlstedvej 19 i Vestbjerg til By- og Landskabsforvaltningen. Salget forventes gennemført primo 2020.
Mindreindtægten overføres til Ejendomsanalysens indtægtskrav i 2020.
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)
I 2019 er der anvendt 11,6 mio. kr. til akutte reparationsarbejder på kommunens bygninger (ca. 1.100
sager). Det er reparation af tage, belysning, facader, udbedring af vandskader, reparation af sammenfaldne
kloakker, reparation af ventilation, varmeanlæg, reparation af hegn, låger, vinduer mm. Der har ikke indenfor
rammen været muligt at lave forebyggende vedligeholdelsesarbejder. Under rammebeløbet er også afholdt
følgende delprojekter:
o

ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og Vester Hassing skoler er nu afsluttet. ESCO-kontrakten er
hermed lukket. I 2019 er der anvendt 2,1 mio. kr.

o

Ombygning af ny toiletbygning i Skovdalen påbegyndtes i september 2019, og projektet forventes
afleveret i foråret 2020. Der er anvendt netto 0,3 mio. kr. i 2019. Projektet koster ca. 2,4 mio. kr. og
finansieringen sker med 0,4 mio. kr. fra Sundheds- og Kulturforvaltningen og 0,6 mio. kr. fra Skraaen.
Resten finansieres af rammebeløb til vedligeholdelse (1390) med ca. 1,4 mio. kr.

Det samlede merforbrug på udvendig vedligeholdelse (1390) i alt 475.000 kr. overføres til Rammebeløb til
udvendig vedligeholdelse (1390) i 2020.
Medborgerhuset, tagrenovering etape 2
Første etape blev afsluttet i regnskab 2018. Her blev der foretaget efterisolering og udskiftning af tagpap.
Udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys og alu-profiler over bibliotek og trappearealer ved de nyetablerede
grupperum og mødelokaler mm. (11,4 mio. kr.).
Anden og sidste etape i 2019 har indeholdt udskiftning af det resterende tagpap samt efterisolering på
Medborgerhuset – i alt 9,1 mio. kr.
Medborgerhuset – ombygning og café
På 1. sal er der foretaget ombygning af mødelokaler, nyt køkkenområde, personalekøkken samt etablering
af handicaptoilet og rengøringsfaciliteter. I stueplan er foredragssalen blevet renoveret i form af nye lofter,
gulve og inventar. Byrådssalen er renoveret og der er foretaget indkøb af nyt inventar og belysning samt
etablering af handicaprampe. På gangarealet er der etableret køkken- og rengøringsfaciliteter – i alt 9,1 mio.
kr. Denne del af projektet blev afsluttet i regnskab 2018.
I forhold til caféen er der foretaget ændringer af lokalerne inkl. ny rørføring. Herudover er der lavet nye
vinduespartier i facaden og etableret ny udvendig rampe – i alt 1,5 mio. kr. i 2019.
Rammebeløb - Øvrige energibesparende foranstaltninger (2018)
Under Rammebeløbet Øvrige energibesparende foranstaltninger 2018 er der anvendt 3,3 mio. kr. til
færdiggørelse af Skipper Clement Plejehjem.
Samlet har dette projekt omfattet nyt tag og efterisolering af loftsrum, nye tagrender og nedløbsrør samt
udskiftning af samtlige vinduer og døre.
Til Skipper Clement Plejehjem blev der oprindeligt givet en tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. i budget 2018. (Byrådets møde den 19. marts
2018, punkt 9). I forbindelse med indstilling om lånoptagelse for 2018, blev den forventede resterende anlægsbevilling i 2018 overført til
2019 med 2,5 mio. kr. Bevillingen i 2018 udgjorde herefter 7,7 mio. kr. (Byrådets møde den 10. december 2018, punkt 19).
Første del af projektet i 2018 blev opført som ”Endeligt anlægsregnskab” i regnskab 2018 med et forbrug på 6,4 mio. kr. Forbruget i
2019 udgør 3,3 mio. kr. Projektets samlede anlægssum på 9,8 mio. kr. er hermed anvendt og overholdt.

Det resterende beløb på rammebeløb til energibesparende foranstaltninger (2018) er anvendt til
energirenovering af Frejlevhallen (0,2 mio. kr.)
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Rammebeløb øvrige Energibesparende foranstaltninger 2019
Der er i 2019 anvendt 6 mio. kr. til forskellige energibesparende foranstaltninger, hvoraf kan nævnes:
Udskiftning af facadedøre på Vejgaard Østre skole, udskiftning af vinduer Gl. Hasseris skole, udskiftning af
facadepartier Børnehaven Solsiden, facaderenovering på børnehaven Hyrdeskoven, udvendig belysning på
Sønderholm skole, udskiftning af vinduer på Filstedvejens skole, m.fl.
Uddybning af havnebassin
I forbindelse med Tall Ships Races i 2019 blev der foretaget uddybning af Aalborg Havn. Projektet var
budgetteret med 3 mio. kr. og er afsluttet med et mindreforbrug på 731.000 kr. Dette beløb er ved
tillægsbevilling tillagt kassebeholdningen i forbindelse med Aktuel status 2019 (byrådets møde den 11.
november 2019, punkt 3).

By- og Landskabsforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Projekt 2b2710 Langholt, Kidholm

U
I

6.434
-6.356

7.478
-6.709

-1.044
353

O
O

01.99
01.99

12.19
12.19

Projekt 2b2733 Rammebeløb,
byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)

U

45.896
-78.185

49.638
-68.185

-3.742
-10.000

O
O

01.03
01.03

12.19
12.19

Projekt 2b2767 Godthåb,
Sportsvænget

U
I

5.471
-14.406

5.599
-15.094

-128
688

K
K

01.08
01.08

12.19
12.19

Projekt 2b2820 Hals Nord, Søhesten

U
I

6.098
-8.688

6.110
-8.688

-12
0

K
K

01.07
01.07

12.19
12.19

U
I

5.000
-49.079

3.927
-36.039

1.073
-13.040

O
O

01.19
01.19

12.19
12.19

U

3.000

2.910

90

K

01.18

12.19

Påbegyndt

Afsluttet

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: AaK-Arealer
00.22.02 Boligformål

00.22.05 Ubestemte formål
Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v.,
ubestemte formål

Sektor: Veje
00.28.20 Grønne områder og
Naturpladser
Projekt 2v0068 Legepladser i centrum
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
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1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

U

7.500

7.527

-27

K

01.14

12.19

U

4.700

4.718

-18

K

01.18

12.19

Projekt 2v0010 Åbning af Øster Å
ved Musikkens Hus

U

8.499

6.284

2.215

O

01.15

12.19

Projekt 2v0031 Planlægning og
realisering af Budolfi Plads

U
U
I

40.047
-15.000
-34.100

29.171
0
-38.222

10.876
-15.000
4.122

K
K
K

01.15
01.15
01.15

12.19
12.19
12.19

Projekt 2v0033 Aalborg som cykelby

U
I

7.000
0

5.584
-253

1.416
253

O
O

01.15
01.15

12.19
12.19

Projekt 2v0036 Nørregade som
gågade

U

9.075

8.410

665

K

01.15

12.19

Projekt 2v0062 Puljeprojekt,
cykelparkering ved kollektive
knudepunkter i Aalborg Midtby

U
I

2.562
0

4.545
-1.868

-1.983
1.868

K
K

01.15
01.15

12.19
12.19

Projekt 2v2717, Opfølgning på
trafiksikkerhedsplanen

U
I

7.228
0

10.163
-13

-2.935
13

O
O

01.19
01.19

12.19
12.19

Projekt 2v2908 Uddybning af
Honnørkajen

U

622

4.817

-4.195

O/K

01.15

12.19

Projekt 2v2913 Gug Boldklub erstatningsbaner

U
I

15.638
-38

15.638
-38

0
0

01.14

12.19

Projekt 2v0024 Boldbaner ifm.
byudvikling og renovering

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

00.35.40 Kirkegårde
Projekt 2v0070 Køleanlæg i
tilknytning til krematoriet
02.28.22 Vejanlæg

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
By- og Landskabsforvaltningen
Sektor Aak-Arealer
00.22.02 Boligformål
Projekt nr. 2b2710 Langholt Kidholm
Byggemodningen omfatter de kommunale arealer indenfor lokalplan 15-027. Der er i perioden 1999 til 2019
etableret vej og forsyningsledninger og solgt i alt 18 byggegrunde, 3 under etape 1 og 15 under etape 2.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 6.434.000 kr. og forbruget blev 7.478.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -6.356.000 kr., og indtægten blev -6.709.000 kr.
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Projekt nr. 2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr., (Stigsborgkvarteret)
Aalborg Kommune er gået nye veje i forhold til arealudvikling på Stigsborg Havnefront. Aalborg Kommune
og Port of Aalborg har i samarbejde gennemført en koordineret planlægningsproces for over tid at omdanne
industriområder til ca. 400.000 m² privat og offentligt boligbyggeri, detailbutikker, kontorer, en ny skole mm.
Den ambitiøse udviklingsplan omfatter strategisk, fysisk og økonomisk planlægning. På baggrund af
udviklingsstrategien og den mere detaljerede udviklingsplan for 1. etape oprettede Aalborg Kommune, PFA
og A. Enggaard A/S i 2017 et offentligt-privat udviklingsselskab, der skal stå for realiseringen af
udviklingsplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 45.896.000 kr., og forbruget blev 49.638.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -78.185.000 kr., og indtægten blev -68.185.000 kr. Merforbrug på
udgifter finansieres ved mindreforbrug på øvrige projekter indenfor rammen. Mindreindtægt på 10 mio. kr. i
2019 overføres til Renter, afdrag og langfristet gæld jf. beslutningen ved vedtagelsen af budget 2020-23, og
skal ses i sammenhæng med efterfølgende udbytte af kapitalandele fra Arealudviklingsselskabet.
Projekt nr. 2b2767 Godthåb, Sportsvænget
Byggemodningen omfatter arealer udlagt til boligformål under lokalplan 02.051, beliggende på tidligere
sportsplads i Godthåb. Der er i perioden 2008 til 2019 byggemodnet og solgt i alt 24 grunde.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 5.471.000 kr., og forbruget blev 5.599.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -14.406.000 kr., og indtægten blev -15.094.000 kr.
Projekt nr. 2b2820 Hals Nord, v/Søhesten
Der er anvendt 2,32 ha til byggemodning og udstykket byggegrunde og et areal til tæt/lav byggeri på (10.603
m2). Der er i perioden 2007 til 2019 byggemodnet og solgt areal til tæt/lav byggeri, et areal til
flygtningeboliger samt 3 byggegrunde.

00.22.05 Ubestemte formål
Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde mv., ubestemte formål
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Der er i 2019 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring,
salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.
Der er i 2019 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Vandmanden, Ved Jernbanen, Tingstedet,
Storemosevej, Fortunavej, Vivaldisvej, del af Jørgensmindevej samt ekspropriationserstatning vedr. ny
jernbane til lufthavnen.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,0 mio. kr., og forbruget blev 3.927.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -49.079.000 kr., og indtægten blev -36.039.000 kr.

Sektor Veje
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Projekt 2v0068 Legepladser i centrum
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.
Projektets mål har været at etablere områder til leg og aktivitet med varierede og fleksible muligheder for
fysiske udfoldelser, så borgerne og besøgende i alle aldre indbydes til at bevæge sig, være kreative og lade
sig udfordre. Der er etableret en flot ny legeplads i Lindholm Strandpark, og der er indkøbt redskaber til
fornyelse af legepladsen i Karolinelund.
Anlægssummen (udgift) var i alt 3,0 mio. kr. og forbruget blev 2.910.000 kr.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Projekt nr. 2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling og renovering
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.
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Nedslidning af boldbaner er som følge af pesticidfri drift og klimaudfordringer accelereret og det var formålet
med projektet bedst muligt at sikre tilstrækkelige sportsfunktionelle egenskaber på kommunes boldbaner.
Projektet omfattede i princippet alle kommunens 250 boldbaner.
Anlægssummen (udgift) var i alt 7,5 mio. kr., og forbruget blev 7.527.000 kr.

00.35.40 Kirkegårde
Projekt nr. 2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet
Projektet har omfattet en udvidelse og optimering af køleanlæg i tilknytning til krematoriet ved Østre
Kirkegård.
Anlægssummen (udgift) var i alt 4,7 mio. kr., og forbruget blev 4.718.000 kr.

02.28.22 Vejanlæg
Projekt nr. 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
Projektet har sikret åbning af Østerå og indgår både som en del af det samlede projekt med åbning af
Østerå, men også som en del af færdiggørelsen af Havnefront II-projektet mod øst. Med åbningen sikres
adgang til Østerå, både for det nye byggeri på Østre Havn, men også fra Musikkens Hus.
Anlægssummen (udgift) var 8.499.000 kr., og forbruget blev 6.284.000 kr.
Projekt nr. 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads
Projekt har skabt et levende byområde i den historiske del af Aalborg Midtby. En stor del af området er
blevet en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at
skabe flow og sammenbinding af gågaderne. Pladsen er etableret oven på en offentlig tilgængelig p-kælder,
og i kanten af pladsen er der etableret butikker, caféer og boliger, der understøtter midtbyens by- og
handelsliv. Den nye plads er indrettet, så der, ud over aktiviteter som f.eks. udeservering, handel og
lejlighedsvise arrangementer, også er plads til ophold, ro og fordybelse.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 25.047.000 kr., og forbruget blev 29.171.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34.100.000 kr., og indtægten blev -38.222.000 kr.
Projekt nr. 2v0033 Aalborg som cykelby
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.
Projektet har indeholdt en række indsatser, som er blevet gennemført ud fra målsætningerne i
Cykelhandlingsplan 2013 – delvist med støtte fra statens cykelpulje. Cykelby-projektet har sat fokus på
cyklisme – især i Aalborg by – og har betydet, at cyklismen også ud over støtteperioden har opnået politisk
bevågenhed – dog i mindre omfang. Der udestår stadig en lang række større og mindre indsatser, som vil
kunne understøtte oplevelsen af Aalborg som en af landets bedste cykelkommuner. Da dette også er den
politiske ambition, overgår Aalborg Cykelby pr. 2020 til driftsbudgettet med 100% kommunal finansiering, og
der udarbejdes en cykelpolitik, som sætter retningen for det videre arbejde.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 7,0 mio. kr., og forbruget blev 5.584.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,0 mio. kr., og indtægten blev -253.000 kr.
Projekt nr. 2v0036 Nørregade som gågade
Efter åbningen af Nordkraft og Musikkens Hus og det generelle løft af den østlige del af centrum, har
Nørregade ændret status og udgør nu også en vigtigt forbindelse for gående. Projektet har således omfattet
renoveringer og forskønnelse af gadens visuelle fremtræden.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 9.075.000 kr., og forbruget blev 8.410.000 kr.
Projekt nr. 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby
I projektet er der lavet en cykelparkeringsstrategi og designmanual. Desuden er der opsat mere end 800
ekstra cykelparkeringspladser ved kollektive trafikknudepunkter i Aalborg Midtby, hvoraf ca. 200 er
overdækket.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 2.562.000 kr., og forbruget blev 4.545.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,0 mio. kr., og indtægten blev -1.868.000 kr.
Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
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Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2020.
Budgettet er primært brugt på sortpletprojekter, fortrinsvis Sønderbro/Østre Alle og Hobrovej/Skelagervej/Over Kæret. Derudover er der anvendt midler til skolevejsprojekter.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 7.228.000 kr., og forbruget blev 10.163.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,0 mio. kr., og indtægten blev -13.000 kr.
Projekt nr. 2v2908 Uddybning af Honnørkajen
Projektet har omfattet en uddybning af honnørkajen samt sikring af spunsvæggen ved støbning af en stor
betonplade på bunden af fjorden. Skaderne langs Honnørkajen var opstået som følge af krydstogtskibenes
store påvirkning af bundforholdene, hvilket medførte at kajanlæggets bæreevne var kraftigt reduceret.
Projektet blev i slutningen af 2018 udvidet med en nødvendig reparation af skader på kajanlægget ved
Honnørkajen, og arbejdet blev afsluttet i regnskab 2019.
Projektet blev behandlet i Budgetforligspartiernes møde den 4. november 2019 med beslutning om, at
finansieringen blev udskudt til løsning i forbindelse med regnskab 2019.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 622.000 kr., og forbruget blev 4.817.000 kr.
Merforbruget på 4,2 mio. kr. finansieres med 2 mio. kr. fra drift samt 2,2 mio. kr. i træk på
kassebeholdningen.
Projekt nr. 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner
Projektet har omfattet en flytning af boldbanerne i Gug Boldklub i forbindelse med anlæg af Egnsplanvej
samt omlægning af udenoms arealer ved klubhus.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 15.638.000 kr., og forbruget blev 15.638.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -38.000 kr., og indtægten blev -38.000 kr.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og
legepladser

U

1.982

2.254

272

O

01.19

12.19

Rammebeløb, myndighedskrav,
renovering i egne og lejede lokaler

U

5.489

4.907

-582

O

01.19

12.19

Renovering af institutioner

U

11.393

5.472

-5.921

O

01.19

12.19

Børnehave Svenstrup

U

16.000

15.871

-129

K

01.15

12.19

Rammejustering

U

-5.000

0

5.000

O

01.19

12.19

U

-4.691

4.691

0

O

03.18

12.19

1.000 kr.

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og Unge
05.25 Dagtilbud m.v. for børn og
unge

Sektor: Borgerrettede rådgivningsog vejledningsfunktioner samt
administration
Ombygning af Vestre
Havnepromenade
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Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Børn og Unge
05.25 Dagtilbud mv. for børn og unge
Projekt nr. 310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser
Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på
legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.
Projekt nr. 310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler
Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø,
Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger
(APV) på institutionerne.
Projekt nr. 310000030 Renovering af institutioner
Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud forbedring af
køkkener i forbindelse med institutioners tilvalg af frokostordning samt renovering af Børnehaven Møllehuset,
Farstrup.
Projekt nr. 310000070 Børnehave Svenstrup
Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave i Svenstrup, Humlebien på Bautastenen med
plads til 80 børn.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
06.45.50 Administrationsbygninger
Projekt nr. 310000210 Ombygning Vestre Havnepromenade
Vandskade i administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Udgiften finansieres af forsikringen og af
overførte driftsmidler i 2019.

Ældre- og Handicapforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

10.000
-2.000
23.000

9.650
-2.080
28.298

350
80
-5.298

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

Apr. 2016

Okt. 2019

Okt. 2016

Dec. 2019

Ældre- og handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
00.25.18 Driftssikring af
boligbyggeri (servicearealer)
Nyt plejehjem 50 boliger – Birkebo

U
I

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af
ældre og handicappede
Ombygning af Madservice Aalborg

K
K
K*

U

Sektor: Tilbud for mennesker med
handicap
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1.000 kr.

U/I

00.25.18 Driftssikring af
boligbyggeri (servicearealer)
Pladsgaranti på handicapområdet
Kastanjebo

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

15312

13.725

1.587

K

Okt. 2016

Dec. 2019

52689

53.932

-1.243

K

Okt. 2016

Dec. 2019

U

00.25.19 Ældreboliger
Ny Kastanjebo

U

* Differencen finansieres af egne opsparede midler vedr. Madservice, der er hensat på status

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
Funktion: 00.25.19 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)
Projekt nr. 600043: Nyt plejehjem 50 boliger - Birkebo
Tilbygningen til plejehjemmet Birkebo – udvidelse med 52 pladser en udvidelse på yderligere 2 pladser i
forhold til oprindeligt indtægtskrav.
Boligselskabet Viva Bolig har opført 52 nye boliger som en udvidelse af Plejehjemmet Birkebo på
Forchhammersvej. Efter udvidelsen består plejehjemmet af i alt 100 boliger. De eksisterende bolig- og
servicearealer ejes af Viva Bolig. Aalborg Kommune ejer de nye servicearealer.
Anlægssummen (udgift) var 10 mio. kr. og forbruget blev 9.650.000 kr.
Anlægssummen (indtægt) var -2,0 mio. kr., og forbruget blev -2.080.000 kr.
Funktion: 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.
Projekt nr. 600025: Ombygning Madservice Aalborg
Udvidelse af Madservice Aalborg, Plejehjemmet Gug, Fortunavej 2 Gug, med 680 m 2 samling af køkkenet
Riishøjcenteret og Gug, samt administrationen. Ombygningen er finansieret af madservice Aalborg egne
opsparede midler. Merforbruget som blandt andet omfatter genhusning og forbrug i byggeperioden,
køkkenudstyr samt udgifter til flytning af administrationen og finansieres ligeledes af Madservice Aalborgs
opsparede midler.
Anlægssummen (udgift) var 23 mio. kr., og forbruget blev 28,3 mio. kr.

Sektor: Tilbud til mennesker med handicap
Funktion: 00.25.19 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)
Projekt 603691: Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo, servicearealer.
Kastanjebo er ejet af Aalborg Kommune og beliggende Gennem Bakkerne 32. Tilbuddet er et botilbud for
voksne med autisme og består af i alt 32 boliger - 5 boenheder á 4 boliger og 2x6 specialprojektboliger.
Kastanjebo stod færdig og beboerne flyttede ind ultimo 2012, anlægsprojektet afsluttes dog først i 2019, da
der efter voldgiftssag er opnået enighed med entreprenør og fejl og mangler er udbedret.
Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på boligdelen.
Anlægssummen (udgift) var 15,3 mio. kr., og forbruget blev 13,7 mio. kr.
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Funktion: 00.25.19 - Ældreboliger
Projekt 600029: Ny Kastanjebo - boligdel
Kastanjebo er ejet af Aalborg Kommune og beliggende Gennem Bakkerne 32. Tilbuddet er et botilbud for
voksne med autisme og består af i alt 32 boliger - 5 boenheder á 4 boliger og 2x6 specialprojektboliger.
Kastanjebo stod færdig, og beboerne flyttede ind ultimo 2012, anlægsprojektet afsluttes dog først i 2019, da
der efter voldgiftssag er opnået enighed med entreprenør i 2019 og fejl og mangler er udbedret.
Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på servicedelen.
Anlægssummen (udgift) var 52,7 mio. kr., og forbruget blev 53,9 mio. kr.

Skoleforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.
U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

Skoleforvaltningen
Sektor Skoler
Funktion: 03.22.01
Vedligeholdelsesplan, alle skoler

U
I

6.304
0

5.589
-54

715
54

O
O

01.19
01.19

12.19
12.19

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Skoleforvaltningen
Projekt nr. 430101: Vedligeholdelsesplan, alle skoler
Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende, men afsluttes årligt. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som
skyldes forskydninger i delprojekterne og de uforbrugte midler indstilles overført til 2020 med henblik på
færdiggørelse af de igangsatte projekter.
Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve,
lofter, døre osv. på skolerne samt etablering af brandalarmeringsanlæg. Der har i 2019 været gennemført
vedligeholdelse på i alt 34 skoler. Der er tale om store og små projekter svingende fra ca. 5.000 kr. til ca.
650.000 kr.
Anlægssum: 6.304.000 kr.
Endeligt regnskab: 5.534.463 kr.

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigels
O/K/M Påbegyndt Afsluttet
e

Sundheds- og Kulturforvaltningen
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1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigels
O/K/M Påbegyndt Afsluttet
e

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikter
00.25.15 Byfornyelse
Byfornyelse i mindre landsbyer

U
I

6.952
0

5.768
-139

1.184
-139

O
O

01.19
01.19

12.19
12.19

Projekt 731802, Prioriteringskatalog

U

4.723

3.599

1.124

O

01.19

12.19

Projekt 731812, Kunstgræsbaner

U

10.000

9.300

700

O

01.12

12.19

Projekt 731815, renovering Nibe
svømmebad

U

13.000

13.245

-245

K

01.17

12.19

Projekt 731816, skøjtebane

U
I

3.770
-270

3.961
-270

-151
0

K

01.17

12.19

Projekt 731824, Energiinvesteringer

U

8.000

4.613

3.387

K

01.19

12.19

Projekt 736001, Kunsten Vedligeholdelse

U

2.000

2.000

0

01.19

12.19

Projekt 736002: Projektmodning
Aalborghus Slot

U

2.500

2.308

192

01.17

12.19

U

12.500

12.500

0

01.19

12.19

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og
unge

Sektor: Kultur og Bibliotek
03.35.60 Museer

K

03.35.63 Musik
Projekt 736300, Musikkens Hus

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Projekt nr. 701500: Byfornyelse i mindre landsbyer
Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer. I 2019 er midlerne primært anvendt til at fremme de fysiske
rammer og faciliteter i bl.a. Valsted, Langholt, Sebbersund, Tylstrup og Egense
På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler afsluttes denne årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug
overføres til efterfølgende år.
Projekt 731802: Prioriteringskatalog
Årlig pulje til at støtte anlægsprojekter på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til
eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som
Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra
ansøger. I 2019 er 30% af tilskuddene givet til energiinvesteringer og 70% til øvrige projekter. Projektet
afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år.
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Projekt 731812: Etablering af kunstgræsbaner
Projekt til etablering af kunstgræsbaner. Projektet blev i forbindelse med budget 2020 overført til drift, hvorfor
projektet afsluttes endeligt som anlægsprojekt og mindreforbrug søges overført til driften i 2020 i
overførselssagen.
Projekt 731815: Renovering Nibe svømmebad
Renoveringen af Nibe svømmebad er nu afsluttet. Der er nu etableret 2 bassiner, tidssvarende
vandbehandlingsanlæg og ny fast overbygning. Der ses et lille merforbrug på projektet, som hovedsageligt
skyldes mere betonrenovering end forudset.
Indvielse af svømmebadet fandt sted i foråret 2019.
Projekt 731816: Skøjtebanen
I budget 2017 blev der afsat 3,5 mio. kr. til en ny skøjtebane til afløsning af den gamle, som var nedslidt. Der
ses et lille merforbrug på projektet, som kan tilskrives ekstra omkostninger i forbindelse med at opfylde krav i
byggetilladelsen. Skøjtebanen er taget i brug i efteråret 2019.
Projekt 731824: Energiinvesteringer, energilån
De afsatte midler er anvendt til at fortsætte arbejdet med at optimere fritidsbygninger, hvad angår
energiforbrug. I årets energipulje er der bl.a. anvendt midler til lysprojekt på Aalborg Stadion, ventilation og
lys i Vadumhallen, genbrug af vand samt vandbehandling i Gigantium Skøjtehal, energirenovering
Omnihuset. Når årets pulje ikke er anvendt fuldt ud, skyldes det bl.a. forskydning på øvrige anlægsprojekter,
hvor det var forudsat, at en del af energipulje 2019 skulle anvendes.
Projekt 736001: Kunsten, vedligeholdelse
Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligeholdelse.
Projekt 736002: Projektmodning Aalborghus Slot
I budget 2017 blev der afsat midler til at undersøge muligheden for at erhverve Aalborghus Slot med henblik
på at omdanne det til en ny destination for formidling af historie. Projektet er ikke prioriteret fremadrettet og
forundersøgelsen er derfor afsluttet i 2019.
Projekt 736300: Musikkens Hus
Årligt tilskud til Musikkens Hus.
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Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen,
anlæg
2019-092724
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på -4.553.000 kr. i mindreudgift til budget
2020 ”Ejendomsanalysen”,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på -475.000 kr. i mindreudgift til Budget
2020 til Rammebeløb til Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390),
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 3.159.000 kr. i merudgift til budget 2020
til Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (ekskl. skoler),
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 945.000 kr. i merudgift til budget 2020 til
Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13 m.fl.,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 17,0 mio. kr. i merudgift til budget 2020,
til færdiggørelse af renovering af Vester Mariendal skole,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på -592.000 kr. i mindreudgift til budget
2020 vedrørende afholdte udgifter i forbindelse med skader på Vester Mariendal skole,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 1.144.000 kr. i merudgift til budget 2020
til Separatkloakering,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på -168.000 kr. i mindreudgift til budget
2020 til nedrivning af gammel skøjtehal i Samsøgade, og
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på -431.000 kr. i mindreudgift til budget
2020 til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea region.
Den samlede indstilling om overførsel fra 2019 til 2020 udgør 16.029.000 kr. og overføres til samme
formål/projekter i 2020 som i regnskab 2019.
I forbindelse med afsluttede projekter lægges der 28.000 kr. i kassen.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 15.754.000 kr. i merudgift og 46.701.000 kr. i merindtægt
(Budget 2020),
at

der til sektor Veje (anlæg) overføres 138.566.000 kr. i merudgift og 49.422.000 i merindtægt (Budget 2020),

at der søges om afvigelse fra kasse- og regnskabsregulativet ved overførsel af restbevilling på afsluttet
anlægsprojekt til et andet projekt i 2020, i alt 2.215.000 kr., og
at der til Renter, afdrag og langfristet gæld overføres 10.000.000 kr. i merindtægt, jf. beslutning ved
vedtagelsen af budget 2020-23, og skal ses i sammenhæng med efterfølgende udbytte af kapitalandele fra
Arealudviklingsselskabet.
I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 154.320.000 kr. i merudgift og 96.123.000 kr. i
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merindtægter, netto 58.197.000 kr. (netto merforbrug i 2020).
Med forslag til overførselssag overføres fra anlæg til drift (2.047.000 kr.).

Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Børn og Unge overføres 17.316.000 kr. i mindreudgifter og 7.000.000 kr. i
mindreindtægter, i alt netto 10.316.000 kr. til 2020, og
at

der til sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget overføres 1.193.000 kr. i mindreudgift til 2020.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at

der til sektor Serviceydelser for ældre, anlæg, overføres netto 7,8 mio. kr. til 2020,

at

der til sektor Tilbud for mennesker med handicap, anlæg, overføres netto 36,8 mio. kr. til 2020, og

at

der til sektor Myndighedsopgaver og administration, anlæg, overføres netto 0,2 mio. kr. til 2020.

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at

der gives en tillægsbevilling på 517.000 kr. til sektor Skoler, anlæg.

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til anlæg i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling
på 12.253.000 kr. i merudgift i budget 2020, som overføres fra regnskab 2019,
at der til anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på 21.600.000 kr. i
merudgift og 2.900.000 kr. i merindtægt til budget 2020, som overføres fra regnskab 2019,
at der til anlæg i sektor Kultur og Bibliotek gives en tillægsbevilling på 19.088.000 kr. i merudgift til budget
2020, som overføres fra regnskab 2019,
at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt tilføres 3.387.000 kr. til kommunens
kassebeholdning, hvoraf -9.000 kr. vedrører afsluttede anlægsprojekter og 3.378.000 vedrører
lånefinansieret energipulje,
at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt overføres 700.000 kr. til forvaltningens
driftsbudget i 2020 vedrørende flytning af budgetter fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2019, og
at der fra anlæg i sektor Kultur og Bibliotek overføres 192.000 kr. til kommunens kassebeholdning
vedrørende et afsluttet anlægsprojekt.
Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at der i regnskabet for 2019 er
et mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 169,1 mio. kr. Der søges i alt overført 181,2 mio. kr. til 2020
– altså 12,1 mio. kr. mere end mindreforbruget i 2019.
Afvigelsen skyldes primært, at indtægtskrav på 10 mio. kr. udbytte af kapitalandele fra
Arealudviklingsselskabet på Stigsborg Brygge fra 2020 overføres til hovedkonto 7 (Renter, tilskud,
udligning og skatter mv.) samt at merudgifter vedrørende Madservice Aalborg hos Ældre- og
Handicapforvaltningen på 5,3 mio. kr. finansieres jf. aftale af hensatte midler fra tidligere års
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driftsregnskab.
Magistraten anbefaler indstillingerne.

Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

I forslaget til overførsler fra 2019 til 2020 for By- og Landskabsforvaltningen er der følgende afvigelse fra
”kasse- og regnskabsregulativet”:
1. På sektor AK Arealer søges om overførsel af bevilling mellem projekter, om afvigelse fra princippet
om bruttobevillinger og om overførsel af restbevillinger fra afsluttede projekter. Dette skyldes den
særlige karakter knyttet til projekterne med grundsalg (AK Arealer), hvor indtægtskravet søges
opfyldt i det enkelte år via salg på de projekter, der er efterspørgsel efter i markedet. Desuden
finansieres byggemodning af salgsindtægterne, hvorfor det kan være nødvendigt at afvige fra
bruttobevillingsprincippet.
2. På sektor Veje søges overført restbevilling fra et afsluttet projekt til et andet projekt. Dette er
indarbejdet i indstillingen via et selvstændigt ”at”. Det drejer sig om overførsel af 2,2 mio. kr. fra
projektet Åbning af Øster Å v. Musikkens hus, der afsluttes, til projektet Algade, Vingårdsgade.
På sektor Veje søge desuden om afvigelse fra bruttobevillingsprincippet. Behovet knytter sig bl.a. til
projekter med ekstern medfinansiering, der oprindeligt er budgetlagt netto, men som når den
eksterne medfinansiering indgår søges brutto budgetlagt.
3. Endelig søges der om overførsel af afsluttede anlægsprojekter til drift. Det drejer sig om projekter,
hvor bevillingen i budgetoverslagsårene ved budgetlægning for Budget 2020-23 blev flyttet fra anlæg
til drift.

Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto).
Tabel 1 – anlægsoverførsler, netto

1.000 kr.

Mindre/merforbrug
regnskab,
+=mindrefor
brug

Overføres til
(-)/ fra(+)
drift, netto

Overføres til
(-)/ fra(+)
andre
forvaltninger
/sektorer

Overføres til
status

Overføres
ikke

Overføres til
samme
sektor
budget 2020

Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter

16.058

0

0

0

-29

16.029

I alt

16.058

0

0

0

-29

16.029

288

-30.946

1.515

89.142

1.803

58.196

By-og Landskabsforvaltningen
Sektor: AK-Arealer

-41.234

10.000

Sektor: Veje

87.674

-47

I alt

46.440

-47

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Voksen - Familie- og
Socialudvalget

0

1.193

Sektor: Børn og Unge
Rådg.-/vejledningsfunktion og
administration

10.445

I alt

11.638
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1.000 kr.

Mindre/merforbrug
regnskab,
+=mindrefor
brug

Overføres til
(-)/ fra(+)
drift, netto

Overføres til
(-)/ fra(+)
andre
forvaltninger
/sektorer

Overføres til
status

5.298

Overføres til
samme
sektor
budget 2020

Overføres
ikke

Ældre- og
Handicapforvaltningen
Sektor: Serviceydelser for ældre
Sektor:Tilbud for mennesker med
handicap
Sektor: Myndighedsopgaver og
administration

3.403

-463

-430

7.810

36.647

463

-263

36.847

I alt

40.294

0

0

5.298

-693

44.900

517

0

0

0

0

517

-192

19.088

-3.186

18.700

243

243

Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Sektor: Kultur og Biblioteker
Sektor: Sundhed, Fritid og
Landdistrikt
Sektor: Sundhedsfinansiering,
Kollektiv trafik og Administration

19.280

I alt

54.119

Miljø-og Energiforvaltningen

Aalborg Kommune i alt

22.586

-700

12.252

12.252
-700

0

0

-3.378

0

169.066

50.041

0

-747

10.000

5.298

-2.426

181.191

Ovenstående tabel 1 viser anlægsoverførslerne, netto. Nedenstående tabel 2 viser
bruttoanlægsoverførslerne.
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Tabel 2 – anlægsoverførsler, brutto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
1.000 kr.

Overførsler fra 2019 til 2020
Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter .......................................................
Borgmesterens Forvaltning i alt ............................................

16.029
16.029

0

By- og Landskabsforvaltningen
AK-Arealer.................................................................................
Veje ...........................................................................................
By- og Landskabsforvaltningen i alt......................................

15.754
138.566
154.320

-46.701
-49.422
-96.123

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Børn og unge ............................................................................
Voksen - Familie- og Socialudvalget .........................................
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt ......................

17.316
1.193
18.509

-7.000

Ældre- og Handicapforvaltningen
Serviceydelser for ældre ...........................................................
Tilbud for handicappede ............................................................
Myndighedsopgaver og administration ......................................
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt...................................

10.840
38.127
243
49.210

-3.030
-1.280
0
-4.310

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

517
517

0

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration ..........
Sundhed, Fritid og Landdistrikt ..................................................
Kultur og Biblioteker ..................................................................
Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt .................................

12.253
21.600
19.088
52.941

Miljø- og Energiforvaltningen (skattefin.) i alt
Overførsler i alt skattefinansieret

-7.000

-2.900
-2.900

0

0

291.526

-110.333

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi i 2020 mellem regeringen og KL vedrører kommunernes anlægsloft
bruttoanlægsudgifterne. Ifølge aftale mellem regeringen og KL vedrørende COVID-19 vil regeringen
ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020
udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel
skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.
I nedenstående tabel 3 ses udviklingen i overførsler anlæg i de senere år.
Tabel 3 – udviklingen i anlægsoverførsler i de senere år
OVERFØRSEL ANLÆG netto 1.000 kr.
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen

Byrådet

2013-14

2014-15

2015-17

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

-9.600
28.456

-6.417
33.209

-10.000
10.737

3.681
-3.324

6.684
41.082

-994
5.829

16.029
58.197
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen

3.381
3.453
45.134
2.141
20.554

1.917
8.317
11.721
2.707
16.980

1.714
7.193
12.400
0
6.363

3.347
6.595
6.264
0
-1.196

12.367
66.886
11.128
0
1.890

12.550
39.011
2.149
0
49.779

11.509
44.900
517
0
50.041

Anlæg i alt

93.519

68.435

28.407

15.367

140.037

108.324

181.193

Det fremgår, at overførslerne fra 2019-2020 er markant højere end tidligere år.

Budgetmæssige konsekvenser
Borgmesterens Forvaltning

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

Udgifter

Indtægter

19.021

-2.963

1.590
475
-50
-1
164

2.963

Beløb fremkommer ved:
Rammebeløb Ejendomsanalysen .........................................................................
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) ......................................
Medborgerhuset: Udskiftning af tag, etape 2 .........................................................
Medborgerhuset, Ombygning og Café ...................................................................
Rammebeløb: Energibesparende foranstaltninger (2018): ....................................
Skipper Clement Plejehjem (184.000 kr.)
Frejlevhallen (-20.000 kr.)
Rammebeløb: Energibesparende foranstaltninger (2019): ....................................
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (eksklusive skoler) .................
Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13:
Energibesparende foranstaltninger ........................................................................
Renovering i øvrigt .................................................................................................
Separatkloakering ..................................................................................................
Vester Mariendal Skole ..........................................................................................
Vester Mariendal Skole, skade bygning 1 ..............................................................
Projekt LIKE, It- og Digitalisering (EU-projekt) .......................................................
Nedrivning af gl. skøjtehal Samsøgade..................................................................

-922
-23
-1.144
-17.075
592
431
168

Overføres ikke: I alt 28.000 kr., som lægges i kassen:
Vester Mariendal skole ..........................................................................................
Medborgerhuset: Udskiftning etape 2 ....................................................................
Energibesparende foranstaltninger (2018) .............................................................
Energibesparende foranstaltninger (2019 ..............................................................

75
50
-164
67

I alt til overførsel til budget 2020

-67
-3.159

-18.992

2.963

Beløbet anvendes til:
Samme projekter i 2020:

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 27
7 afaf20
89

Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
Ejendomsanalysen, netto .......................................................................................
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) .....................................

-4.553
-475

Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (eksklusive skoler) .................
Renovering af klimaskærme Boulevarden 13, m.fl. ...............................................

3.159
945

Vester Mariendal skole...........................................................................................
Vester Mariendal skole, skade bygning 1 ..............................................................

17.000
-592

Separatkloakering ..................................................................................................
Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade .......................................................

1.144
-168

North Sea Region (It- og Digitalisering)..................................................................

-431

Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2019 ..................................

16.029

Indtægter

By- og Landskabsforvaltningen

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)
Udgifter
Indtægter

Beløb i 1.000 kr.

Sektor AK Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

14.401

-55.635

1.073
-692
10.383
789

-13.040
10.366
-25.500

Beløb fremkommer ved:
Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By
2b0004 Salg af grunde mv., ubestemte formål ......................................................
2b0022 Danagården/Fenris Alle.............................................................................
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning ..................................
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ...............................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ...............................................................
2b0033 Salg af grund Jyllandsgade .......................................................................
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej.......................................................................
2b0046 Institution på Sandtuevej ...........................................................................
2b0048 Sebbersundvej (Erstatning af Syrenbakken) .............................................
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer ..............................................
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder ...........................
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken ................................................................
2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret)..........................................
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) .........................................
2b2827 Ferskenvej, Hasseris .................................................................................

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

-3.000
-36
-25
2.640
-105
-98
775
25
-3.743
2.381
-669

7.317
7.616
1.500
-88
2.563
-10.000
1.022
8.074

Side 28
8 afaf20
89

Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)
Udgifter
Indtægter

Beløb i 1.000 kr.

Arbejdsprogram: Udvikling i byerne
2b0023 Majvej i Klarup...........................................................................................
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .........................................

-81
-103

2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej ..........................................................................
2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer ...................

8.836

-12.500
-4.000

2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) ............................
2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej......................................................................

-28
-569

8.664

2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter ................................
2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) .................................................................

-684

-3.392
-30.000

2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer .......................................................
2b0043 Lokeshøj....................................................................................................

-12
-4.939

-3.000
7.091

2b2623 Svenstrup Syd, Flødal ...............................................................................
2b2710 Langholt, Kidholm .....................................................................................

2.107
-1.045

-636
352

2b2767 Godthåb, Sportsvænget ............................................................................
2b2820 Hals Nord v/Søhesten ...............................................................................

-128
-12

688

2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet .........................................................................
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) ............................................................

-11
1.318

-7.500

-2.947

3.131

383
288

-383
10.000

15.072

-46.018

2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål .....................................................

-1.993

-4.336

2b0022 Danagården/Fenris Allé.............................................................................
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning ..................................

0
10.383

5.675
-25.500

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ...............................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ...............................................................

789

2b0046 Institution på Sandtuevej ...........................................................................
2b0048 Sebbersundvej (Erstatning af Syrenbakken) .............................................

2.640
0

7.511

2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken ................................................................
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) .........................................

2.381

2.587
1.022

2b2827 Ferskenvej, Hasseris .................................................................................

-669

8.074

-1.364

Arbejdsprogram: Mobilitet
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds ........................................................................
Overføres udgifter/indtægter
Overføres til kassen
I alt
Beløbet anvendes til:
Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By

-2.200

Arbejdsprogram Byudvikling i byerne
2b0023 Majvej i Klarup...........................................................................................

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

-81

Side 29
9 afaf20
89

Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)
Udgifter
Indtægter

Beløb i 1.000 kr.

2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .........................................
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej ..........................................................................
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) ............................
2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej......................................................................

-103
8.836

-1.364
-12.500
8.636

-569

2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter ................................
2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) .................................................................

-1.376

-3.392
-30.000

2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer .......................................................
2b0043 Lokeshøj....................................................................................................

-12
-4.939

-3.000
7.091

2b2623 Svenstrup Syd, Flødal ...............................................................................
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet .........................................................................

2.107
-11

-636

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) ............................................................

1.318

-7.500

2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds ........................................................................

-2.947

3.131

Sektor AK Arealer i alt - til anlæg 2020 ..............................................................

15.754

-46.701

Arbejdsprogram Mobilitet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

Udgifter

Indtægter

129.799

-42.123

6.596
2.215
-4.124
664
89
997
-4.122
-9.111
700
500
380

-5.330

Beløb fremkommer ved:
Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst............................................................................
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus ......................................................
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads ..............................................
2v0036 Nørregade som gågade.............................................................................
2v0068 Legepladser i centrum ...............................................................................
2v0074 Algade inkl., Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro ...............
2v0077 Nytorv-Nordkraft ........................................................................................
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade ..............................................
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .........................................................
2v0088 Kloakering i kolonihaver ............................................................................
2v0095 Kystsikring af Søsportsvej .........................................................................

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

4.122

-3.000

Side 30
10 af 89
20

Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront ............................................................
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen ....................................................................
2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C.W. Obles Kanal..................
2v0116 Analyser vedr. byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nrsb. ............
2v0123 Sø- og kanalanlæg ....................................................................................
2v2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2v3831 Midtbyplan i øvrigt .....................................................................................

3.606
576
-10.000
377
-6
2.964
1.831

Arbejdsprogram: Udvikling i byerne
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ..........................................

3.535

Arbejdsprogram: Mobilitet
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital ........................................................
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej .....................................................
2v0033 Aalborg som cykelby .................................................................................
2v0035 Udbygningsaftaler .....................................................................................
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor ......................................................
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015..................................................
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ...................................
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter ........................
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital ........
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ...........................................................
2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev ..............................................................................
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber ....................................................
2v0099 Cykelparkering ..........................................................................................
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler ...................
2v0105 Ny færge Hals – Egense (grøn omstilling) .................................................
2v0106 PlusBus (BRT) ...........................................................................................
2v0108 Saxogade Forbindelsen.............................................................................
2v0111 Forbedring adgangsforhold til Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej ..
2v0121 BRT 2 analyse (+BUS 2) ...........................................................................
2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følgeomkostninger ...............................................
2v2673 Projektering ...............................................................................................
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen .......................................................
2v2718 Cykelhandlingsplan ...................................................................................
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)..................................................
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 .............................................................
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .............................................................

1.751
31.008
1.417
2.570
4.016
-583
8.443
-1.983
19.316
743
3.831
-9
1.345
10.000
80
43.365
-303
269
224
942
693
-2.935
348
580
7.885
-34
-1

Arbejdsprogram: Natur og Udeliv
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ...................................................................
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling........................................................................
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder ..........................................

-7.001
-27
16

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Indtægter

930

-18.715
253

-1.656
-4.777
1.868
-6.884
-384

-20.056
113

13

-70

5.643

Side 31
11 af 89
20

Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
2v0089 Vejtræer.....................................................................................................
2v0094 Rærup Natur..............................................................................................
2v0107 LIFE IP Natureman ....................................................................................
2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose.....................................................................
2v2132 Lille Vildmose, LIFE ...................................................................................
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

5
985
-477
2.155
-21.018
11.178

Arbejdsprogram: Drift
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer ...........................................................
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie .........................................................
2v0082 Renovering af affaldskurve ........................................................................
2v0096 Ny materielgård .........................................................................................
2v0102 Genopretning af grøfter (klimaprojekt) .......................................................
2v2908 Uddybning af Honnørkajen ........................................................................

-15
-18
-29
7.598
-3
-4.195

Indtægter

238
13.512
2.057

Overføres til/fra kassen ..........................................................................................

7.637

-4.122

Overføres til/fra drift ...............................................................................................
Overføres udgifter/indtægter ..................................................................................

-2.047
3.177

-3.177

138.566

-49.422

2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst............................................................................

6.596

-5.330

2v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro ................
2v0077 Nytorv-Nordkraft ........................................................................................

3.212
-4.122

2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade ..............................................
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .........................................................

-9.111
700

2v0088 Kloakering i kolonihaver ............................................................................
2v0095 Kystsikring Søsportsvej .............................................................................

500
380

2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront ............................................................
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen ....................................................................

3.606
576

2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C. W. Obels Plads .................
2v0123 Sø- og kanalanlæg ....................................................................................

-6

2v2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2v3881 Midtbyplan i øvrigt .....................................................................................

2.964
1.831

I alt
Beløbet anvendes til:
Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By

-3.000

-10.000

Arbejdsprogram Byudvikling i byerne
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ..........................................

4.465

Arbejdsprogram Mobilitet
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital ........................................................

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

1.751

Side 32
12 af 89
20

Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej .....................................................
2v0035 Udbygningsaftaler .....................................................................................

31.008
2.570

-18.715

2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor ......................................................
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015..................................................

4.016
-582

-1.656

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ...................................
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital ........

8.443
19.315

-4.777
-6.884

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ...........................................................
2v0097 Cykeltiltag Dall/Ferslev ..............................................................................

742
3.832

-383

2v0099 Cykelparkering ..........................................................................................
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler ...................

1.221
10.000

2v0105 Ny færge Hals – Egense (grøn omstilling) .................................................
2v0106 BRT (+BUS) ..............................................................................................

80
43.365

2v0108 Saxogade Forbindelsen.............................................................................
2v0111 Forbedring adgangsforhold til Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej ..

-303
382

2v0121 BRT 2 analyse (+BUS 2) ...........................................................................
2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følgeomkostninger ...............................................

224
942

2v2673 Projektering ...............................................................................................
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen .......................................................

693
-2.922

2v2718 Cykelhandlingsplan ...................................................................................
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)..................................................

348
580

2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 .............................................................
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................

7.885
-34

2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .............................................................

-1

-20.056

-70

Arbejdsprogram Natur og Udeliv
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ...................................................................

-7.001

5.642

2v0094 Rærup Natur..............................................................................................
2v0107 LIFE IP Natureman ....................................................................................

985
-477

238

2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose.....................................................................
2v2132 Lille Vildmose, LIFE ...................................................................................

2.155
-21.018

13.512

2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

11.178

2.057

Arbejdsprogram Drift
2v0096 Ny materielgård .........................................................................................

7.598

Sektor Veje i alt - til anlæg 2020..........................................................................

138.566

-49.422

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 33
13 af 89
20

Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel

Beløb i 1.000 kr.

(Brutto)

Sektor Børn og Unge til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

Udgifter

Indtægter

17.316

-7.000

Beløb fremkommer ved:
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser ...................
310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede
lokaler .......................................................................................................................
310000030 Renovering af institutioner .....................................................................
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov .....................................
310000120 Ny institution Sandtuevej .......................................................................
310000140 Rammejustering .....................................................................................
310000170 Ny børnehave Sønderbroskolen ............................................................
310000190 Ghettoplan-"Et Danmark uden parallelsamfund .....................................
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave ...................
310000230 Ny institution Skydebanevej ...................................................................
310000240 Ny daginstitution Vodskov ......................................................................

582
5.921
2.235
10.967
-5.000
2.997
-92

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

17.316

Beløbet anvendes til:
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser ...................
310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede
lokaler .......................................................................................................................
310000030 Renovering af institutioner .....................................................................
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov .....................................
310000120 Ny institution Sandtuevej .......................................................................
310000030 Renovering af institutioner .....................................................................
310000170 Ny børnehave Sønderbroskolen ............................................................
310000190 Ghettoplan-"Et Danmark uden parallelsamfund .....................................
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave ...................
310000230 Ny institution Skydebanevej ...................................................................
310000240 Ny daginstitution Vodskov ......................................................................
Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2020 ............................................................

-272

-7000
-20
-2
-7.000

-272
582
5.921
2.235
10.967
-5.000
2.997
-92
-7.000
-20
-2
17.316

-7.000

-------------------------------------------------------- Anlæg ----------------------------------------------------------

Overførsel

Beløb i 1.000 kr.

(Brutto)
Udgifter

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget til overførsel i alt – anlæg
regnskab 2019

1.193

Beløb fremkommer ved:
310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum ...................................................

1.193

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

1.193

Indtægter
0

0

Beløbet anvendes til:

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 34
14 af 89
20

Byrådet
310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum ...................................................

1.193

0

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget i alt - til anlæg 2020 ......................

1.193

0

Ældre- og Handicapforvaltningen
-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor serviceydelser til ældre til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

Beløb fremkommer ved:
Erstatningsbyggeri Elmely ......................................................................................
Renovering – plejehjemmet Vestergården .............................................................
Nyt plejehjem Klarup ..............................................................................................
Markusgården ........................................................................................................
Forbindelsesgang Solsidecenteret – Firkløveret ....................................................
Demensplejehjem i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven) ..........
48 midlertidige boliger, Anneshave servicedel .......................................................
48 midlertidige boliger, Anneshave boligdel ...........................................................
Rammebeløb bygningsarbejder – ABA/kaldeanlæg...............................................
Elevatorer på kommunale plejehjem/handicapboliger ............................................
Rammebeløb – Ældreområdet ...............................................................................
Tryghedssikring plejehjem .....................................................................................
Investeringsramme almene boliger ........................................................................
Søges overført fra/til anlæg:

Udgifter

Indtægter

11.303

-3.030

1.300
35
-113
2.394
463
380
2.573
870
1.471
629
316
500
485

-1.920
-1.110

-463

I alt

10.840

-3.030

Beløbet anvendes til:
Erstatningsbyggeri Elmely ......................................................................................

1.300

Renovering – plejehjemmet Vestergården .............................................................
Nyt plejehjem Klarup ..............................................................................................
Markusgården ........................................................................................................
Forbindelsesgang Solsidecenteret – Firkløveret ....................................................

35
-113
2.394
0

Demensplejehjem i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven) ..........
48 midlertidige boliger, Anneshave servicedel .......................................................

380
2.573

48 midlertidige boliger, Anneshave boligdel ...........................................................
Rammebeløb bygningsarbejder – ABA/kaldeanlæg...............................................

870
1.471

Elevatorer på kommunale plejehjem/handicapboliger ............................................
Rammebeløb – Ældreområdet ...............................................................................
Tryghedssikring plejehjem .....................................................................................
Investeringsramme almene boliger ........................................................................

629
316
500
485

Sektor serviceydelser for ældre i alt - til anlæg 2020 ..........................................

10.840

-1.920
-1.110

-3.030

-------------------------------------------------------- Anlæg ----------------------------------------------------------

Byrådet

Møde den 20.04.2020
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Side 35
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Byrådet
Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor tilbud til mennesker med handicap til overførsel i alt – anlæg
regnskab 2019
Beløb fremkommer ved:
Ny Engbo – boligdel ...............................................................................................
Rammebeløb – Handicapområdet mindre anlægsarbejder ....................................
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset .............................................
Erstatningsbyggeri Syrenbakken............................................................................
Ny Engbo - servicedel ............................................................................................
Inventar på handicapområdet ................................................................................
Nyt botilbud for udviklingshæmmede 32 boliger (Tornhøjgård) ..............................
Søges overført fra/til anlæg:

Udgifter

Indtægter

37.664

-1.280

-981
799
25.204
9.425
1.429
326
1462

-1.280

463

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

38.127

-1.280

Beløbet anvendes til:
Ny Engbo – boligdel ...............................................................................................
Rammebeløb – Handicapområdet mindre anlægsarbejder ....................................

-981
799

Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset .............................................
Erstatningsbyggeri Syrenbakken............................................................................

25.204
9.888

Ny Engbo - servicedel ............................................................................................
Inventar på handicapområdet ................................................................................

1.429
326

Nyt botilbud for udviklingshæmmede 32 boliger (Tornhøjgård) ..............................

1462

-1.280

Sektor tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg 2020 ....................

38.127

-1.280

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
Sektor myndighedsopgaver og administration til overførsel i alt – anlæg
regnskab 2019

Indtægter

243

Beløb fremkommer ved:
El-biler/hybrid .........................................................................................................

243

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

243

Beløbet anvendes til:
El-biler/hybrid .........................................................................................................

243

Sektor myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg 2020 ...............

243

Skoleforvaltningen

Byrådet
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019
Beløb fremkommer ved:
Vedligeholdelsesplan .............................................................................................
Udviklings- og investeringsplan, energi ..................................................................
Udviklings- og investeringsplan, faglokaler ............................................................
Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø ........................................................
Klarup skole ...........................................................................................................
Tonhøjskolen..........................................................................................................
Vester Mariendal skole, centerklasser ...................................................................
Børne- og ungeunivers, Stigsborg..........................................................................
VUK bassin ............................................................................................................
Søges overført fra/til drift:

Udgifter

Indtægter

463

54

715
324
-340
3.600
-799
-4
-3.625
440
152

54

0

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

463

54

Beløbet anvendes til:
Vedligeholdelsesplan .............................................................................................
Udviklings- og investeringsplan, energi ..................................................................

769
324

Udviklings- og investeringsplan, faglokaler ............................................................
Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø ........................................................

-340
3.600

Klarup skole ...........................................................................................................
Tonhøjskolen..........................................................................................................

-799
-4

Vester Mariendal skole, centerklasser ...................................................................
Børne- og ungeunivers, Stigsborg..........................................................................

-3.625
440

VUK bassin ............................................................................................................

152

Sektor Skoler i alt - til anlæg 2020 ......................................................................
+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

517

0

Sundheds- og Kulturforvaltningen

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration til overførsel i alt
– anlæg regnskab 2019

Udgifter

Indtægter

-12.302

50

Beløb fremkommer ved:

Byrådet
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Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

-11.512
723
-1.514

50

-12.302

50

Storvorde Læge- og Sundhedshus ........................................................................

11.462

0

Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed ..............................................

791

0

Sektor Sundhedsfinans. og Kollektiv Trafik og Adm. i alt - til anlæg 2020 .....
+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

12.253

0

Storvorde Læge- og Sundhedshus ........................................................................
Kollektiv trafik, læskærme ......................................................................................
Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed ..............................................
Søges overført fra / til drift:
I alt .........................................................................................................................
Beløbet anvendes til:

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til overførsel i alt – anlæg regnskab
2019

-25.348

2.762

Beløb fremkommer ved:
Investeringer i Løvvangområdet .............................................................................
Medfinansiering af lokale initiativer ........................................................................
Indendørs gadeidræt ..............................................................................................
Prioriteringskatalog ................................................................................................
Hals, fritid, sport og oplevelser ...............................................................................

-8.152
-282
1.760
-1.124
-6.067

2.900

Projektforberedelse – udvidelse Gigantium ............................................................
Halprojekt Vestbjerg ...............................................................................................

706
-754

Halprojekt Skipperen ..............................................................................................
Ombygning Vejgård Bibliotek .................................................................................

-3.938
-2.427

Byfornyelse mindre landsbyer ................................................................................

-1.184

-138

Overføres til drift:
Etablering af kunstgræsbaner ................................................................................

-700

Overføres ikke:
Facilitetsudvikling ...................................................................................................

-239

Renovering Nibe Svømmebad ...............................................................................

245
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
Skøjtebane .............................................................................................................
Ombygning Haraldslund .........................................................................................

191
4

Energiinvesteringer ................................................................................................

-3.387

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

-25.348

Indtægter

2.762

Beløbet anvendes til:
Investeringer i Løvvangområdet .............................................................................
Medfinansiering af lokale initiativer ........................................................................

8.152
282

Indendørs gadeidræt ..............................................................................................
Prioriteringskatalog ................................................................................................

-1.760
1.124

Hals, fritid, sport og oplevelser ...............................................................................
Projektforberedelse – udvidelse Gigantium ............................................................

6.067
-706

Halprojekt Vestbjerg ...............................................................................................
Halprojekt Skipperen ..............................................................................................

754
3.938

Ombygning Vejgård Bibliotek .................................................................................
Byfornyelse mindre landsbyer ................................................................................

2.427
1.322

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg 2020 ...........................
+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

21.600

-2.900

-2.900

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
Sektor Kultur og Bibliotek til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

Indtægter

19.280

Beløb fremkommer ved:
Kulturens rum og rammer ......................................................................................

-447

Realisering Cloud City............................................................................................
Tilskud Art Center, Spritten ....................................................................................

-16.505
-2.136

IV. Overføres ikke:
Projektmodning Aalborghus ...................................................................................

-192

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

-19.280

0

Beløbet anvendes til:
Kulturens rum og rammer ......................................................................................
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Byrådet

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
Realisering Cloud City ...........................................................................................
Tilskud Art Center, Spritten ...................................................................................

16.505
2.136

Sektor Kultur og Bibliotek i alt - til anlæg 2020 .................................................
+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

19.088

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Indtægter

0

Side 40
20 af 89
20

Byrådet

Punkt 6.

Godkendelse af fremrykning af anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 samt
lånefinansiering i 2020 – Tillægsbevilling 2020-2022, anlæg og lånoptagelse
2020-021676
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der i 2020 gives 185 anlægsbevillinger til bygningsforbedringer baseret på tilstandsvurderingen og til
forbedring af brandsikkerhed og indeklima på i alt 190,1 mio. kr. jf. bilag til sagsbeskrivelsen,
at der i 2020 gives anlægsbevillinger til 129 projekter til energibesparende foranstaltninger i eksisterende
bygninger på i alt 23,3 mio. kr., og at tilbagebetalingen til kommunekassen af disse investeringer medtages i
Budget 2021,
at der i 2020 gives 143 anlægsbevillinger indenfor By- og Landskabsudvalgets anlægsområder på i alt 201,1
mio. kr. jf. bilag til sagsbeskrivelsen,
at konsekvenser for budgetoverslagsårene 2021-2023 af fremrykkede projekter på ejendomsområdet
håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024,
at der i investeringsoversigten for Budgetoverslagsår 2022 foretages en reduktion vedrørende ”Signalanlæg
Prinsensgade/Jernbanegade” på -2,0 mio. kr. som følge af fremrykning af projekt, idet konsekvenserne for
budgetoverslagsårene fremrykning af vejprojekt ”Nytorv-Nordkraft” på 8,5 mio. kr. behandles i en senere
sag, og
at der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse i 2020 på indtægt -414,5 mio., idet byrådet senere skal behandle
de konkrete lånoptagelser, og idet de fremtidige årlige ydelser på lånoptagelsen, som forventes at udgøre ca.
20,6 mio. kr., indarbejdes i Budget 2021 og fremover.
Ovenstående medfører et forbrug af kassebeholdningen i 2020 på 0 kr.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl kan ikke anbefale indstillingens sidste "at".

Beslutning:
Venstres byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:
"Det sidste "at" erstattes af:
at der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse i 2020 på indtægt -414,5 mio., idet byrådet senere skal behandle
de konkrete lånoptagelser, og idet de fremtidige årlige ydelser på lånoptagelsen, som forventes at udgøre ca.
20,6 mio. kr., anvises til finansiering af budgetforligspartierne inden igangsætningen af budgetlægningen for
2021."
For ændringsforslaget stemte 9 (Venstre og Det Konservative Folkeparti). Imod stemte 22.
Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.
For indstillingens 5 første "at"er stemte hele byrådet.
For indstillingens sidste "at" stemte 22. Imod stemte 9 (Venstre og Det Konservative Folkeparti).
Indstillingen var herefter godkendt.

Byrådet
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Baggrund
KL og regeringen har den 26. marts 2020 indgået aftalen ”Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset
af COVID-19”. Aftalen har til formål at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser under COVID-19pandemien.
Et af hovedelementerne i aftalen er fremrykning af anlægsinvesteringer, herunder at kommunerne sættes fri
af den aftalte anlægsramme for 2020, og at der under visse forudsætninger gives lånefinansiering til den
forøgede anlægsaktivitet.
Lånefinansiering af fremrykkede anlægsinvesteringer
Ifølge aftalen vil der blive forbedrede muligheder for dispensation til lånefinansiering i 2020 af fremrykkede
anlægsinvesteringer.
Det fremgår af aftalen, at der vil være tale om en generel låneadgang, og at puljen vil være uden et fast
beløb. Forudsætningerne for at kunne søge dispensation til låneadgang er, at der skal være tale om
fremrykning af konkrete projekter, der skal kunne realiseres i 2020.
Vedrørende eventuelle krav til kommunernes likviditet fremgik det af Social- og Indenrigsministerens
fremlæggelse af aftalen, at kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil få fuld låneadgang.
Den gennemsnitlige likviditet i hele landet var i 2019 ca. 7.700 kr. pr. indbygger mod ca. 2.700 kr. pr.
indbygger i Aalborg Kommune.
Magistraten besluttede i mødet den 30. marts 2020, at sigtepunktet for fremrykkede, lånefinansierede
anlægsinvesteringer fra senere år til 2020 skal være 400 mio. kr. Magistraten besluttede også, at projekter
vedrørende klima, miljø og brandsikring skal have særlig høj prioritet.
Aalborg Kommune fremsendte den 6. april 2020 ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om
lånedispensation til finansiering af fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 på 391,3 mio. kr.
Derudover kan der fremrykkes energiinvesteringer i eksisterende bygninger på 23,3 mio. kr.
Energiinvesteringerne er i henhold til Lånebekendtgørelsen allerede låneberettigede, hvorfor disse ikke er
medtaget i ansøgningen til Social- og Indenrigsministeriet.
Ansøgningen var baseret på korte projektbeskrivelser, der er udarbejdet af AaK Bygninger og By- og
Landskabsforvaltningen. Forslagene til fremrykning af anlægsprojekter er udarbejdet indenfor en ret snæver
tidsramme, og der er taget udgangspunkt i den forudsætning, at projekterne skal være konkrete, og at de
skal kunne realiseres i 2020, hvor der i givet fald vil være låneadgang – dog med forbehold for risici for
tidsmæssige forskydninger.

Den 8. april 2020 meddelte Social- og Indenrigsministeriet lånedispensation til Aalborg Kommune for 2020
på 391,29 mio. kr. til de ansøgte projekter.
Det fremgår af meddelelsen, at ”Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter,
som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt
de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte
lånedispensation skulle reduceres tilsvarende” (citat).

Igangsætning af de foreslåede fremrykkede investeringer forudsætter, at byrådet afgiver anlægsbevillinger
hertil – herunder godkender finansieringsformen.
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Byrådet
Borgmesterens Forvaltning, AaK Bygninger
By- og Landskabsforvaltningen har udarbejdet prioriteringsforslag på veje- og anlægsområdet, mens AaK
Bygninger har udarbejdet forslag for de kommunale bygninger, begge med en fordeling på ca. 200 mio. kr.
AaK Bygninger har foretaget en faglig vurdering og prioritering ud fra dels Skoleudviklingsplanerne fra 2015
og tilstandsvurderingen for de øvrige bygninger gennemført 2019/20.
Tilstandsvurderingen af bygningerne er prioriteret på en skala fra 1–5, hvor 1 er bedst og 5 er dårligst.
Prioritet nr. 4 på skalaen ”Skader eller mangel ved bygnings- eller anlægsdelen” og prioritet nr. 5 ”Fare for
sikkerhed, sundhed og miljø” udviser et foreløbigt vedligeholdelsesefterslæb på ca. 184 mio. kr. Den
resterende del af tilstandsvurdering for Nørresundby, som ikke er ikke færdiggjort endnu, skønnes at beløbe
sig til ca. 25 mio. kr. for prioritet 4 og 5, og anbefales medtaget i en eventuel anden runde af låneansøgning.
AaK Bygninger anbefaler således, at indsatsen prioriteres efter følgende principper:
 Hvor vedligeholdsefterslæbet er mest akut med særlig fokus på klimaskærm (tag, facade, vinduer) og
tekniske installationer.
 Hvor klimatiltag og energirenovering i kombination med genoprettende vedligehold har størst mulig
effekt.
 Hvor det samtidig bidrager til en forbedring af arbejdsmiljø og indeklima.
 At indsatsen i størst muligt omfang gøres bæredygtigt med fokus på materialer og cirkulær økonomi.
Det giver en samlet prioritering på 190,1 mio. kr. og fordeling forvaltningsmæssigt som angivet i skemaet
nedenstående. Prioriteringen afspejler ligeledes antal bygninger/m 2, og antal projekter angiver hvor mange
enkeltstående sager, der er prioriteret. Herudover er der forslag om fremrykning af energibesparende
foranstaltninger, der ikke kræver særlig låneansøgning for 23,3 mio. kr.
Den langt største post fra tilstandsvurderingen er genopretning af klimaskærme, særligt udskiftning og
efterisolering af dårlige tage. Prioriteringen har således primært tilgodeset en energirenovering og
klimasikring mod de hyppige og kraftige regnskyl frem for indvendigt vedligehold.
Herudover er forbedring af brandsikkerheden på plejehjem og botilbud prioriteret samt en række forestående
lovpligtige energimærker, automatiske reguleringssystemer (CTS) jf. kommende ændring til
bygningsreglementet.

Projekter hvortil der er meddelt lånedispensation

Mio. kr.

Antal
projekter

Projekter fra tilstandsvurderingen (tilstand 4 og 5) samt
udviklingsplan for skoleområdet
-

Borgmesterens Forvaltning

9,6

12

-

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

38,5

70

-

Skoleforvaltningen

73,9

45

-

Ældre- og Handicapforvaltningen

22,4

20

-

Sundheds- og Kulturforvaltningen

39,4

29

1,1

5

Forbedring af brandsikkerhed og indeklima
-

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

-

Ældre- og Handicapforvaltningen

I alt

5,2

4

190,1

185

Projekterne fremgår af bilaget.

Byrådet
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Byrådet

Energibesparende foranstaltninger med automatisk låneadgang

Mio. kr.

Antal
projekter

Fjernvarmekonvertering

3,6

14

Lovpligtig energimærkning 2020

2,4

55

17,3

60

23,3

129

Tekniske installationer, herunder:
- automatiske reguleringssystemer (CTS)
- varmeanlæg
- m.m.
I alt

Forudsætninger og risici:
Forudsætningen for prioriteringen er, at alle projekter kan realiseres og færdiggøres i 2020, men vil være en
række risikofaktorer, der skal tages højde for:
 Særlige Corona foranstaltninger på byggepladserne
 Mulighed for skærpede foranstaltninger, hvis krisen udvikler sig
 Kapacitet og ressourcer hos håndværkerne
 Byggevareleverancer (materialer), hvor produktionen er lukket ned
 Tidshorisont for hvornår brugerne genoptager driften i bygningerne, hvilket kan havde betydning for
hvilke indvendig arbejder der igangsættes.
By- og Landskabsforvaltningen
By- og Landskabsforvaltningen har gennemgået anlægsporteføljen med henblik på at identificere konkrete
projekter, hvor hele eller dele af projektet vil kunne fremrykkes med deraf følgende anlægsaktivitet i 2020.
Samlet set er der udpeget en mulig ramme på godt 200 mio. kr. Der kan peges på følgende overordnede
indsatser, der prioriteres:

Projekter hvortil der er meddelt lånedispensation

Mio. kr.

Antal
projekter

Genoprettende vedligehold på veje, stier, broer og øvrig infrastruktur
(prioriteres efter vedligeholdelsesplaner)

69,3

101

Klimasikring og klima-, natur- og miljøprojekter

19,5

6

Fremrykning af midtbyprojekter
(understøtter BRT og afvikling af den kollektive trafik, samt udvikling i
forlængelse af BRT)

27,5

7

8,5

4

Stigsborg Havnefront

14,3

2

Trafiksikkerhed

10,1

6

6,5

1

16,5

2

8,5

8

Stadion- og idrætsfaciliteter

10,0

2

Rådgiverydelser og øvrige projekter

10,4

4

201,1

143

Kommunale driftsbygninger

Fremrykning af byggemodninger
Cykelstier og rekreative stier
Grønne arealer og legepladser

I alt
Projekterne fremgår af bilaget.

Der ligger, under hver af de nævnte indsatser, en række konkrete projekter, der har dannet baggrund for
ansøgning om lånefinansiering og kan danne baggrund for udførelse.
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Byrådet
Projekternes karakter De foreslåede projekter under indsatserne har forskellig karakter ift. erhvervslivet.
Der er projekter, der retter sig mod større entreprenører i Danmark og en række projekter, der er
arbejdskraftintensive og retter sig mod håndværkere og små entreprenørvirksomheder.
Tidsmæssigt er der variation i ”reaktionstiden” fra 1-2 måneder (kan igangsættes før sommerferien) til 4-6
måneder (kan igangsættes i efteråret). Budgetmæssigt er der i høj grad tale om projekter, der i dag ikke er
budgetteret, samt om enkelte projekter med fremrykning fra 2021 og senere (optaget på
investeringsoversigten).
Forudsætninger og risici
Generelt er der i forhold til By- og Landskabsforvaltningens normale anlægsprojekter en længere
planlægningshorisont. Dette gælder i forhold til:
1.
2.
3.
4.

Udvikling og projektering
Arealerhvervelse (eks. ekspropriation) og koordinering (f.eks. med ledningsejere)
Udbud
Planlægning.

Navnlig punkt 2 og 3 vil kræve ekstraordinære tiltag for at kunne fremrykke projekter, mens punkt 1 og 4 vil
kunne fremskyndes ved ekstraordinær anvendelse af eksterne rådgivere/konsulenter.
Konkret er der tidsmæssige risici på projekter svarende til anlægsudgifter på ca. 60 mio. kr. Hovedparten af
risikoen knytter sig til en forudsætning om en positiv dialog med ledningsejerne i selskaberne.
Herudover er der et enkelt projekt, hvor der er dialog med private developere og fonde, der skal falde på
plads.
Økonomi
Finansieringen i 2020 af de fremrykkede anlægsinvesteringer foreslås at ske ved lånoptagelse på de normalt
gældende vilkår, der fremgår af Lånebekendtgørelsen.
Med et renteniveau på 1,75% p.a. vil en lånoptagelse på 414,6 mio. kr. medføre en årlig ydelse over 25 år
på ca. 20,6 mio. kr. med virkning fra Budget 2021.
Af hensyn til sikring af kommunens likviditet vil lånoptagelsen vedrørende 2020 ske over 2 – 3 omgange i
andet halvår 2020 og eventuelt i første kvartal 2021.
Bilag:
 Ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til lånefinansiering
 BL Fremrykning af anlægsprojekter (plancher).
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Bilag:
Ansøgning om dispensation til lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020 (projekter udover de
anførte i skemaet) - Ansøger 851 Aalborg (2).pdf
BL Fremrykning af anlægsprojekter.pdf
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Punkt 7.

Godkendelse af udsættelse af betaling af 2. rate 2020 af dækningsafgift for
erhvervsejendomme til 2021
2020-025404
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at betalingen af 2. rate 2020 dækningsafgift af erhvervsejendomme på 44,1 mio. kr. udsættes til 2021, således
at betalingen sker i to lige store rater sammen med 1. og 2. rate for 2021 jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
"Byrådets partier tager i forbindelse med arbejdet med budget 2021 stilling til hvorvidt dækningsafgiften skal
bortfalde helt eller delvis for 2021."
For ændringsforslaget stemte 3 (Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti). Imod stemte 28.
Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.
Indstillingen var herefter godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

Regeringen og KL har den 26. marts 2020 indgået aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset
af COVID-19. Et af elementerne i aftalen er, at kommunerne får mulighed for at udsætte virksomheders
betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende
muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private
virksomheder.
Dækningsafgift for erhvervsejendomme er en kommunal skat, som den enkelte kommunalbestyrelse
kan vælge at pålægge bygninger, som anvendes til ”kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og
lignende øjemed”. Den enkelte kommune fastsætter satsen, dog maksimalt 10,0 promille. Aalborg
Byråd har for 2020 fastsat dækningsafgiften til 5,35 promille af forskelsværdien.
Lovhjemlen bag opkrævning af dækningsafgift for private forretningsejendomme er
Ejendomsskattelovens § 23A. Samme lovs § 27 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at fastsætte
datoerne for dækningsafgiftens forfald. Lovens § 30 fastslår, at dækningsafgift ikke kan eftergives eller
lempes på anden vis.
Der er i 2020 budgetteret med en indtægt på 88,3 mio. kr., og med en betaling over to rater – den 1.
februar 2020 og den 1. august 2020.
2.656 virksomheder betaler dækningsafgift i Aalborg Kommune. Gennemsnitlig betaler disse 16.526 kr.
halvårligt. Mere end halvdelen betaler under 5.000 kr. halvårligt. 66 betaler mere end 100.000 kr.
halvårligt. Heraf betaler 8 over 500.000 kr. halvårligt.
Det indstilles, at udsætte betalingen af 2. rate 2020 til 2021, således at betalingen sker i to lige store
rater sammen med 1. og 2. rate for 2021.
Aftalen er endnu ikke udmøntet i en bekendtgørelse, men indtil andet måtte fremgå, forudsættes
følgende model:




Forfaldstidspunktet for betaling af 2. rate 2020 udsættes til 1. december 2020. Samtidig
meddeles de private virksomheder, at betaling kan foretages rettidigt sammen med betaling af
1. og 2. rate dækningsafgift 2021. Fortrinsretten på indtil 2 år og 3 måneder bør dermed kunne
blive beregnet fra det nye forfaldstidspunkt 1. december 2020. Fortrinsretten indebærer, at
dækningsafgiften dækkes forud for al anden prioritetsgæld i ejendommen i forbindelse med et
salg/en tvangsauktion.
Rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet 1. december 2020 indtil betalingsfristen for at betale
dækningsafgift sammen med raterne for 2021 fravælges.

Udskydelsen af betalingen administreres systemteknisk af KMD, som skal foretage en udvikling af
ejendomsskattesystemet.
Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at ændre på ovenstående vedrørende forfaldstidspunkt og
betalingsfrister, hvis andet kommer til at fremgå af bekendtgørelse, og hvis ovenstående ikke
systemteknisk er muligt.
Økonomi
En udskydelse af betalingen af 2. rate 2020 på 44,1 mio. kr. vil reducere den gennemsnitlige likviditet
for året 2020 med ca. 18 mio. kr.
Omkostninger til IT-løsning kendes endnu ikke.
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Udskydelsen formodes at afstedkomme ekstra opgaver for kommunen i forbindelse med efterårets
vurderingsændringer.
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Punkt 8.

Godkendelse af kommunegaranti til etablering af varmepumpeanlæg, Kongerslev
Fjernvarme A.m.b.a.
2020-017585
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at
der ydes lånegaranti på 15 mio. kr. med en maksimal løbetid på 20 år til Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.
under forudsætning af:
at
Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen
har stillet garanti for selskabets gæld.
at
Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
at Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for
selskabets gæld.
at

Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.

at

garantiprovisionen for lånet fastsættes til 0,5%.

Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens og Miljø- og Energiudvalgets beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

Baggrund
Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. har ved henvendelse af 24. februar 2020 søgt om kommunegaranti. Af
ansøgningen fremgår det, at Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. ønsker en kommunegaranti til et 25-årigt
fastforrentet lån på 15 mio. kr.
Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. opførte en biomassefyret satelitcentral i 2006 til 10,5 mio. kr. De 9,2 mio. kr.
heraf blev finansieret via et lån i KommuneKredit, som tidligere Sejlflod Kommune gav kommunegaranti til.
Lånet havde en løbetid på 5 år og skulle efterfølgende fornys. Byrådet godkendte med baggrund heri den
20. juni 2011 (punkt 24) at give kommunegaranti for et lån på 7,4 mio. kr. med en løbetid frem til 2031.
I forbindelse med opførelse af en lagerhal til opbevaring af træflis mv. godkendte byrådet den 23. januar
2012 (punkt 3) at give kommunegaranti for et lån på 4,5 mio. kr. med en løbetid på 20 år.
Det nye lån, som Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. nu har søgt om, skal anvendes til etablering af en eldrevet
luft/vand varmepumpe samt en ny akkumuleringstank. Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. har afholdt
licitation på projektet. Licitationen viste et resultat på 15 mio. kr. Finansieringen på 15 mio. kr. ønskes
optaget som et lån i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.
Kongerslev er i dag udlagt til fjernvarmeforsyning med naturgasbaseret decentral kraftvarme og flis og
forsynes fra Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Projektet omfatter etablering af en eldrevet luft/vand
varmepumpe med en varmeydelse på 1,5 MW samt en ny akkumuleringstank på 1.500 m3. Det forventes, at
varmepumpen fremadrettet kan dække ca. 84,8 % af varmebehovet i Kongerslev. Det resterende
varmebehov dækkes af en fliskedel og naturgasmotorer/-kedel.
Varmepumpeanlægget installeres i en ny særskilt bygning i tilknytning til Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.s
eksisterende flisværk. Akkumuleringstanken etableres samme sted og kan anvendes både af varmepumpen
og fliskedlen.
Etablering af varmepumpeanlægget skal sikre forbrugerne mod prisstigninger som følge af grundbeløbets
bortfald. Herudover skal projektet sikre forbrugerne i Kongerslev grøn fjernvarme.
Myndighedsforhold
Miljø- og Energiforvaltningen godkendte den 15. oktober 2019 et projekt for etablering af etablering af en 1,5
MW eldrevet luft/vand varmepumpe samt en ny akkumuleringstank på 1.500 m 3 i henhold til §3 i
bekendtgørelse nr. 1792 af den 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg.
Miljø- og Energiforvaltningen har ved afgørelse af 14. februar 2020 vurderet, at projektet ikke må antages at
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport. Etablering af anlægget vil dog kræve et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse,
byggetilladelse mv.
Retsgrundlag og praksis
I henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse
af garantier mv., §2, stk. 1, nr. 5, har kommuner låneadgang til udgiften til opførelse og vedligeholdelse,
opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder
ledningsnet.
Det vurderes, at etablering af et varmepumpeanlæg, inkl. akkumuleringstank, falder ind under
bestemmelserne i bekendtgørelsens §2, stk. 1, nr. 5.
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I henhold til bekendtgørelsens §10 kan lån optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må
ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid
inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger mv.
Den hidtidige praksis i Aalborg Kommune har været, at der i forbindelse med kommunegarantier til kollektive
energiforsyningsanlæg er givet lån med en løbetid på maksimalt 20 år.
Revideret lånetilbud
Med baggrund i foranstående har Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. efterfølgende efter anmodning fra Miljøog Energiforvaltningen fremsendt låneoplysninger fra KommuneKredit på et lån på 15 mio. kr. med en
løbetid på 20 år. Den årlige ydelse på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 20 år er ca. 190.000
kr., mens den årlige ydelse på en tilsvarende lån med en løbetid på 25 år er ca. 156.700. Den årlige ydelse
på lånet med en løbetid på 20 år er altså ca. 33.300 kr. højere.
Vilkår for kommunegaranti
Vedtægter mv.
I forbindelse med godkendelse af kommunegarantier til decentrale fjernvarmeselskaber har det været
praksis i Aalborg Kommune, at det skulle indarbejdes i selskabernes vedtægter, at Aalborg Kommune skulle
godkende takster, budgetter og regnskaber for selskaberne i garantiperioden. Denne bemyndigelse er
efterfølgende overgået til Miljø- og Energiforvaltningen.
I forbindelse med de tidligere kommunegarantier er følgende i 2011 blevet indarbejdet i Kongerslev
Fjernvarme A.m.b.a.s vedtægter:





Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for
selskabets gæld.
Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.

Herudover kan det oplyses, at den tidligere Sejlflod Kommune i 1989 har tinglyst tilslutningspligt til
fjernvarme for nye og eksisterende ejendomme i Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a.s forsyningsområde.
Garantiprovision
Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2019 (punkt 7) en ny model for opkrævning af garantiprovision,
herunder at garantiprovisionen fremadrettet fastsættes med udgangspunkt i en individuel økonomisk
vurdering. Den økonomiske vurdering af de enkelte virksomheder, der allerede i dag foretages af Miljø- og
Energiforvaltningen lægges til grund for de enkelte garantier.
Hvis der ved anmodning om kommunal garantistillelse foreligger en konkret økonomisk vurdering i
forbindelse med godkendelse af takster og budgetter, vil den forventelige garantiprovisionssats med
udgangspunkt i den nuværende markedssituation være 0,5%, hvis virksomhederne vurderes at have en
meget høj kreditkvalitet og stærk betalingsevne.
I det konkrete tilfælde har Aalborg Kommune allerede givet kommunegaranti til 2 lån hos Kongerslev
Fjernvarmeværk A.m.b.a., hvor der betales en årlig garantiprovision på 0,5 %. Som følge heraf gennemføres
der årligt en konkret økonomisk vurdering i forbindelse med godkendelse af takster og budgetter.
Den senest økonomiske vurdering fra 2020 giver ikke anledning til bemærkninger, og det vurderes derfor, at
garantiprovisionen for det nye lån bør sættes til 0,5 % som for værkets øvrige lån.
Afrunding
Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. ønsker at optage et kommunegaranteret lån i KommuneKredit på 15
mio. kr. til etablering af et nyt varmepumpeanlæg, inkl. akkumuleringstank.
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Med baggrund i den hidtidige praksis i Aalborg Kommune anbefales det, at der gives kommunegaranti til et
lån med en maksimal løbetid på 20 år og på de foreslåede betingelser. Det vurderes bl.a. i henhold til
Energistyrelsens Teknologikatalog, at den gennemsnitlige levetid på varmepumpeanlæg, inkl. bygning, vil
være i overensstemmelse med en løbetid på 20 år.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 53
4 afaf589

Byrådet
Bilag:
Ansøgning fra Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. om kommunegaranti
Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. - Lånetilbud med løbetid på 25 år
Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. - Lånetilbud med løbetid på 20 år
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Punkt 9.

Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
2020-020788
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til dokumenter vedrørende køb og salg og andre
dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser gives
tegningsbemyndigelse vedrørende Ældre- og Handicapforvaltningens område til vicedirektør Ove G.
Jensen fra 1. april 2020.
Sagsbeskrivelse
Fra 1. april 2020 udpeges Ove G. Jensen som ny vicedirektør i Ældre- og Handicapforvaltningen efter Bo
Blicher Pedersen, som fratræder 1. april 2020. Vedrørende reglerne for tegningsbemyndigelse henvises til
byrådets beslutning af 10. februar 2014 (punkt 2).
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 55
1 afaf189

Byrådet

Punkt 10.

Godkendelse af etablering af Destination Nord
2019-014624
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
- aftalegrundlag for etablering af Destination Nord,
- vedtægter for foreningen Destination Nord,
at Borgmesterens Forvaltning udpeger en erhvervsrepræsentant og en stedfortræder for denne til
bestyrelsen, og
at valggruppen udpeger en stedfortræder for borgmesteren til bestyrelsen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø Kommuner blev i juni 2019 enige om at arbejde henimod
etablering af et fælles destinationsselskab, som fremadrettet skal stå for destinationsudvikling og
turistservice i Nordøstkyst-aksen. I Aalborg godkendte Magistraten i møde den 24. juni 2019 Principper for
etablering af nyt destinationsselskab.
Etablering af Destination Nord er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og
herunder at skabe stærkere og større turismedestinationer, der blev indgået mellem den daværende
regering og Dansk Folkeparti i 2018. Målet med aftalen var at skabe bedre sammenhæng i
turismefremmeindsatsen og danne 15-25 destinationsselskaber i Danmark inden udgangen af 2020.
Forberedelsesarbejdet med at danne Destination Nord er foretaget af følgende:
 en interimbestyrelse med deltagelse af de fire borgmestre og de fire kommunaldirektører
 en arbejdsgruppe med deltagelse af en udpeget leder/medarbejder fra hver af de fire kommuner
 en interimleder tilknyttet interimbestyrelsen og arbejdsgruppen.
På baggrund af dette arbejde foreligger nu et aftalegrundlag og vedtægter til etablering af Destination Nord,
som er til politisk behandling i de fire kommuner i marts 2020.
Destination Nord kort fortalt
 Destination Nord etableres som en forening med Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø
Kommuner som medlemmer og stiftere
 Kommunerne forpligter sig til at indgå i Destination Nord til og med 2022
 Der ansættes en direktør for Destination Nord med eksternt opslag i foråret 2020
 Direktøren får to primære arbejdspladser i henholdsvis Aalborg og Frederikshavn Kommuner. Derudover
skal direktøren være synlig for aktørerne i henholdsvis Læsø og Brønderslev Kommuner. Foreningens
hjemsted er Frederikshavn og hovedkontoret placeres i Aalborg
 Målet er at skabe et nyt og fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, gøre Destination Nord
til en af de mest attraktive og førende destinationer og skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og
Skagen i nord og hele det mellemliggende ø- og østkystprodukt
 Destination Nord skal være en samarbejdsorganisation. Ambitionen er at være en aktiv og foretrukken
samarbejdspartner for turistforeninger, erhvervsaktører, lokale aktører, kommercielle aktører,
kommunerne m.fl.
 De to stærke indsatsområder i destinationens arbejde bliver:
o Storby-, Erhvervs- og Mødeturisme
o Krydstogt-, Kyst- og Naturturisme.
Udpegning til bestyrelsen
Der sammensættes en bestyrelse for Destination Nord, hvis rolle er at være strategisk sparringspartner for
direktionen. Dertil skal bestyrelsen sikre formålet med den nye destination, som er en professionalisering af
destinationsaktiviteterne på tværs af kommunegrænserne, og at gøre destinationen større og stærkere
sammen.
Der sammensættes en bestyrelse af ni personer, der dels kan sætte rammerne for turismeindsatsen og dels
har kompetencer til at løfte organisationen mod sine mål og øge den samlede destinations markedsandele.
De fire borgmestre udpeger i fællesskab en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del
timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.
Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt formanden
vælges for en hel byrådsperiode.
Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal byrådet udvælge en erhvervsrepræsentant
samt en stedfortræder for henholdsvis borgmesteren og for erhvervsrepræsentanten.
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Økonomi
Det samlede årlige budget for Destination Nord er 16.410.000 kr. Heraf bidrager Aalborg Kommune med
9.400.000 kr. pr. år, som svarer til det beløb, der er afsat i kommunens budget til køb af ydelser hos Visit
Aalborg i 2020 og overslagsårene.
Den videre proces
Såfremt aftalegrundlag og vedtægter godkendes i de fire byråd i marts 2020, igangsættes processen med at
ansætte en direktør, og der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvorefter Destination Nord etableres
som juridisk enhed.
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Bilag:
Aftalegrundlag Destination Nord marts 2020
Vedtægter - Destination Nord
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Punkt 11.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og lokalplan 1-2-121 Boliger mm.
Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
2018-083691
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.054.
forslag til Lokalplan 1-2-121.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.
Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et eksisterende stort set udbygget byområde med et areal på 6,6 hektar. Den giver
mulighed for blandet bolig- og erhvervsformål, med mulighed for at omdanne de gamle erhvervsejendomme
til boligformål. Lokalplanen gør ligeledes op med uaktuelle bindinger i de gamle lokalplaner, hvilket blandt
andet betyder, at der nu gives mulighed for, at der kan etableres boliger langs Thistedvej.
Kommuneplantillægget definerer byggehøjderne indenfor rammeområdets fem forskellige zoner, så det
sikres, at bebyggelsen i området trapper ned mod den eksisterende lave bebyggelse i den østlige del af
rammeområdet.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på mødet den 8. november 2018 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 14. november - 12. december 2018
Opsamling på fordebat blev behandlet på By- og Landskabsudvalgets møde den 7. februar 2019 (punkt 11).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalgets møde den 20. maj 2020 og byrådets møde den 15. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-121
Kommuneplantillæg 1.054
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 61
2 afaf589

Byrådet

Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at realisere en omdannelse af Hansen Møblers tidligere
lagerbygninger til etageboliger og tæt/lav bebyggelse. Lokalplanen fastsætter også overordnede principper
for omdannelse og fornyelse af den øvrige del af lokalplanområdet, ligesom der gøres op med uaktuelle
bindinger i områdets gældende lokalplaner.
Kommuneplantillæggets formål er at definere byggehøjderne indenfor rammeområdet, så det sikres at
bebyggelsen i området trapper ned mod den eksisterende lave bebyggelse i den østlige del af
rammeområdet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 1.054 er udarbejdet for at definere byggehøjderne i områdets fem forskellige zoner. I
forhold til den gældende kommuneplanramme er tilføjet yderligere én zone, hvor der kan bygges i op til 5
etager. Denne zone skal danne overgangen mellem de områder, hvor der kan bygges i henholdsvis 7-10
etager og 3 etager. Derved trapper bebyggelsen i området ned mod den eksisterende lave bebyggelse i den
østlige del af rammeområdet.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 62
3 afaf589

Byrådet
Kommuneplantillægget fastsætter desuden konkrete bebyggelsesprocenter for de fire ejendomme, hvilket
tilrettes i kommuneplanens bilag K.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen omfatter et eksisterende stort set udbygget område, som afgrænses af Thistedvej, Lindholm
Brygge, Anders Nielsens Vej og Lindholm Strandpark. Det er et område med meget forskellig karakter. Mod
øst langs Strand Allé, Gadegårdsvej og Thistedvej overvejende boliger i 1½ etage på mindre grunde. Mod
vest et mere blandet område, primært med kontor, undervisning, erhvervs- og servicefunktioner.
Lokalplanområdet opdeles i fem delområder A-E ud fra dels de eksisterende strukturer og dels de fremtidige
byggemuligheder. Område A udgør ejendommene, hvor Hansen Møbler tidligere havde deres aktiviteter.
Område B den resterende del af eksisterende erhvervsområde. Område C alle de ejendomme, der har
facade mod Thistedvej. Område D den eksisterende børnehave, og område E det fuldt udbyggede område
med boliger overvejende i 1½ etage.
Den fremtidige omdannelse og fornyelse af området skal tilpasses de omkringliggende strukturer og
volumener. Bygningshøjden trappes derfor ned fra 4-5 etager mod sydvest til 1½-2 etager mod nordøst.
Derved opnås der en skalamæssig sammenhæng i området, ligesom de eksisterende boliger i 1½ etage
respekteres.
I de enkelte byggerier skal der lægges særlig vægt på, hvordan man møder kantzonerne, hvad enten det er
mod Thistedvej som indfaldsvej, Kummerowsvej og Strand Allé som boligveje eller Lindholm Strandpark som
rekreativt område. Kantzonerne er væsentlige for at få defineret de kommende byrum i området – byrum der
i dag er meget udefinerede.
Området er karakteriseret ved sin nærhed til Limfjorden og Lindholm Strandpark. Det giver unikke
muligheder i forhold til udsigtskvaliteter og let adgang til de store rekreative områder. Der er god stiadgang til
midtbyen, kulturbroen mv., og der er god kollektiv forsyning med både busser og nærbanen.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad de eksisterende overkørsler fra Thistedvej og Lindholm Brygge.
Der tages udgangspunkt i de eksisterende vejstrukturer. Det sikres dog, at der engang i fremtiden ikke er
noget til hinder for, at der kan etableres vejadgang til området fra Anders Nielsens Vej. Det forudsætter dog
et selvstændigt vejprojekt.
Ophævelse af lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne 12-029 Lindholm Strandpark, 12-053 DAC-området, 12-019
DAC’s fabriksområde og 12-047 Børneinstitution, Gadegårdsvej. Disse lokalplaner ophæves for det område,
der er omfattet af lokalplan 1-2-121 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"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.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 63
4 afaf589

Byrådet
Bilag:
Kommuneplantillæg - 1-054 politisk behandling
Lokalplan 1-2-121 forslag til politisk behandling

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 64
5 afaf589

Byrådet

Punkt 12.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.055 og Lokalplan 1-2-123 Rekreativ formål,
Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
2020-017612
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.055.
forslag til Lokalplan 1-2-123.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.
Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 65
1 afaf689

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne er udarbejdet for at give det planmæssige grundlag for at sikre og udvide Syrestien som en central
cykel- og gangforbindelse, der forbinder Nørresundby Midtby med Stigsborg-området.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 4. juni 2020 og byrådets møde den 15. juni 2020.

Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-13
Kommuneplantillæg 1.055
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 66
2 afaf689

Byrådet
Formål og baggrund
Den overordnede grønne cykel- og gangforbindelse i udviklingsplanerne for Stigsborg Havnefront er Syrestiforbindelsen, som på dele af strækningen følger det gamle jernbanespor. Stien forbinder Nørresundby
Midtby og brolandingen ved Limfjordsbroen med Stigsparken og den nye strand, der afslutter
Strandkvarteret mod fjorden. Herfra fortsætter stien over motorvejen og videre østpå. Stiforbindelsen bliver
desuden en vigtig sikker skolevej til det kommende Børne- og Ungeunivers på Stigsborg, der kommer til at
rumme skole, børnehave og daginstitution.

Principper for Syresti-forbindelsen og promenadeforløb igennem hele Stigsborg Havnefront. Den røde streg
markerer Etape 1. Dette kommuneplantillæg og denne lokalplan omfatter Syresti-forbindelsen vest for Etape
1.
Syresti-forbindelsen er tænkt som en grøn og frodig forbindelse, som bevæger sig dynamisk gennem de tre
bykvarterer og etaper af Stigsborg Havnefront. På den måde kommer forbindelsen til at fungere som en
"grøn rygrad" i Stigsborg-området.
Byrådet godkendte i møde den 10. februar 2020 (punkt 4) en rammelokalplan for hele Etape 1 med byggeret
for udvalgte byggefelter. Udviklingen af hele Stigsborg Havnefront forventes at vare 25-30 år.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af det nord-østlige hjørne af ramme 1.2.I1 Industri ved Nordre
Havnegade (Hedegaard) fra erhvervs- og industriformål til rekreative formål. Denne del bliver fremadrettet en
del af ramme 1.2.R4 Syrestien mm.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen er i vid udstrækning en ”bevarende” lokalplan. Lokalplanen sikrer, at den vestlig del af
lokalplanens område fastholdes som en grøn kile med beplantning. Området er over tid vokset til i flere
forskellige slags hjemmehørende træer og buske, og fremstår i dag som en bevaringsværdig grøn kile i
landskabet.
Der tillades ingen bygninger inden for lokalplanens område, udover mindre bygninger/anlæg i forbindelse
med områdets benyttelse til rekreative formål eller teknisk forsyning, f.eks. pumpestation.
Lokalplanen muliggør, at der kan laves en udvidelse af Syrestien, og sikrer en sammenhængende Syrestiforbindelse fra Limfjordsbroens brolanding i Nørresundby Midtby til Stigsborg. Herfra løber den officielle
hærvejsrute og "Camino Aalborg" videre langs kysten mod nordøst til bl.a. Hammer Bakker.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 67
3 afaf689

Byrådet

Lokalplanen fastslår, at stien skal anlægges i fast belægning. Dette sikrer blandt andet en større komfort for
cyklister, at stien ikke "køres i stykker", og at der kan ryddes sne om vinteren. Det sidste er ikke mindst
vigtigt, da Syresti-forbindelsen bliver en skolevejs-sti til det kommende Børne- og Ungeunivers på Stigsborg.
Endelig sikrer lokalplanen, at ”indgangene” til Syrestien skal markeres med en særlig beplantning, så
brugerne naturligt ledes ind mod stien.
Navngivning af sti
Syrestien er i dag det officielle navn på en sti mellem Havnegade og Nordre Havnegade. Det anbefales, at
dette navn videreføres, så hele forbindelsen fra brolandingen til den kommende Stigsparken navngives
Syrestien.
Stigsparken kommer til at ligge på den tidligere Kemira-grund, i folkemunde kaldet Syren, - heraf navnet
Syrestien.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet omfatter den sydligste del af eksisterende lokalplan 12-022 fra 1987 og en 5 m stribe
igennem lokalplan 1-2-114 fra 2015.
Lokalplan 12-022 udlægger et 10 m bredt areal til en sti langs banesporet. I virkeligheden ligger Syrestien
umiddelbart syd herfor (i det tidligere banespor), mens det 10 m brede areal består af beplantning. For at
bringe overensstemmelse med virkeligheden ophæves lokalplan 12-022 for det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan.
Lokalplan 1-2-114 udlægger en 2 m bred offentlig tilgængelig privat fællessti gennem boligområdet vest-øst
som en del af en 10-18 m bred grøn "rambla". For at sikre en bredere sti med rabat, belysning mv. ophæves
pkt. 8.3 Stier og 12.2 Grøn Rambla og offentlig tilgængelig sti i Lokalplan 1-2-114 i et bælte på 5 m omkring
den eksisterende sti. De øvrige bestemmelser i Lokalplan 1-2-114 forbliver uændrede.
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
Lokalplanen indeholder snævre anvendelsesbestemmelser, da områdets anvendelse er fastsat til rekreative
formål, og der ikke kan opføres bebyggelse inden for området (udover mindre bygninger til rekreative formål
eller tekniske anlæg.)
Dele af lokalplanens område er privatejede, hvilket betyder, at ejeren/ejerne kan kræve arealet overtaget af
kommunen efter planlovens § 48. Alternativt kan der blive tale om ekspropriation for at realisere lokalplanen.
Der har været dialog med ejeren af matr.nr. 18h, Nørresundby Markjorder. Ejeren skal erstattes ud fra
ejendommens værdi før vedtagelse af lokalplanen. Idet grunden i kommuneplanrammen er udlagt til industri
med en bebyggelse på 70% er det By- og Landskabsforvaltningens forventning, at ejeren skal erstattes med
omkring 450 kr./m² svarende til ca. 800.000 kr.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 68
4 afaf689

Byrådet

Matrikelkort over den østlige del af lokalplanområdet (markeret med blå prikker).
Erstatning og etablering/udvidelse af selve Syrestien er pt. ikke finansieret. Det forventes, at udvidelse af
stien skal være etableret senest, når Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg åbner i 2024.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 69
5 afaf689

Byrådet
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.055
Udkast til Lokalplan 1-2-123

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 70
6 afaf689

Byrådet

Punkt 13.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv,
Bygaden 20-22, Hasseris (1. forelæggelse)
2019-000373
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 3.033.
forslag til Lokalplan 3-3-115.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 6 uger.
Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 71
1 afaf589

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre opførelse af ca. 14 tæt-lave boliger omkring ejendommen
Bygaden 20 og 22 i Gl. Hasseris. Den eksisterende gård på Bygaden 20 bevares i sin nuværende form og
funktion som bolig og erhverv, mens arealerne vest for gården, og ejendommen Bygaden 22, kan omdannes
til tæt-lav boligbebyggelse.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på mødet den 25. april 2019 (punkt 4).
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på mødet den 25. april 2019 (punkt 4).
Fordebatten var i perioden 30. april - 31. maj 2019.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på mødet den 15. august 2019 (punkt 10).
Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde ifm. fordebatten den 27. maj 2019 på Hasseris Gymnasium.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 4. juni 2020 og byrådet den 15. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-3-115
Kommuneplantillæg 3.033
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 72
2 afaf589

Byrådet

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre en tæt-lav boligbebyggelse på ejendommene Bygaden 20 og 22 i Gl.
Hasseris. Lokalplanen har til formål at sikre, at udformningen af den nye bebyggelse sker med afsæt i
områdets traditionelle byggestil, at bebyggelsen gennem arkitektur og materialer harmonerer med områdets
øvrige bygninger, og at områdets grønne karakter med høje træer ud mod Bygaden og læhegn ud mod
engene bevares.
Kommuneplantillæggets indhold
Med kommuneplantillægget vil en større del af lokalplanområdet blive overført fra kommuneplanramme
3.3.B1 ”Hasseris Enge” til rammeområde 3.3.D1 ”Gl. Hasseris”. Kommuneplantillægget ændrer således
alene rammernes geografiske afgrænsning.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af et tæt-lav boligområde ved ejendommene Bygaden 20
og 22 i Gl. Hasseris. Lokalplanen sikrer, at den eksisterende gård på Bygaden 20 bevares, mens arealerne
vest for gården, som tidligere har været anvendt som hestefold, kan omdannes til et tæt-lav boligområde.
Ved ejendommen Bygaden 22 kan eksisterende bygninger nedrives, og der kan opføres tæt-lav boliger.
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Byrådet
Det er særligt vigtigt, at ny bebyggelse udformes og opføres i respekt for den bevaringsværdige bebyggelse i
Gl. Hasseris. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der muliggør ny bebyggelse i en nutidig arkitektur med
klassiske proportioner og materialer. Ny bebyggelse kan opføres i 1 etage med udnyttet tagetage udformet
som et symmetrisk saddeltag. Ny bebyggelse skal fremstå med pudsede facader. Bebyggelse bag gården
på Bygaden 20 kan opføres i et nutidigt udtryk, mens bebyggelse ud til Bygaden skal opføres i materialer og
med nuancer, som er karakteristisk for bebyggelsen langs Bygaden.
Den firlængede gård på Bygaden 20 er en markant bygning i gadebilledet, og udgør en vigtig del af
områdets særlige landsbykarakter. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen bevares i sin nuværende form og
beholder sit oprindelige udtryk.
Et andet fokuspunkt har været at sikre områdets grønne karakter. Derfor udpeger lokalplanen
bevaringsværdig beplantning som sikrer markante træer og beplantningsbælter i området, herunder det
vestlige beplantningsbælte, der medvirker til at adskille området fysisk fra Hasseris Enge-området.
Lokalplanen udlægger stier i området, der skal sikre gode forbindelser til naboområderne og fra Bygaden til
den grønne kile mellem Gl. Hasseris og Hasseris Enge.
Dele af lokalplanområdet er udfordret i forbindelse med håndtering af regnvand i perioder med meget regn.
Lokalplanen muliggør etablering af et regnvandsbassin med en sø-lignende karakter. Regnvandsbassinet
kan etableres i lokalplanområdets vestlige del, som en del af den friholdte grønne kile.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Bygaden via en ny boligvej, som får navnet Nørgaards Have.
Ejer har ønsket at navngive den kommende vej efter navn på ejere af gården ved Bygaden 20.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 05-072, Boligområde mm., Gammel Hasseris Enge, Hasseris, der
udlægger området til fælles friareal.
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 05-022, Gl. Hasseris Landsby, der udlægger området til
boligformål og landbrug.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves ovenstående
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan.
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.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 74
4 afaf589

Byrådet
Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 3.033 for et område i Gl. Hasseris
Udkast til Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00
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Byrådet

Punkt 14.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej,
Vejgård (1. forelæggelse)
2019-099502
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.068.
forslag til Lokalplan 4-1-123.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.
Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 20.04.2020
kl. 16.00

Side 76
1 afaf489

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter det tidligere Rishøjcenter i Vejgård. Der kan etableres 55 boliger i bygningerne, hvoraf
50 boliger har et nettoareal under 50 m². På grund af bygningens brede gangarealer har disse boliger dog et
relativt højt bruttoareal på op til 69 m². De betragtes derfor som små boliger i relation til parkeringsnormen.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 20. maj 2020 og byrådet den 15. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-1-123
Kommuneplantillæg 4.068
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for at omdanne det tidligere Riishøjcenter i Vejgård til boliger.
Riishøjcentrets nuværende anvendelse til plejeboliger ophørte i efteråret 2019. Der er på baggrund af de
fysiske muligheder for at indrette boliger i bygningerne foretaget en konkret vurdering af parkeringsbehovet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent for det tidligere Riishøjcenter fra 115 til
125. Den nuværende bebyggelsesprocent er 119, men der ønskes mulighed for at opføre tre elevatortårne,
der vil øge den samlede bebyggelsesprocent.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne det tidligere Riishøjcenter i Vejgård til boliger. Bygningernes
oprindelige udtryk bevares, og det eksisterende gårdrum fastholdes til opholdsareal for områdets beboere.
Der gives dog mulighed for at opføre tre elevatortårne på gårdsiden af bebyggelsen.
Da bygningerne er indrettet med store gangarealer pga. den tidligere anvendelse, vil selv relativt små boliger
have et højt bruttoareal. På den baggrund er det konkret vurderet, at boliger under 70 m² brutto i disse
bygninger kan betragtes som små boliger i relation til parkeringsnormen.
Der er ikke plads til mere end 10 p-pladser i lokalplanområdet. Derfor giver lokalplanen kun mulighed for at
etablere relativt små boliger, hvor parkeringsbehovet er lavt. Hvis bygningerne evt. senere ønskes indrettet
til større boliger, skal der findes flere parkeringspladser uden for lokalplanområdet, f.eks. gennem tinglysning
eller ny planlægning.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.068 for et område ved Riishøjsvej
Udkast til Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård
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Punkt 15.

Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg
Midtby (2. forelæggelse)
2018-094501
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 1-1-138 endeligt uden ændringer.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Per Clausen, Vibeke Gamst og Ole Risager kan ikke anbefale indstillingen.
Hans Henrik Henriksen og Jan Nymark Thaysen anbefaler indstillingen.
Indstillingen er herefter ikke anbefalet.
Hans Henrik Henriksen begærer sagen indbragt for byrådet.
Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Magistraten anbefaler By- og Landskabsforvaltningens indstilling.
Lasse P.N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
For stemte 26. Imod stemte 5 (Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten).
Indstillingen var herefter godkendt.
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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
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 5. december 2019 (punkt 4).
Magistratens møde 16. december 2019 (punkt 6).
Byrådets møde 16. december 2019 (punkt 16).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 20. december 2019 til og med 24. januar 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 en flersidig anvendelsen af bygningen.
Lokalplanområdet har adgangsvej fra Kielersvej. Det nederste niveau af bebyggelsen er udlagt til parkering.
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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 cyklister 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.
Der skal fokuseres på indretningen af Shared Space med beplantning, belægning og inventar, så det har
sammenhæng med Godsbanearealets øvrige byrum. En del af strækningen langs Brohuset vil fungere som
udkørsel for renovationsvogne og lastbiler, hvorimod personbiler har ind og udkørsel samme sted.
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 f.eks. ved hjælp af russervinduer.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 1-1-110 samt delvist af tillæg til lokalplan
1-1-110 (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 er omfattet af nærværende lokalplan.
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 indgået aftale med grundejeren om delfinansiering af åbningen af
Østerå for den del som grænser op til lokalplanområdet.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejeren, jf. bilag.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse
af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)”:
Integrering af miljøhensyn i planen:
Lokalplanen opsætter bestemmelser om bebyggelsens udformning og materialevalg, hvormed det sikres, at
byggeriet kommer til visuelt at passe ind i omgivelserne.
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Lokalplanen opsætter bestemmelser om, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj og
virksomhedsstøj skal overholdes. Det er påvist i en støjredegørelse, at der kan etableres støjdæmpende
foranstaltninger, så støjniveauet i boligerne og på de udendørs opholdsarealer ligger under
grænseværdierne.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning. De modtagne indsigelser
om trafikstøj og virksomhedsstøj vurderes at være tilstrækkeligt belyst i plangrundlaget og tilhørende
miljørapport. Bemærkningerne til de øvrige emner vurderes at være belyst i plangrundlaget.
Bemærkningerne har derfor ikke givet anledning til ændringer.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo.
0-alternativet er, at lokalplanområdet anvendes til kontor, service, undervisning, institutioner eller lignende.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra vejtrafik, som
gennemføres hvert 5. år.
Øvrig overvågning er ikke relevant.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 44 indsigelser og bemærkninger, som er behandlet i særskilt bilag.
Henvendelserne er behandlet efter temaerne:
1. Imod at der skal opføres en bygning på arealet.
2. For uambitiøst byggeri på det pågældende sted.
3. Nabo til en byggeplads.
4. Udrykningskøretøjer mister udsyn.
5. Trafikstøj.
6. Trafik på Kielersvej og Hjulmagervej.
7. Banedanmarks adgang via Kielersvej.
8. Bemærkninger fra Grundejerforeningen Godsbanearealet.
9. Bemærkninger fra Unicon A/S.
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Bilag:
Forslag til lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (med miljørapport)
Udbygningsaftale
Samlet bemærkninger
Opsamling på indkomne indsigelser og bemærkninger
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Punkt 16.

Godkendelse af Kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for
Himmerland Boligforening afd. 67, Børnehave på Blåkildevej
2020-010101
By og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stilles 52.97% kommunal garanti på lån
10.006.000 kr. i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afdeling 67.
Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 67.
Baggrund
Himmerland Boligforenings afdeling på Blåkildevej samt afdelinger på Ravnkildevej og Fyrkildevej er en del
af en større byplan fra 1960’erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig
tale ”Kildeparken”, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken. Helhedsplanen ”Kildeparken
2020” indeholder tiltag og initiativer til videreudvikling af den eksisterende indsats i Aalborg Øst.
For at få en mere økonomisk rentabel børnehave, samt sikre pasningsgarantien i det nye renoverede
område, tilbød Himmerland Boligforening Aalborg Kommune at bygge en ny og mere tidssvarende
børnehave på Blåkildevej efter reglerne i lov om leje af erhvervslokaler jf. almenboliglovens § 161, stk. 3.
Boligorganisationen ønsker, i henhold til konverteringsbekendtgørelse af realkreditlån i støttet byggeri, at
konvertere det eksisterende lån på 9.860.000 kr., som kommunen er garant for, til nyt lån på 10.006.000 kr.
Baggrund for anmodningen er, at de nuværende lave renter gør det muligt for boligorganisationen at opnå
besparelser på den endelige bruttoydelse, selvom der sker en forhøjelse af det eksisterende garanterede lån
på 146.000 kr.
Det bemærkes, at By- og Landskabsforvaltningen har modtaget en kopi af kreditinstituttets tilbud, og dermed
kan bekræfte, at tilbuddet overholder § 5 i konverteringsbekendtgørelse, det vil sige, at konverteringslånet
har samme løbetid som det nuværende lån, intet provenu til afdelingen og lavere bruttoydelse.
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler derfor, at der stilles 52,97% garanti på det nye lån jf.
konverteringsbekendtgørelsens § 13: ”Efter en konvertering overføres offentlige garantier til det nye lån med
samme procentsats og på samme vilkår som for det indfriede lån”.
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Punkt 17.

Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. indledning af forhandlinger mellem
Aalborg Kommune og BUPL om en arbejdstidsaftale for pædagoger ansat i
folkeskolen
2020-019362
Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den
23. marts 2020:
"Forslag til byrådsbeslutning
Byrådet opfordrer Skoleforvaltningen til at indlede forhandlinger med BUPL for at undersøge mulighederne for
at indgå en arbejdstidsaftale for pædagoger ansat i folkeskolen i forlængelse af den aftale Aalborg Kommune
har indgået med Danmarks Lærerforening.
Begrundelse.
I forbindelse med vedtagelsen af en ny model for tildeling af ressourcer til skolerne i Aalborg Kommune har det
vist sig, at der er meget stor forskel på det antal undervisningstimer lærere har i løbet af et år og det antal
undervisningstimer pædagogerne har i løbet af et år i den understøttende undervisning. Dette bekræfter – efter
forslagsstillernes opfattelse – at BUPL har ret, når de fremfører, at pædagogerne i skolerne i Aalborg Kommune
har et alt for stort arbejdspres. Denne udfordring kan løses gennem forhandlinger om og eventuelt indgåelse
af en arbejdstidsaftale for pædagogerne i folkeskolen.
Forhandlinger om optagelse af en lokalaftale om arbejdstiden vil i øvrigt ligge i naturlig forlængelse af den
centrale overenskomst på området, hvor parterne opfordres til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale
arbejdstidsaftaler.
BUPL har flere gange anmodet om forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale. Disse anmodninger er
desværre indtil nu blevet afvist af Aalborg Kommune. Derfor tager Enhedslisten nu sagen op i byrådet."
Beslutning:
For stemte 2 (Enhedslisten). Imod stemte 29.
Indstillingen var herefter ikke godkendt.
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Punkt 18.

Underskriftsside
Beslutning:
.
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