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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Møde den 24.08.2020
kl. 09.00
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Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2020
2020-026976
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-juli 2020.
Beslutning:
Til orientering.
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Møde den 24.08.2020
kl. 09.00
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Sagsbeskrivelse
Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-juli 2020 og indeholder aktuel
information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilag 1. Der er
ydermere vedlagt et bilag 2, som sammenligner forbruget på serviceudgiftsområdet pr. 31. juli 2020 med
samme tidspunkt sidste år.
Det korrigerede budget for serviceudgifterne er pr. 31. juli 2020 ekskl. overførsler fra 2019, idet byrådet i
forbindelse med behandlingen af regnskab 2019 har besluttet at udskyde behandlingen af overførslerne på
serviceområdet til senere.
Anlægsbudgettet pr. 31. juli 2020 er inklusive overførsler fra 2019 og inklusive fremrykkede anlægsprojekter
til 2020. Loftet over kommunernes anlægsudgifter er suspenderet i 2020 med henblik på understøttelse af
den økonomiske aktivitet i Danmark som følge af Covid-19.
Opbygning af virksomhedsrapporten
Driften er opdelt i henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er
budgetgaranterede udgifter (inklusive øvrige overførsler). På anlægssiden er der foretaget opdeling på
bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.
Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en
given dato primo måneden.
Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til
dato.
Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen
sygdom samt arbejdsskader.
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Bilag:
Bilag 1 - Ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2020
Bilag 2 - sammenligning af forbrugsprocenter 2019 og 2020 - pr. juli
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Punkt 3.

Godkendelse af Beretning nr. 44 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2019
2019-092741
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender beretning nr. 44 om revision af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2019 samt de afgivne bemærkninger og at byrådet samtidig godkender Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2019.
Kristian Kjær Jensen, director hos PricewaterhouseCoopers deltager under punktet.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har den 12. juni 2020 afgivet beretning om revisionen af Aalborg
Kommunes årsregnskab for 2019.
Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:
 Indledning
 Konklusion på den udførte revision
 Revisionens formål, udførelse og afrapportering
 Den udførte revision
 Uafhængighed
 Sammendrag af kommunikation
 Afslutning
 Bilag 1 – Påtegning, ledelsesnotater og afgivne erklæringer.
Til beretningen er som særskilt dokument vedhæftet:
Bilag 2:
Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af områder, der er omfattet af refusion eller tilskud fra
staten i regnskabsåret 2019.
Bilag 3:
Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets
samt Udlændinge og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret 2019.
Konklusion på den udførte revision
Af revisionspåtegningen fremgår følgende:
”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vi har revideret regnskabet for Aalborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter siderne 10 – 29 og 48 - 52 i ”Regnskab 2019 - Årsberetning” samt siderne 149 - 214, 216 - 221 og
226 - 244 i ”Regnskab 2019 - Bilag” herunder anvendte regnskabsprincipper, regnskabsopgørelse, balance
og noter med følgende hovedtal:
Resultat af ordinær drift

overskud

DKK

261,7 mio.

Resultat af det skattefinansierede område

underskud

DKK

99,6 mio.

Aktiver i alt

DKK

16.012,4 mio.

Egenkapital i alt

DKK

6.252,0 mio.”

I afsnittet er der ligeledes fremhævelse af forhold vedrørende revisionen:
”Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og
regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2019 som
sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision”.
Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden
I afsnit 2.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden, angiver revisionen nedenstående
bemærkninger:
”2.2.1 Kontanthjælp efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser
Ved gennemgang af bevillingssager på området har vi konstateret, at Aalborg Kommune i forbindelse med
iværksættelse af indsatsplaner primo 2019 traf beslutning om at implementere ny lovgivning i forhold til, at 1.
tilbud ikke længere skulle være virksomhedsvendt. Den nye lovgivning herom er dog først trådt i kraft fra 1.
januar 2020.

Magistraten

Møde den 24.08.2020
kl. 09.00

Side 6
2 af 108
5

Magistraten
Kommunens beslutning vedrørende indsatsplanerne har således betydet, at der i 2019 ikke har været
iværksat virksomhedsvendt indsats i henhold til lovgivningens bestemmelser. I stedet har der været iværksat
tilbud efter kapitel 10 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Jobværksted og Personlig Jobformidler).
Kommunens administration af området følger fremadrettet lovgivningens bestemmelser.
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1.1 i Bilag 2 - 3.
2.2.2 Integration jf. Integrationslovens bestemmelser
Vi har foretaget revision af 10 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af
integrationslovens bestemmelser. I den forbindelse har vi konstateret fejl i 8 af bevillingssagerne.
Antallet af fejl er steget markant på alle områder siden sidste års gennemgang, hvor fejlene primært var af
enkeltstående karakter.
Kommunen har oplyst, at der er iværksat flere forskellige initiativer for at rette op på området.
Der henvises i øvrigt til afsnit 3.1.2 i Bilag 2 - 3.”
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentarer
Beskæftigelsesområdet
Revisionens bemærkning på ”Kontanthjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser”
Jobcentret har i løbet af 2019 indrettet beskæftigelsesindsatsen over for kontanthjælpsmodtagere på
kommende lovgivning, og har dermed implementeret ny lovgivning før tid, dvs. inden at lovgivningen trådte i
kraft fra 1. januar 2020. Da Revisionen har fundet flere fejl forbundet med første aktiveringstilbud betegnes
det som en systematisk fejl.
Det skal dog nævnes, at der ikke er tale om en markant stigning i fejlniveauet fra regnskab 2018 til 2019.
Faktisk er det samlede fejlniveau stort set uændret fra 2018 til 2019, men forskellen er, at der i 2019 har
været flere fejl forbundet med første aktiveringstilbud.
I forhold til den konkrete gennemgang skal det desuden nævnes, at de 10 borgere, som Revisionen har
konstateret ikke har fået et virksomhedsrettet forløb, som første aktiveringstilbud, stort set alle har deltaget
på et jobsøgningsforløb. Der er altså ikke tale om, at de ingen indsats har fået, men at de har fået en anden
indsats end den, som der blev stillet krav om i den daværende lovgivning.
Strategien i jobcentrets indsatsplan overfor jobparate kontanthjælp er, at de ledige skal følges tæt op med
jobsamtaler samtidig med at de understøttes i deres jobsøgning via deltagelse i et cv- og jobsøgningsforløb.
Der er evidens for at tæt kontakt og mange jobsamtaler i det tidlige ledighedsforløb for jobparate ledige har
en god beskæftigelseseffekt. Samtidig er der en risiko for at et aktiveringsforløb tidligt i ledighedsforløbet kan
virke fastholdende, idet den lediges jobsøgningsadfærd reduceres i perioder, hvor der deltages i aktive
forløb som f.eks. en virksomhedspraktik.
Udgangspunktet for indsatsplanen er således, at de ledige via vejledning og rådgivning selv skal være i
stand til at løse deres ledighedsproblem. Som følge heraf afholdes der månedlige jobsamtaler med de ledige
samtidig med at der i de første ledighedsuger sker henvisning til deltagelse på Jobværkstedet, som er et 2ugers forløb, hvor der arbejdes med udarbejdelse af cv og jobansøgninger.
Det er således tanken, at den målrettede og arbejdsmarkedsrettede vejledningsindsats kombineret med den
hyppige opfølgning understøtter og også virker pressende på de lediges jobsøgningsadfærd, som så
resulterer i at flere ledige selv løser deres ledighedsproblem ved at finde et ordinært job.
Hvis de ledige ikke efter 3 måneders ledighed er kommet i ordinært arbejde vil jobcentret være dem
behjælpelige med at finde en virksomhedsplacering (praktik eller løntilskud), som iværksættes senest efter 6
måneders ledighed, hvormed de lovgivningsmæssige krav i den nye beskæftigelseslovgivning overholdes.
Revisionens bemærkning på Integration jf. Integrationslovens bestemmelser
Forvaltningen er enige med Revisionen i, at der er tale om et for højt fejlniveau, og at der er behov for en
særlig indsats for at rette op på fejlniveauet.
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Det store problem med integrationssagerne er dels de relative stramme tidsfrister, som der findes særligt i
begyndelsen af overtagelsen af ny flygtning, og dels det faktum, at der ikke længere ankommer ret mange
nye flygtninge.
Særligt den første måned efter modtagelsen af en ny flygtning er særlig kritisk, idet der er en række
sagsbehandlingsskridt, som skal foretages inden for en kort tidsfrist – typisk inden for den første måned. Der
er ikke plads til de store afvigelser, som f.eks. at borgerne grundet integrations- og sprogmæssige ikke
forstår betydningen og derfor ikke møder op til møde med rådgiver eller at borgeren udebliver på grund af
sygdom eller andre problemstillinger, som der kan være, når man lige er ankommet til kommunen.
Derudover er der også nogle særlige sagsbehandlingsskridt, som skal foretages for at der dokumentation for
sagsbehandlingen. Det er f.eks. ikke nok, at rådgiverne ved hver samtale vejleder borgeren om
mulighederne for at repatriere, idet man også skal huske at skrive i borgerens journal, at der er givet den
pågældende vejledning.
Der er tale om et område med ganske få sager om året. Revisionen har udtaget 10 sager i deres stikprøve,
men da der kun ankom 21 nye flygtninge i hele 2019 er der tale om en stikprøve på næsten 50 pct.
Det ændrer ikke på, at der er tale om et højt og utilfredsstillende fejlniveau, og som følge heraf har jobcentret
udarbejdet en handlingsplan, som skal rette på fejlene og forbedre sagsbehandlingskvaliteten. Følgende
indgår blandt andet i handleplanen:


Ny procedure for hvordan førstegangssamtalerne håndteres med det formål at sikre, at rådgiverne
ikke kommer bagud i visitationsperioden.



For at sikre iværksættelse af rettidigt virksomhedsrettet tilbud henvises borgerne inden for få uger til
et forløb hos en virksomhedskonsulent, som kaldes jobjagt. Forløbet afholdes hver uge, hvorved nye
borgere med få dages varsel vil kunne startes op. Formålet med forløbet er, at borgeren klædes på
til selv at søge job og alternativt praktik. Lykkes dette ikke inden for de første dage, er
virksomhedskonsulenten behjælpelig sådan, at borgeren kan starte i en praktik inden for den
lovgivningsmæssige rettidighed.



I forhold til repatriering er der indarbejdet en standardformulering i journal-skabelonen, ligesom at
der løbende bliver talt med rådgiverne om, hvordan og hvorledes repatriering indgår i alle samtaler.



Derudover vil der løbende blive ført en logbog med beskrivelse af hvornår og hvilke faglige initiativer,
som er iværksat, ligesom at der vil blive udarbejdet et overblik over de faglige temaer, som der tages
op. Faglige opgaver og temaer lægges desuden ind i et års-hjul, således at det er synligt for både
ledelsen og medarbejderne hvad der er fokus på og hvad, som der skal arbejdes med henover året.

Der følges op med et målrettet ledelsestilsyn på de nye sager i efteråret 2020.
Punktet er behandlet af Beskæftigelsesudvalget den 14. august 2020.
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Bilag:
Nr. 44 Aalborg Kommune - Beretning for årsregnskabet 2019
Nr. 44 Aalborg Kommune 2019 Bilag 2 - 3
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Punkt 4.

Orientering om Selskabsredegørelse 2019 for Aalborg Kommunes selskaber
2020-023368
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering – Selskabsredegørelse 2019 for
Aalborg Kommunes selskaber
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Formålet med selskabsredegørelsen er at skabe et tilgængeligt overblik over alle selskaber, hvor Aalborg
Kommune er hel eller delvis ejer.
Det drejer sig om følgende selskaber:
• Port of Aalborg
• Aalborg Forsyning (Aalborg Energi og Aalborg Vand)
• Arealudviklingsselskabet Stigsborg 1
• Reno-Nord
• Nordjyllands Trafikselskab
• Nordjyllands Beredskab
• Aalborg Lufthavn
• Oudrup Deponi
• Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.
Selskaberne repræsenterer samlet en omsætning, der svarer til knap 25% af Aalborg Kommunes
udgiftsbudget. Redegørelsen omfatter selskabernes aktiviteter, deres resultater de seneste år og
fokusområderne for 2020 og frem.
Fra 2020 er det aftalt at sætte mere fokus på selskaberne og understøtte ejerskabet bedre - i form af støtte til
bestyrelsesmedlemmer, bedre struktur for ejermøder mv. Denne selskabsredegørelse er også et udtryk for
denne indsats og en tydeliggørelse af værdien af Aalborg Kommunes ejerskab.
Offentliggørelse
Selskabsredegørelsen blev uddelt på byrådsmødet den 10. august 2020.
Den blev gjort online tilgængelig den 12. august 2020 – og pressemeddelelse udsendt samme dag.
Selskabsredegørelsen er uddelt til selskaberne i perioden 10. - 14. august og de bidragende forvaltninger
ligeså.
Selskaberne vil formentlig uddele en fysisk version til selskabernes bestyrelse over de kommende måneder
– ved førstkommende bestyrelsesmøder, herunder således også borgmestrene og øvrige politikere i de
nordjyske kommuner.
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Punkt 5.

Godkendelse af afslag på alkoholbevilling til Go Go Nights, Jomfru Ane Gade
2020-021543
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at Bevillingsnævnets afslag af 12. maj 2020 på
alkoholbevilling med koncept med striptease til ”Go Go Nightclub”, Jomfru Ane Gade 6-8, 9000 Aalborg
fastholdes.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Sagsforløb:
Aalborg Nights Aps søgte 17. april 2019 om alkoholbevilling og udvidet åbningstid til klokken 05.00 til
Aalborg Nights (nu Go Go Nightclub) Jomfru Ane Gade 6-8, Aalborg. I ansøgningen blev beskrevet, at stedet
skulle drives som diskotek med DJ og servering af øl, spiritus og cocktails, og som et sted med hyggelig
atmosfære, hvor folk kan sidde og snakke ved bordene.
Bevillingsnævnet godkendte ansøgningen i møde den 18. juni 2019, og der blev udstedt alkoholbevilling
med udvidet åbningstid til klokken 05.00 til stedet. Bevillingen blev givet med et vilkår om, at der ikke må ske
væsentlige ændringer i restaurationens forretningskoncept, herunder ændringer i driftsform eller udvidelse,
uden ny alkoholbevilling fra Bevillingsnævnet.
I mail af 21. august 2019 til Nordjyllands Politi oplyste ejeren af Aalborg Nights Aps, at hun gerne ville
udvikle et underholdningskoncept på stedet, hvor M/K dansere lavede opvisninger, uden at afklæde sig og
forespurgte, om der skulle søges special tilladelse til dette. Hun understregede, at stedet ikke skulle drives
som stripbar.
Nordjyllands Politi anmodede om en nærmere beskrivelse af konceptet for stedet, og ejeren besvarede
således:
”Det er stadigvæk en bar/natklub, hvor man kan nyde en god cocktail, øl eller drinks.
Åben tirsdag til torsdag fra 21-05 samt fredag-lørdag og natten op til helligdage fra 21- 06.
Der vil være en DJ, der spiller musik for de festende glade gæster.
Der vil også være underhold af danserne M/K på podiet med tøj på.”
Bevillingsnævnet vurderede, at denne form for optræden, uden striptease, ikke var så væsentlig en ændring
af konceptet, at det ville kræve ny alkoholbevilling og 5. september 2019 udstedte Nordjyllands Politi
tilladelse til offentlig optræden, betinget af, at der ikke var tale om nøgendans eller live-shows.
5. november 2019 søgte ejeren af Go Go Nightclub om en udvidelse af tilladelsen til offentlig optræden,
således, at de også fik tilladelse til lapdance, hvor danserne har fysisk kontakt med gæsterne. Der ville
stadig ikke være tale om striptease, da danserne ville være iført bikinier.
Bevillingsnævnet tilkendegav i møde den 15. november 2019, at nævnet ud fra ansøgningen vurderede, at
der kunne være tale om så væsentlig en ændring i restaurationens koncept, at der skulle søges ny
alkoholbevilling. Ud fra denne tilkendegivelse, blev der derfor ikke givet den ønskede udvidelse af tilladelsen.
Ejeren blev informeret om, at hvis man ønskede at søge om den ændrede tilladelse til offentlig optræden,
skulle der fremsendes ny ansøgning om alkoholbevilling med udførlig beskrivelse af restaurationens
koncept, herunder karakter af optræden og interageren med publikum.
16. januar 2020 fremsendte ejeren af Aalborg Nights Aps ansøgning om tilladelse til striptease til Go Go
Nightclub, men ikke om ny alkoholbevilling.
29. januar 2020 tilkendegav Bevillingsnævnet, at man ikke mente, at striptease kunne rummes indenfor
deres eksisterende koncept, og at der skulle søges ny alkoholbevilling, hvis man ønskede at søge om
tilladelse til striptease. Dette meddelte Nordjyllands Politi til ejeren i skrivelse af 3. februar 2020.
14. februar 2020 fremsendte Go Go Nightclub ny ansøgning om alkoholbevilling med koncept med striptease
til Nordjyllands Politi.
9. marts 2020 fremsendte Nordjyllands Politi ansøgningen til Bevillingsnævnet og anbefalede, at man ikke
gav alkoholbevilling til restaurationen med et koncept med striptease. Politiet begrundede sin indstilling
således:
”Politiet lægger navnlig vægt på, at der allerede er denne type restaurationer i Jomfru Ane Gade, og denne
specielle type restauranter giver erfaringsmæssigt politiet et særligt tilsynsbehov. Det må også konstateres
ud fra generelle erfaringer med denne type restaurationer, at trods et tæt løbende polititilsyn er der en risiko
for, at der i tilknytning til driften - med eller uden restauratørens vidende - kan udvikle sig “gæsterelationer”
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m.v., som ikke ordens- og politimæssigt er ønskværdige. Dette gælder ikke mindst for et så koncentreret
restaurationsmiljø som Jomfru Ane Gade med bl.a. et meget stort antal unge gæster.”
11. marts 2020 blev ansøger partshørt i sagen med baggrund i politiets indstilling. 12. marts 2020 oplyste
ansøgers advokat i høringssvar, at der alene var tale om bevilling til restaurationen som et koncept med
striptease, hvor optræden ville foregå fra en scene, og hvor der ikke ville være lap-dance eller anden
optræden, hvor danseren var i fysisk kropskontakt med gæsten. Samtidig ville de optrædende dansere, når
de bevægede sig rundt i restaurationen, være påklædt i ”smarte og sexede kjoler”, som skulle fascinere
kunderne med henblik på de efterfølgende stripshows. Man ville ikke kunne se deres kønsdele, når de ikke
var på scenen. For så vidt angår de øvrige medarbejdere, såsom bartendere, vil disse være fuldt påklædte.
Bevillingsnævnet besluttede i møde 12. maj 2020 at give et afslag på ansøgning om alkoholbevilling med
koncept med striptease. Afslaget blev begrundelet med, at en yderligere restauration med et koncept til
striptease i Jomfru Ane Gade ville medføre, at Jomfru Ane Gade ville ændre karakter fra et
forlystelsesområde, der overvejende indeholder diskoteker og værtshuse til et område, hvor striptease og
anden optræden dominerer, hvorved området vil ændre karakter.
Ved afgørelsen lagde Bevillingsnævnet vægt på, at Jomfru Ane Gade er et område med et meget
koncentreret restaurationsmiljø med et stort antal af unge gæster, og at der i forvejen var to af denne type
restaurationer i Jomfru Ane Gade.
Bevillingsnævnet ønskede at fastholde områdets karakter som forlystelsesgade, og dermed mente nævnet
ikke, at der kunne gives bevilling til flere restaurationer med striptease i Jomfru Ane Gade.
Der blev samtidig gjort opmærksom på, at Aalborg Nights Aps’ eksisterende alkoholbevilling til Go Go
Nightclub", Jomfru Ane Gade 6-8, 9000 Aalborg, fortsat var gældende, inkl. deres tilladelse til offentlig
optræden.
Klage:
8. juni 2020 modtog Bevillingsnævnet nedenstående klage fra Aalborg Nights Aps.:
”Klage over afgørelse fra Bevillingsnævnet meddelt 18. maj 2020 – Jeres j.nr. 2020-021543
På vegne af min klient, Aalborg Nights ApS, skal jeg hermed indklage Bevillingsnævnets afslag, idet der fortsat henvises til den fremsendte ansøgning og partssvar for så vidt angår oplysninger.
For så vidt angår afslaget, forekommer det utvivlsomt, at Bevillingsnævnet allerede på forhånd havde truffet
afgørelse om min klients ansøgning. Dette ligegyldigt de fremsendte oplysninger og bemærkninger. Grundet
den enorme mediedækning – og dertilhørende ”shitstorm” – i forbindelse med afsløringerne på de to nuværende stripklubber, var der allerede truffet en politisk beslutning, om at der ikke skulle gives tilladelse til et
sådant projekt (Der kan henvises til flere artikler og interviews med en meget oprevet formand for Bevillingsnævnet:https://www.tv2nord.dk/aalborg/fra-festgade-til-sexgade-stripklubber-bliver-fremover-kontrolleret).
Det paradoksale er dog, at mens min klient – og alle øvrige restauratører, der ønsker at starte et lignende
koncept – straffes, får de pågældende virksomheder lov til at fortsætte ufortrødent uden andre konsekvenser
end en advarsel. Virker det rimeligt?
Nordjyllands Politi har i sin anbefaling til Bevillingsnævnet anført, at der allerede er denne type restaurationer
i Jomfru Ane Gade. Dette dog uden hensyntagen til, at Aalborg rent historisk – grundet havnen og industrien
– altid har været en by præget af sådanne etablissementer. Det er en del af det, der gør Aalborg til Aalborg.
En del af det der faktisk tiltrækker turister fra nær og fjern.
I forlængelse af ovenstående bemærkes desuden, at Nordjyllands Politi / Bevillingsnævnet / Aalborg
Kommune ikke pålægger samme stramme krav til diversiteten, når henses til bl.a. ansøgning om såkaldte
”bierbarer” i Jomfru Ane Gade.
Denne sag handler desværre ikke om jura og retningslinjer – for i så fald havde min klient allerede opfyldt
betingelserne til at opnå en tilladelse – men om politik og følelser, hvilket er yderst beklageligt.
Jeg må derfor endnu engang på det kraftigste appellere til, at Kommunalbestyrelsen vurderer denne ansøgning på baggrund af krav og retningslinjer fastsat i lovgivningen og Aalborg Kommunes restaurationsplan, og
ikke den seneste tids mediedækning.

Magistraten

Møde den 24.08.2020
kl. 09.00

Side 14
3 afaf4108

Magistraten
Jeg må tillige appellere til, at man i det mindste giver en 2 årig tilladelse, så min klient får mulighed for at
bevise overfor Bevillingsnævnet og Kommunalbestyrelsen, at de har til hensigt at drive restaurationen i
overensstemmelse med alle gældende retningslinjer.”
Bevillingsnævnets vurdering:
Bevillingsnævnet har i møde den 22. juni 2020 vurderet sagen på ny på baggrund af klagen og fastholder sin
afgørelse af 12. maj 2020. Bevillingsnævnet understreger, at man har truffet en konkret, individuel vurdering
og afgørelse ud fra de retningslinjer, der var gældende på daværende tidspunkt.
Begrundelsen for afslaget er fortsat, at nævnet vurderer, at en yderligere restauration med et koncept med
striptease i Jomfru Ane Gade vil medføre, at Jomfru Ane Gade ændrer karakter fra et forlystelsesområde,
der overvejende indeholder diskoteker og værtshuse, til et område, hvor striptease og anden optræden
dominerer, hvormed området vil ændre karakter.
Ved afgørelsen har Bevillingsnævnet lagt vægt på, at Jomfru Ane Gade, der er et område med et meget
koncentreret restaurationsmiljø og med et stort antal af unge gæster, i forvejen har to af denne type
restaurationer.
Bevillingsnævnet ønsker at fastholde områdets karakter som forlystelsesgade, og dermed mener nævnet
ikke, at der kan gives bevilling til flere restaurationer med striptease.
Bevillingsnævnet har i møde den 12. maj 2020 truffet beslutning om nye retningslinjer, der indebærer, at
man ikke ønsker steder med striptease i Jomfru Ane Gade-området. De to eksisterende restaurationer, der
har tilladelse til striptease, er blevet oplyst om, at de ikke kan forvente at få deres alkoholbevillinger med
koncept med striptease fornyet ved udløb i hhv. 2023 og 2025.
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Punkt 6.

Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2019, aktuel status 2020 og budget 2021
2019-101445
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Regnskab 2019 på Limfjordsbroen.
Aktuel status 2020 med fremrykning af anlægsarbejder på 6 mio. kr. til 2020 fra 2022 på
Limfjordsbroen.
Budget 2021 på Limfjordsbroen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Limfjordsbroen er en selvejende institution med fuld finansiering fra Trafikministeriet, Vejdirektoratet.
I henhold til forvaltningsreglement for Limfjordsbroen skal Aalborg byråd godkende Limfjordsbroens
regnskab og budget.
Broudvalget for Limfjordsbroen har i møde den 11. juni 2020 godkendt regnskab 2019, aktuel status 2020
samt budget 2021.
Regnskab 2019 på Limfjordsbroen
Limfjordsbroens udgifter var i regnskab 2019 på 14,8 mio.kr. og statstilskuddet var på 15,2 mio. kr. Der har
således været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som tilbagebetales til Vejdirektoratet.
By- og Landskabsforvaltningen skal indsende Limfjordsbroens regnskab med revisionspåtegning og
byrådets godkendelse til Vejdirektoratet.
Limfjordsbroens driftsresultat i regnskab 2019:
Udgifter (1.000 kr.)
Personaleudgifter ..................................................
Vedligeholdelse ....................................................
Drift .......................................................................
Omprioriteringsbidrag 2%
I alt ........................................................................

Budget
2019
3.323
11.282
636

Regnskab
2019
3.309
11.075
425

Afvigelse

15.241

14.810

-431

-13
-207
-211

Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2019:
Aktiver (1.000 kr.)
Tilgodehavende ved Skat - moms
Tilgodehavende ved debitorer
Bankindestående

Ultimo 2019
116
45
1.758

Aktiver i alt

1.919

Passiver (1.000 kr.)
Kortfristede gældsforpligtigelser:
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)
Skyldige kreditorer
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)
Passiver i alt

Ultimo 2019
539
1.369
11
1.919

Aktuel status 2020 med fremrykning af anlægsarbejder til 2020 fra 2022
Der gennemføres et større vedligeholdelsesarbejde på Limfjordsbroen med ny kunststofbelægning på fortov
og cykelsti, ny kantstensopspring i stål, udskiftning af slidlag på kørebane og nye dilatationsfuger.
Anlægsarbejdet var oprindelig planlagt til gennemførelse i perioden 2019-2022, men en ny
udførelsesmetode har gjort det muligt at komprimere det samlede arbejde med afslutning allerede i 2021.
Der ”spares” således et år i udførselsperioden, med heraf minimering af de samlede trafikale gener.
Det indstilles derfor, at der sker fremrykning af anlægsarbejder på 6 mio. kr. til 2020 fra 2022 på
Limfjordsbroen.
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Det oprindelige budget 2020 på Limfjordsbroen var på 14.921.000 kr., hvilket således forhøjes til
20.921.000 kr. Finansieringen sker fra Vejdirektoratet, og fra Limfjordsbroens brofond.
Efter byrådets behandling af aktuel status 2020, fremsendes det til Vejdirektoratets godkendelse.

Aktuel status 2020:
Udgifter (1.000 kr.)
Personaleudgifter ..................................................
Vedligeholdelse ....................................................
Drift .......................................................................
Omprioriteringsbidrag 2 %

Korr. budget
2020
3.325
16.977
636
-17

I alt 2020 ................................................................

20.921

Opr. budget Ændring
2020
3.325
10.977
6.000
636
-17
14.921

6.000

Budget 2021 inkl. budgetoverslagsår på Limfjordsbroen
Broudvalgets budgetforslag 2021 inkl. budgetoverslagsår på Limfjordsbroen:
Udgifter (1.000 kr.)
Personaleudgifter ..................................................
Vedligeholdelse ....................................................
Drift .......................................................................
Omprioriteringsbidrag 2 %

Budget
2021
3.675
7.780
611
-17

Budget
2022
3.415
2.118
611
-17

Budget
2023
3.415
11.228
611
-17

Budget
2024
3.415
31.320
611
-17

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

12.049

6.127

15.237

35.329

I tilhørende bilag ses bemærkninger til budget 2021 inkl. budgetoverslagsår 2022-2030.
Særligt kan nævnes, at der i 2021 er budgetteret med:
 1,1 mio. kr. til ny kunststofbeklædning på fortov og cykelsti mm.
 3,0 mio. kr. til udskiftning af slidlag på kørebane.
 2,0 mio. kr. til nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti mm.
 Et omprioriteringsbidrag på 2% af driftsomkostninger - efter anmodning fra Vejdirektoratet.
I 2023 og 2024 planlægges et større vedligeholdelsesarbejde på klapmaskineriet.
Efter byrådets behandling af budget 2021 inkl. budgetoverslagsår, skal budgettet fremsendes til
Vejdirektoratets godkendelse.
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Bilag:
Limfjordsbroen regnskab 2019 med revisionspåtegning
Limfjordsbroen - budgetforslag 2021
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Punkt 7.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.017 og Lokalplan 9-6-109 Sommerhuse,
Koldkær Feriecenter, Hals Landområde og Ophævelse af Lokalplan 7.14 Feriecenter på
Koldkær mellem Hals og Hou (1. forelæggelse)
2020-026901
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 9.017.
forslag til Lokalplan 9-6-109.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 9.017 og Lokalplan 9-6-109.
forslag til ophævelse af Lokalplan 7.14.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Tidsplan
Planerne forventes godkendt ultimo 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 9-6-109
Kommuneplantillæg 9.017
Oversigtskort

Formål og baggrund
Kommuneplantillæggets indhold
"Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i
kystnærhedszonen" giver nu mulighed for fornyet planlægning ved Koldkær Feriecenter og ved Porseheden.
Landsplandirektivet giver mulighed for, at et område på ca. 4,9 ha. ved Koldkær Feriecenter overføres til
sommerhusområde i kystzonen ved lokalplan, hvis et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca.
9,2 ha. ved Porsheden udtages af kommuneplanen.
Kommuneplantillægget udlægger derfor nyt sommerhusområde ved Koldkær Feriecenter og reducerer
sommerhusområdet ved Porsheden.
Lokalplanens indhold
Der må indenfor lokalplanområdet omdannes op til 49 eksisterende hotellejligheder til et tilsvarende antal
ferielejligheder i det eksisterende feriecenter. Der må desuden udstykkes op til 26 nye ferieboliger indenfor
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området betinget af, at der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til den planlagte
bebyggelse.
Lokalplanen udlægger et nyt sommerhusområde, der i princippet bygger på de samme byggeretter og
bestemmelser for veje, stier, ubebyggede arealer mm., der tidligere var fastsat i de gældende lokalplaner
(lokalplan 7.27 og 9-6-102).
Zonestatus ændres fra landzone til sommerhusområde for en del af området, hvilket muliggør ophævelse af
hotelpligten for feriecentret. Der bliver herved mulighed for både sommerhuse og ferielejligheder i området.
Lokalplanen giver mulighed for at omdanne de eksisterende 49 hotellejligheder til ferieboliger uden
hotelpligt, samt fastholde helårsboligen og det fritliggende sommerhus. Ligesom det fortsat vil være muligt
at opføre 26 nye tæt-lav ferieboliger enten som sommerhuse eller hotelboliger samt lave mindre til/ombygninger til svømmehallen.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplan 7.14 har tidligere været grundlaget for opførelsen af Koldkær Feriecenter og er stykvis blevet
aflyst. Lokalplanen dækker nu kun natur- og kystarealer indenfor strandbeskyttelseslinjen, der primært
reguleres af andre lovgivninger. Lokalplan 7.14 er derfor ikke længere nødvendig og foreslås derfor aflyst i
sin helhed med hjemmel i Planlovens § 33.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I miljørapporten
beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger
skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Baggrunden for miljørapporten er, at der inden for planområdet er områder beskyttet efter
naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis lokalplanens mulighed for at opføre 26 nye ferieboliger skal realiseres,
kræver det en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvor et hedeareal på ca. 37.000 m² reduceres
med ca. 9.000 m².
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Udkast til Kommuneplantillæg 9.017 Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
Udkast til Lokalplan 9-6-109 Sommerhuse, Koldkær Feriecenter, Landområde Hals
Udkast til Miljørapport Kommuneplantillæg 9.017 og lokalplan 9-6-109
Lokalplan 7.14
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Punkt 8.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv,
Bygaden 20-22, Hasseris (2. forelæggelse)
2019-000373
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 3.033 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 3-3-115 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
På baggrund af indkomne indsigelser og drøftelser mellem udvikler og Aalborg Kommune foreslås
nedenstående ændringer i lokalplanen.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” fjernes muligheden for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser
mellem boliger og erhverv.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” ændres illustrationen af ny bebyggelse således der står maks.
trempelhøjde 1,0 m frem for 1,3 m.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” tilføjes muligheden for røde tegltage i delområde B.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.7 ændres maks. trempelhøjde 1,3 m. til 1,0 m. for delområde B.
I pkt. 6.5 tilføjes muligheden for rød tegltag som tagbeklædning.
I pkt. 8.4 fjernes muligheden for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser og der tilføjes ”Øvrig
parkering kan etableres som fællesparkering, og skal etableres i det tilknyttede delområde”.
Derudover tilføjes bestemmelse om at sideparkering i delområde B skal anlægges med
græsarmering for at opretholde det grønne udtryk.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 fjernes det fælles parkeringsareal i delområde A, og der tilføjes mulighed for
sideparkering i delområde B.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen 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 i mødet den 25. april 2019 (punkt 4).
Fordebatten var i perioden 30. april - 31. maj 2019.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i mødet den 15. august 2019 (punkt 10).
Borgermøde
Der blev afholdt borgermøde ifm. fordebatten den 27. maj 2019 på Hasseris Gymnasium.
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 9. marts 2020 (punkt 5).
Magistratens møde den 30. marts 2020 (punkt 12).
Byrådets møde den 20. april 2020 (punkt 13).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 24. april – 5. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-3-115
Kommuneplantillæg 3.033
Oversigtskort
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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-lavt 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-lavt boligområde.
Ved ejendommen Bygaden 22 kan eksisterende bygninger nedrives, og der kan opføres tæt-lav boliger.
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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 godkendt af By- og Landskabsudvalget ved godkendelse af planforslaget den 9. marts
2020 (punkt 5).
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.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Gitte og Kaj Andersen, Lille Bygaden 35
2. Michael Seerup, Bygaden 24E
3. Keld Christensen, Bygaden 6
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tommy og Inge Lorenzen, Bygaden 24G
Rikke Beckermann, Bygaden 24F
Erik Nørgaard-Pedersen, Carlo Wognsens vej 12
Bente Bjerregaard, Toften 6
Yvonne Morville Petersen, Karetmagergyden 9
Preben Søndergaard, Toften 2.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge, se bilag.
Henvendelserne omhandler:
 Indsigelser imod bebyggelse i den grønne kile og fortætning i Gl. Hasseris,
 forringelse af landsbymiljøet,
 arkitektur,
 overholdelse af støjgrænseværdier i den nye bebyggelse,
 terrænregulering,
 trafik,
 risiko for oversvømmelse,
 parkering,
 beskæring af træer for at sikre kig fra Bygaden til engarealerne,
 belægning af stier og veje.
Henvendelserne har givet anledning til ændringer i lokalplanen.
Det fælles parkeringsområde i delområde A, som er vist på Kortbilag 2, udtages af lokalplanen.
Fællesparkering skal sikres inden for de enkelte delområder i nærmere tilknytning til de enkelte boliger.
På baggrund af indsigelser omhandlende arkitektur i delområde B tilføjes muligheden for, at tag kan udføres
med tagbeklædning af rødt tegl. Derudover ændres maks. trempelhøjde for bebyggelse i delområde B til 1,0
m. frem for 1,3 m. for at sikre et mere ensartet udtryk mellem bebyggelsen i de enkelte delområder, samt
sikre indpasning i landsbymiljøet.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 3.033 for boliger, Bygaden 20-22, Gl. Hasseris
Forslag til Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris
Samlet indsigelser
Svar på indsigelser og bemærkninger
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Punkt 9.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.030 og Lokalplan 6-4-102 Boliger, vest for
skolen, Sønderholm (2. forelæggelse)
2019-053289
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 6.030 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 6-4-102 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Den eksisterende ejendom, Stadionvej 1, undtages fra bestemmelser om medlemspligt i grundejerforening, da
ejendommen ikke deler samme adgangsvej som den planlagte nye bebyggelse.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 11.1 ændres bestemmelsen til ”Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens
område med medlemspligt for samtlige grundejere med undtagelse af den eksisterende ejendom
Stadionvej 1”.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet for at muliggøre en åben-lav boligbebyggelse i den vestlige
del af Sønderholm. Planerne muliggør etableringen af ca. 15 åben-lave boliger på et areal, der udgør 2,6
hektar, og har fokus på at sikre gode stiforbindelser til den eksisterende del af byen samt områdets afrunding
mod det åbne land.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 4. april 2019 (punkt 12).
Fordebatten var i perioden den 5. april – 3. maj 2019.
Opsamling på fordebat godkendt i By- og Landskabsudvalget i møde den 23. maj 2019 (punkt 9).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 23. april 2020 (punkt 3).
Magistratens møde den 4. maj 2020 (punkt 7).
Byrådets møde den 11. maj 2020 (punkt 14).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 15. maj til og med 12. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-4-102
Kommuneplantillæg 6.030
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er muliggøre en ny åben-lav boligbebyggelse i den vestlige del af Sønderholm.
Grundejer og Sønderholm Samråd har i fællesskab kontaktet projektudvikler og sendte i foråret 2019
ansøgning til Aalborg Kommune om igangsætning af planlægning for området. Lokalplanen muliggør
etablering af ca. 15 åben-lave boliger og har fokus på at sikre gode stiforbindelser til den eksisterende del af
byen samt sikre en god afrunding af byen ud mod det åbne land.
Kommuneplantillæggets indhold
Med kommuneplantillægget oprettes en ny kommuneplanramme, der udlægger et nyt boligområde i
Sønderholm. Kommuneplanrammen får tilsvarende rammer som den øvrige boligbebyggelse i Sønderholm.
Kommuneplantillægget ændrer derudover også på kommuneplanens beskrivelse af Sønderholm og omtaler
den vestlige del af byen som et nyt boligområde.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen muliggør en ny åben-lav boligbebyggelse i den vestlige del af Sønderholm.
Der kan indrettes ca. 15 åben-lave boliger inden for området, som får vejadgang fra Nibevej. Den
eksisterende gård beliggende på Stadionvej 1 bevares i sin nuværende form.
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Lokalplanen har særlig fokus på at sikre stiforbindelser til skolen og den øvrige del af Sønderholm, samt at
der skal indrettes et grønt, rekreativt opholdsareal til fælles brug for områdets beboere. Derudover sikrer
lokalplanen et markant beplantningsbælte mod vest, som sikrer en god afrunding af byen ud mod det åbne
land.
Af hensyn til et faldende terræn mod nord, og heraf besværlige kloakeringsforhold, muliggøres en
terrænregulering på op til +/- 1,5 meter i forbindelse med byggemodningen. For at begrænse
terrænreguleringen mest muligt, er der udlagt byggefelter for enkelte grunde i området samt restriktive
bestemmelser i forhold til terrænregulering op mod skel og eksisterende beplantning.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Nibevej via en ny boligvej, som får navnet Frøken Sophies Vej. By- og
Landskabsudvalget godkendte vejnavnet ”Vihøjevej” i mødet den 23. april 2020 (punkt 3). I byrådets møde
den 11. maj 2020 (punkt 14) blev det imidlertid besluttet at navngive vejen ”Frøken Sophies Vej”.
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.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Charlotte Juul Sallov, Stadionvej 1, 9240 Nibe
2. Betina Lassen, Nibevej 550, 9240 Nibe
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Henvendelse fra Charlotte Juul Sallov vedr. undtagelse for bestemmelse om medlemspligt i
grundejerforening for eksisterende ejendom Stadionvej 1.
Svar: Imødekommet.

2. Henvendelse fra Betina Lassen vedr. potentiel miljøkonflikt mellem landbrug og ny udstykning til boliger
samt kommentar ift. læbælte uden for lokalplanens område.
Svar: Taget til efterretning
Nibevej 550 har ikke en godkendt husdyrproduktion på ejendommen, og der er ikke registreret
erhvervsmæssigt landbrugsdrift på ejendommen. Aalborg Kommune har ifm. lokalplanens produktion
screenet omkringliggende landbrug med godkendt husdyrhold, og vurderer samlet set at ny udstykning ikke
vil udløse en potentiel miljøkonflikt. Med hensyn til kommentaren om beplantning er det nordlige
beplantningsbælte ikke en del af lokalplanområdet da det ligger på en anden ejendom (Nibevej 550).
Lokalplanen muliggør derfor ikke at omtalte beplantning kan fældes. Beplantningsbæltet mod vest skal
bevares i en bredde på min. 6 m.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 6.030 for boligområde, Sønderholm
Forslag til Lokalplan 6-4-102 Boliger, vest for skolen, Sønderholm
LP 6-4-102 - Samlet pdf af bemærkninger, Boliger v. skolen - Sønderholm
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Punkt 10.

Godkendelse af Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret (1.
forelæggelse)
2020-026772
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-4-116.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,1 ha. Der kan etableres ca. 12.700 etagemeter bebyggelse fordelt på
ca. 60 etageboliger og en erhvervsbebyggelse med ca. 250 kontorpladser. Herudover kan der etableres en
delvist nedgravet parkeringskælder, der, sammen med det eksisterende parkeringshus, skal håndtere al
parkering i lokalplanområdet.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 22. oktober 2020 og byrådet den 9. november 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-4-116
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at ændre på byggefelterne inden for delområde I i lokalplan 1-4-110. Der fjernes et
byggefelt, som tidligere lå centralt i området, og kvadratmeterne herfra flyttes til byggefeltet, der ligger på
hjørnet af Nyhavnsgade og Musikkens Plads. Grundarealet på dette byggefelt bliver således større, men til
gengæld bliver bygningen lavere end i den eksisterende lokalplan.
Herudover er formålet med planen at sikre sammenhæng til resten af Østre Havn og især Musikhuskvarteret,
som området er en del af. Yderligere er der særligt fokus på udtrykket i den ny bebyggelse, der vil komme til
at ligge på et meget synligt sted i byen med naboer som Musikkens Hus og Nordkraft.
Derforuden skal lokalplanen sikre gode udendørs opholdsarealer til de kommende brugere og beboere.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre et kontorhus samt bebyggelser til etageboliger i den sydvestlige del
af Østre Havn. Herudover kan der etableres en delvist nedgravet parkeringskælder med adgang fra det
eksisterende parkeringshus.
Bebyggelsen ligger på et særligt sted i overgangen fra Aalborg Midtby til Østre Havn med bl.a. Musikkens
Hus og Nordkraft som naboer. Derfor stiller lokalplanen særlige krav til bebyggelsens omfang og udtryk.
Omfang er styret af byggefelter og bestemmelser om maks. antal etager, areal og højde. Kontorhuset må
opføres i op til 6 etager, mens boligbebyggelsen svinger fra 6-12 etager.
Ift. udtrykket skal der arbejdes med en åben og transparent stueetage på kontorhuset ud mod Nyhavnsgade
og Musikkens Plads. De efterfølgende etager skal have en facade i glas og aluminium, hvor der skal skabes
variation ved at arbejde med forskellige profiler og mønstre.
Boligbebyggelsen skal have en særlig detaljering i basen, som skal fremstå i tegl. Dette skal sikre
sammenhæng med det eksisterende parkeringshus. Herudover skal facaderne enten fremstå i tegl,
aluminiumsplader eller en kombination heraf.
Bebyggelsen er disponeret som en ”åben karré” med et centralt gårdrum. Det skaber potentiale for gode
udendørs opholdsarealer. For at sikre kvaliteten af disse stiller lokalplanen krav om indretning heraf ved
hjælp af inventar og beplantning. Det er især vigtigt, at der skabes ordentlige forhold til, at der kan plantes
ovenpå den delvist nedgravede parkeringskælder. Herudover stilles der krav om kantzoner langs
bebyggelsen for at sikre gode private opholdsarealer. Fra 1. sal og op skal der etableres altaner.
Foruden kantzonerne er det vigtigt, at forarealerne ud mod de omkringliggende veje gøres attraktive. De skal
være med til at skabe sammenhæng med området ved Østerå samt ”Aktivitetspladsen”, der ligger lige øst for
lokalplanområdet.
Det er også vigtigt, at området får et markant grønt udtryk ud mod Nyhavnsgade. Derfor er der stillet krav
om, at der skal plantes træer langs vejen.
Der skal skabes gode forbindelser for de bløde trafikanter i området – også med det formål at skabe
sammenhæng med Aalborg Midtby. Derfor stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres en dobbeltrettet
cykelsti langs Nyhavnsgade og ind mod Stjernepladsen. Herudover skal der laves flere forbindelser mellem
gårdrummet med de udendørs opholdsarealer og omkringliggende byrum som området ved Østerå,
”Aktivitetspladsen” etc.
Lokalplanområdet er belastet af støj fra Nyhavnsgade. Lokalplanen stiller krav om, at Miljøstyrelsens
grænseværdier skal være overholdt indendørs samt på udendørs opholdsarealer. Dette skal dokumenteres i
den efterfølgende byggesagsbehandling.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1-4-106 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret samt
tillæg 1-4-110, der udlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde. Denne lokalplan og tillæg
ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 1-4-116 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 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 skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 1-4-116 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
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Punkt 11.

Godkendelse af Lokalplan 1-4-142 Algade 10-12, Bolig og erhverv (1. forelæggelse)
2020-029794
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-1-142.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 6 uger.
Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter en ejendom på ca. 400 m², der støder op til Algade. Lokalplanen giver mulighed for at
nedrive og ombygge eksisterende bebyggelse og opføre ny bebyggelse på grunden med butik eller
restaurant i stueetagen, butik, boliger eller byerhverv på 1. sal og boliger på 2. sal. Den nye bebyggelse skal
tilpasses Algades karakter og skala.
Tidsplan
By- og Landskabsudvalget besluttede i møde den 23. januar 2020 (punkt 7), at der skulle udarbejdes en ny
lokalplan.
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt ultimo 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-142
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for ny bebyggelse på ejendommen Algade 10-12. Projektets
realisering forudsætter, at den eksisterende bebyggelse nedrives (baghuset kun delvist). Ejers ønske om
nedrivning begrundes bl.a. i bygningens ringe stand med ustabile funderingsforhold og sætningsskader.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at nedrive/ombygge eksisterende bebyggelse på grunden og opføre ny
bebyggelse med en anvendelse, svarende til den, der gælder for området i dag; butik eller restaurant i
stueetagen, butik, boliger eller byerhverv på 1. sal og boliger på 2. sal.
Placering, udformning og materialevalg skal sikre, at den nye bebyggelse folder sig naturligt ind i Algade.
Bebyggelsen må opføres i maks. 3 etager.
I forbindelse med ombygningen vil der ske en mindre fortætning. Bruttoetagearealet stiger fra 732,4 m 2 til
925 m2 hvilket skyldes, at der bygges flere m2 ind i baghuset.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1-1-106 Salling Stormagasin og Middelalderkvarteret, Aalborg
Midtby. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 1-1-142 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 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 skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til lokalplan 1-1-142 Boliger og erhverv, Algade 10-12, Aalborg Midtby
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Punkt 12.

Godkendelse af Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (2.
forelæggelse)
2018-020277
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-1-137 endeligt med nedenstående
ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at imødekomme funktionelle behov i pladsens design vest for Prinsensgade, ændres indretningen af dette
område. Det har i den forbindelse været nødvendigt at reducere arealerne til cykelparkeringspladser. For at
sikre pladsens kvalitet, præciseres materialevalg og detaljer om udformning i lokalplanen.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” konsekvensrettes tekst og illustrationer, så de passer til det
ændrede og detaljerede pladsdesign.
Det ændrede afsnit i redegørelsen kan ses i vedlagte bilag 1.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.1 og 6.2 fjernes mulighed for cykel- og gangbro samt cykelparkeringstårn.
I pkt. 5.2 præciseres placering af nedgang til cykel-p-kælder, rytterstatue og nedgravede
containere.
I pkt. 6.1 præciseres perronoverdækningens udformning.
I pkt. 7.1, 7.3 og 8.5 ændres zonernes antal og placering.
I pkt. 7.5 præciseres inventarets udformning.
I pkt. 7.6 præciseres pladsens belægningsmaterialer og -udformning.
I pkt. 7.8 præciseres belysningsarmaturers udformning.
I pkt. 8.2 fjernes adgangsvejen f-g.
I pkt. 8.3 ændres cykelforbindelserne til en stiføring.
I pkt. 8.4 ændres placeringen af parkerings- og afsætningsarealer.
Ændringerne i bestemmelserne kan ses i vedlagte bilag 2.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 2 opdateres zoner, byggefelter, arealer og vejføringer til det justerede pladsdesign.
På Kortbilag 3 opdateres illustrationsplanen til det justerede pladsdesign.
De opdaterede kortbilag kan ses i vedlagte bilag 3.
Det vurderes, at fjernelsen af vejadgangen f-g på væsentlig måde berører ejere og erhvervslejere af
ejendommene John F. Kennedys Plads 41-45. De har derfor fået lejlighed til at udtale sig om ændringerne.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 24.08.2020
kl. 09.00

Side 43
1 afaf7108

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter John F. Kennedys Plads, der er en central plads og bybusterminal. Pladsens
indretning ændres, så der kan indrettes en BRT-station (Bus Rapid Transit). Vilkårene for den kollektive trafik
og bløde trafikanter kan forbedres. Der indrettes flere forskellige områder til ophold, adskilt af markant
beplantning.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 19. september 2018 (punkt 5)
Magistratens møde 1. oktober 2018 (punkt 14)
Byrådets møde 8. oktober 2018 (punkt 13).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 12. oktober til og med 7. december 2018.
Forslaget har været i supplerende høring i perioden 17. juni 2020 til og med 2. juli 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-137
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at skabe grundlaget for at indrette John F. Kennedys Plads til en velfungerende
central plads i Aalborg, der rummer gode vilkår for pendlere med den kollektive trafik samt for fodgængere.
Pladsen skal også fungere som en attraktiv ramme om bylivet.
Lokalplanens indhold
Med denne lokalplan ændres der på prioriteringen af trafikken på John F. Kennedys Plads for at skabe bedre
mobilitet og byrum. Fodgængere og grøn mobilitet i form af kollektiv trafik skal prioriteres højere end
biltrafikken på pladsen.
Med den kommende BRT ændres pladsens inddeling markant. BRT-tracéet kommer til at forløbe tværs
henover pladsen, og erstatter den eksisterende vejforbindelse mellem Boulevarden og Prinsensgade.
Trafikstrukturen ændres, så pladsen i fremtiden deles op af vejene på en ny måde.
Der bliver tre større sammenhængende flader mellem vejarealerne, der kan benyttes af bløde trafikanter og
indrettes med cykelparkering, beplantning og opholdsmuligheder. Desuden gives der mulighed for at
bygningerne syd for banegårdsbygningen kan fjernes for at styrke den visuelle forbindelse til Kildeparken.
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Den kollektive trafik kan afvikles mere effektivt og overskueligt end det hidtil har været muligt. De bløde
trafikanters fremkommelighed prioriteres på fladerne mellem vejene.
Mange cyklister parkerer i længere tid for at fortsætte deres rejse med kollektiv trafik, og planen rummer
derfor mulighed for, at der på sigt kan etableres cykelparkering under terræn. Hvis der senere planlægges
for et byggefelt til hotel, hvor der i dag er cykelparkering, vil der dog sandsynligvis ikke være tilstrækkelig
cykelparkering i området.
Korttidsparkering af biler samt taxaholdepladser samles i ét parkeringsareal nord for banegårdsbygningen.
Afsætningspladser og varelevering til stationens banegårdsbygning etableres syd for banegårdsbygningen.
Der ændres ikke på hvad den fredede banegårdsbygning kan benyttes til – f.eks. kontorer, butikker og
service. Tilbygningerne syd for banegårdsbygningen kan nedrives for at fritlægge den fredede bygning. Ude
på selve pladsen kan der etableres en samlende perronoverdækning til BRT, og som en del heraf evt. en
mindre bygning til kiosk eller lignende. Planen indeholder en idé til et fremtidigt hotel eller lignende syd for
pladsen, men giver ikke byggeret til denne.
På pladsens flader udlægges flere forskellige opholdsområder, der indrettes med beplantning.
Beplantningen vil være et miks af opstammede træer, mindre flerstammede træer og evt. opstammede
buske, mens bunden vil være frodig med græs, staudegræsser eller grønne stauder. Pladsen vil fremstå
som et sammenhængende byrum med markant beplantning.
Ophævelse af lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af dele af Lokalplan 09-048 Biografcenter, hotel mm. ved
Prinsensgade/Vesterbro, Aalborg Midtby og Lokalplan 10-068 Erhverv mm. Prinsensgade, Aalborg Midtby.
Disse lokalplaner ophæves for de områder, der er omfattet af lokalplan 1-1-137 i forbindelse med den
endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hans Jakobsen, Poseidonvej 33, 9210 Aalborg SØ
Mikko Lukas Räsänen, Engdiget 1,st, 9620 Aalestrup
DSB Ejendomme
Mikkel Grandjean-Thomsen, Prinsensgade 8,2, 9000 Aalborg
BaneDanmark
JFK 41 I/S
Nordjyllands Trafikselskab
Vivabolig.

Der er modtaget følgende supplerende henvendelser i forbindelse med muligheden for at udtale sig om
ændringerne:
9. Lægehuset Aalborg I/S
10. Øjenlæge Niels Kalstrup
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Hans Jakobsen vedrørende cykel- og gangbro over baneterrænet.
Svar: Taget til efterretning.
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2. Indsigelse fra Mikko Lukas Räsänen vedrørende buen i svinget mellem Jyllandsgade og Boulevarden.
Svar: Ikke imødekommet.
Plusbussens vejforløb og svingets udformning er fastlagt i den tidligere lokalplan for bustracéet, og ændres
derfor ikke med denne lokalplan.

3. Indsigelse fra DSB Ejendomme vedrørende funktionelle udfordringer, indretning af arealer samt byggeret
til hotelprojekt.
Svar: Delvist imødekommet.
Indretningen af pladsens vestside ændres for at imødekomme indsigelsen, så der tages højde for alle de
funktionelle behov i området. Indsigelsen imødekommes ikke hvad angår ønsket om byggeret til hotelprojekt.

4. Indsigelse fra Mikkel Grandjean-Thomsen vedrørende pladsens design og indretning.
Svar: Ikke imødekommet.
Pladsens design er udtænkt med henblik på at skabe gode byrum, samtidigt med at den kan fungere som
stationsforplads og busterminal, i et område hvor mange mennesker færdes hver dag. Pladsen kan derfor
ikke indrettes som en bypark.

5. Bemærkning fra Banedanmark vedrørende nærhed til banearealer.
Svar: Taget til efterretning.

6. Indsigelse fra JFK 41 I/S vedrørende arealer til udeservering langs facader.
Svar: Delvist imødekommet.
Lokalplanen ændres ikke, da planen er i overensstemmelse med ønsket om udeservering langs facaderne.

7. Bemærkning fra Nordjyllands Trafikselskab vedrørende indretning af pladsen til kollektiv trafik og busdrift.
Svar: Taget til efterretning.

8. Indsigelse fra Vivabolig vedrørende afstanden mellem bustracé og facade.
Svar: Ikke imødekommet.
Plusbussens vejforløb er fastlagt i den tidligere lokalplan for bustracéet, og ændres derfor ikke med denne
lokalplan.
9. Indsigelse fra Lægehuset Aalborg I/S vedrørende fjernelse af vejføringen på arealet langs ejendommene
på pladsens østside samt muligheden for holdeplads for ambulance og handicapparkering.
Svar: Ikke imødekommet.
Det har vist sig, at det ikke var muligt at finde en hensigtsmæssig måde at trafikbetjene arealet foran
bygningerne. Af hensyn til pladsens design med muligheder for byliv og udeservering, er der ikke
tilstrækkeligt plads til en vendeplads på arealet. Det er pga. trafikforholdene ikke muligt at betjene arealet via
Jyllandsgade. Det er pga. bustrafikken ikke muligt at betjene arealet via Boulevarden. Der er ikke
tilstrækkeligt plads til at betjene arealet via Steen Blichers Gade. Ejendommen har fortsat vejadgang via en
smal port i Rantzausgade, og en vejadgang via pladsen er derfor ikke påkrævet. Brand- og
redningskøretøjer kan fortsat benytte arealet.
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10. Indsigelse fra Øjenlæge Niels Kalstrup vedrørende fjernelse af vejføringen på arealet langs
ejendommene på pladsens østside samt muligheden for holdeplads for taxa, parkering og
handicapparkering.
Svar: Ikke imødekommet.
Det har vist sig at det ikke var muligt at finde en hensigtsmæssig måde at trafikbetjene arealet foran
bygningerne. Af hensyn til pladsens design med muligheder for byliv og udeservering, er der ikke
tilstrækkeligt plads til en vendeplads på arealet. Det er pga. trafikforholdene ikke muligt at betjene arealet via
Jyllandsgade. Det er pga. bustrafikken ikke muligt at betjene arealet via Boulevarden. Der er ikke
tilstrækkeligt plads til at betjene arealet via Steen Blichers Gade. Ejendommen har fortsat vejadgang via en
smal port i Rantzausgade, og en vejadgang via pladsen er derfor ikke påkrævet. Brand- og
redningskøretøjer kan fortsat benytte arealet.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Bilag 1 - ændret afsnit i lokalplanens redegørelse
Bilag 2 - ændringer i lokalplanens bestemmelser
Bilag 3 - opdaterede kortbilag i lokalplanen
Indsigelser i samlet PDF
Supplerende indsigelser i samlet PDF
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Punkt 13.

Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro,
Vestbyen (2. forelæggelse)
2018-035720
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-3-125 endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på 250 m 2 samt et vejareal. Inden for lokalplanområdets byggefelt kan der
etableres et menighedshus til Ansgar Kirke. Vejadgang skal ske fra Vesterbro.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde den 7. februar 2019 (punkt 8).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 2. april 2020 (punkt 9).
Magistratens møde 20. april 2020 (punkt 13).
Byrådets møde 11. maj 2020 (punkt 17).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 15. maj til og med 26. juni 2020 (6 uger).
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-125
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Ansgars Sogns Menighedsråd har behov for mere plads til Ansgar Kirkes aktiviteter og funktioner.
Lokalplanens formål er at sikre mulighed for at opføre et menighedshus af høj arkitektonisk kvalitet i
tilknytning til kirken. Bygningen skal danne en naturlig overgang mellem kirken og Ansgaranlægget og tilføre
værdi til området samtidig med, at den underordner sig parkens præmisser med sin transparente underetage
og overetagens facade i træspån.
Lokalplanens indhold
Foruden en specifik anvendelse fastsætter lokalplanen bestemmelser for en bygning, der med hensyn til
materialitet og bygningskarakter skaber et samspil med parken og underordner sig Ansgar Kirke i højde og
udstrækning. Ved godkendelse af byggeriet vil der blive lagt vægt på byggeriets indpasning og
helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.
Menighedshuset skal indeholde kontor- og forsamlingslokaler til brug for kirkelige, kulturelle og sociale
arrangementer.

Magistraten

Møde den 24.08.2020
kl. 09.00

Side 52
3 afaf5108

Magistraten
Byggefeltet er på 10 x 25 m, og bygningen må opføres i op til 2 etager (maks. 9,5 m) plus kælderetage. En
underjordisk tunnel skal forbinde bygningen med Ansgar Kirkes krypt, hvilket samtidig skal løse de
nuværende adgangsproblemer ved arrangementer for sognets mange ældre og gangbesværede.
Kigget mellem stammer og under trækroner samt bladenes filtrering af lyset er en bærende inspiration til
husets udformning. Stueetagen er tænkt som en facade med høj grad af transparens og lethed ved hjælp af
meget glas. Facadeprincippet på overetagen er tænkt som en facade med en udvendig skærm af træspån.
Vinduesåbninger kan dels være i den udvendige skærm dels bag den udvendige skærm.
Menighedshuset er volumenmæssigt underordnet kirken og desuden fremstår det i andre materialer end
kirken.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Arealet, der ønskes bebygget, ejes af Aalborg Kommune, og en realisering af projektet vil derfor kræve, at
kirken køber arealet af kommunen.
Gennemførelse af lokalplanen skønnes derfor at medføre en indtægt til kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Hans Jakobsen, Poseidonvej 33, 9210 Aalborg SØ
2. Aalborg Stift.
1. Bemærkning fra Hans Jakobsen, som mener, at visualiseringerne skulle have været udført fra en større
afstand end den, der er anvendt. Han mener ikke, det er muligt at vurdere menighedshusets reelle størrelse
ud fra illustrationerne. Hans Jakobsen beklager, at der kun er vist to visualiseringer af menighedshuset set
fra hhv. forplads og parken, samt facader mod nord og syd.
Svar: Taget til efterretning
Det anerkendes, at det er en balance at illustrere et projekt tilstrækkeligt, men samtidig er der ikke faste
retningslinjer for, hvordan og hvorfra man udfører visualiseringer.
Visualiseringerne er udført korrekt – men muligvis med kort afstand. Meningen med illustrationerne er blandt
andet at vise materiale- og højdeforskel på menighedshuset og kirkebygningen.
2. Bemærkning fra Aalborg Stift ved Marie Johansen
Aalborg Stift har ikke bemærkninger til indholdet i planen men bemærker, at det ikke fremgår af de kort, der
er tilgængelige på www.arealinfo.dk, at Ansgar Kirke er omfattet af en kirkebeskyttelseslinje på 300 m jf.
bestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens § 19.
Svar: Taget til efterretning.
Det er korrekt, at det ikke af kortet på www.arealinfo.dk fremgår, at der skulle være en kirkebeskyttelseslinje.
Kommunen er dog blevet gjort opmærksom på problemet i forbindelse med en anden sag om byggeri nær
ved en kirke i bymæssigt område. I medfør af naturbeskyttelseslovens § 19 er der forbud mod at opføre
bebyggelse på over 8,5 meter i højden i en afstand på 300 meter fra en kirke, såfremt der ikke er bymæssig
bebyggelse hele vejen rundt om kirken. Derfor nævnes det i lokalplanen, og Aalborg Kommune har til
hensigt at dispensere fra § 19 i den konkrete byggesag, da kommunen vurderer, at byggeriet ikke vil
skæmme kirken, selvom det ikke holdes under 8,5 meter.
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Bilag:
Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen
Samlede bemærkninger
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Punkt 14.

Godkendelse af Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm (2.
forelæggelse)
2013-47821
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 2-4-102 endeligt med nedenstående ændringer.
Indgangsvejen til området fra Højens Alle begrønnes ikke med træer men alene lav bevoksning.

Forslag til ændringer i lokalplan
I lokalplanens redegørelse er omkringliggende bebyggelse beskrevet som værende i 2 plan, hvoraf den
øverste etage er en udnyttet tagetage. By- og Landskabsforvaltningen anbefaler, at dette præciseres med
nedenstående ændring.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Området” ændres beskrivelsen af den omgivende bebyggelse fra bebyggelse i 2 plan
til bebyggelse i 1-2 plan.
For at sikre mindst mulig gene af naboer fra biler i det nye område, kørende såvel som parkerede, anbefaler
By- og Landskabsforvaltningen at forlænge beplantningsbæltet langs det sydlige skel.
Lokalplanens bilag
På Kortbilag 3 forlænges beplantningsbæltet, så det afskærmer mod alle naboer mod syd.
På Kortbilag 4 rykkes en p-plads og et fortov for at sikre plads til beplantningsbæltet.
For at mindske skyggegener hos nabo(er) anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at der plantes mindre
buske og træer langs adgangsvejen i stedet for allétræer.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 7.8 ændres således, at der i stedet for allétræer, som kan opnå en højde på op til 10,00 m
skal plantes mindre træer og buske som kan blive op til 7,00-8,00 m høje.
For at undgå støjproblematik fra skydebanen på Gammel Hvorupvej 90 anbefaler By- og
Landskabsforvaltningen, at alle dele af byggefelterne placeres uden for støjkonsekvenszonen. Et af
byggefelternes udformning kommer til at adskille sig fra de andre, men vil få samme areal stillet til rådighed til
privat ophold.
Derudover anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at den konkrete støjgrænseværdi angives i planen.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet om støj fra skydebanen tilføjes den konkrete støjgrænseværdi på 63 dB.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.1 tilføjes, at et byggefelt (A1) afviger ift. de andre byggefelter, hvad angår udformning, men
vil have samme omfang.
Lokalplanens bilag
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På samtlige kortbilag tilrettes byggefelternes placering og udformning.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end
dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring
i henhold til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2,7 ha. Der kan etableres 32 tæt-lav boliger i området – 17 boliger på
individuelle grunde i den nordlige del og 15 tæt-lav boliger i form af rækkehuse, kædehuse eller lign. i den
sydlige del. Adgang til området skal ske fra Højens Alle via en ny boligvej, der fører op til to shared space
områder, hvor der ikke er den traditionelle opdeling i gang- og kørearealer. Derforuden arbejder planen med
de landskabelige kvaliteter, hvor bebyggelsen skal indarbejdes i det skrånende terræn. Yderligere indeholder
planen to scenarier for håndtering af regnvand – enten vha. LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) eller
via et forsinkelsesbassin.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 23. april 2020 (punkt 6).
Magistratens møde den 4. maj 2020 (punkt 9).
Byrådets møde den 11. maj 2020 (punkt 19).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 15. maj til og med 26. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 2-4-102
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planen er at skabe et nyt boligområde i bydelen Lindholm i Nørresundby. Planen skal give
mulighed for at opføre 32 nye boliger i form af tæt-lav bebyggelse i maks. 2 etager. Derforuden skal
lokalplanen sikre, at den nye bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn og på den måde er med til at
danne en elegant kant mellem byen og landskabet. Det er desuden vigtigt at få bundet de nære rekreative
omgivelser sammen med det nye boligområde via eksisterende og nye stiforbindelser.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for boliger i form af tæt-lav bebyggelse på en attraktiv placering i bydelen
Lindholm i Nørresundby. Flere steder i området er der udsigt over Nørresundby, Aalborg og Limfjorden.
Den nye bebyggelse skal indpasse sig i det eksisterende landskab. Derfor indeholder lokalplanen
bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering, hvilket styres gennem byggefelter. Yderligere er der
fastlagt bestemmelser for hvor meget, der må terrænreguleres inden for hvert byggefelt.
Det nye boligområde skal have en sammenhængende identitet. Derfor er der fastlagt facadebyggelinjer
inden for hvert byggefelt, som skal sikre, at ny bebyggelse opføres som moderne kuber, hvor alle fire
facadelinjer skal berøres. Især linjerne mod nord og syd er vigtige for at understrege områdets opbygning.
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Der gives mulighed for variation i facaden i form af forskydninger, som eksempelvis kan bruges til at danne
nicher, overdækket indgang eller terrasse, tagterrasse på 1. sal mm.
Den sammenhængende identitet skal også understøttes af bebyggelsens udseende. Derfor fastlægger
lokalplanen, at ny bebyggelse skal opføres med facader i tegl, der kan vandskures og males eller kalkes.
Farvemæssigt skal facaderne fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid, sort eller jordfarver. Dog
må tegl ikke fremstå i røde eller rødbrune nuancer. Som alternativt facademateriale må der anvendes træ,
hvis bebyggelsen fremstår med en nutidig arkitektur. Foruden facademateriale stiller lokalplanen krav om, at
ny bebyggelse skal opføres med fladt tag.
De ubebyggede arealer opdeles i fire kategorier: fælles friareal, fælles opholdsareal, grønt område og privat
opholdsareal. Generelt skal de ubebyggede arealer fremstå som en åben naturtype, der er ekstensivt plejet.
Dog må de private opholdsarealer fremstå mere intensivt plejet, og der kan opføres afskærmning i form af
levende hegn. Lokalplanen indeholder mere præcise bestemmelser for de private opholdsarealer, for at sikre
en god overgang til de fælles friarealer.
Den nordøstlige del af lokalplanområdet, svarende til arealet udlagt til grønt område, er omfattet af
støjkonsekvenszonen fra Aalborg Kaserners skydebaner på Gl. Hvorup Vej. Dette område er ikke egnet til
ophold.
Lokalplanområdet støder op til større naturarealer, bl.a. det fredede areal omkring Lindholm Høje mod nord
og § 3 beskyttet sø og overdrev mod vest. Adgang til disse områder skal sikres for beboerne – nye såvel
som eksisterende. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser for stiforbindelser, der skal kobles på de
eksisterende stier og forbinde på tværs af området.
Lokalplanen muliggør håndtering af overfladevand i lokalplanområdet ved enten LAR-anlæg i form af tørre
regnbede og nedsivningsgrøfter langs vejene eller ved overfladevandsledninger til et større
forsinkelsesbassin i den sydvestlige del af lokalplanområdet.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra Højens Alle. Herfra føres man ind i området via en boligvej.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om vejudlæggets bredde for at sikre nok plads til både kørebane,
fortov, nedsivningsgrøft ved valg af LAR-løsning og rabat. Ankomst til rækkehusbebyggelsen mod syd sker
via fortov, og man kan således ikke køre helt hen til disse boliger. Derfor er der udlagt arealer til
fællesparkering i nærhed hertil. De individuelle boliger mod nord er indrettet omkring et shared space areal.
Her kan man således køre direkte hen til sin bolig, og det er muligt at indrette to parkeringspladser indenfor
de enkelte byggefelter. Yderligere er der plads til ekstra fællesparkering for gæster. Der må ikke parkeres i
shared space områderne.
Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjer. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at de er indstillet på at
reducere skovbyggelinjen for delområde A og B. Det er kun nødvendigt at reducere skovbyggelinjen for
områder, som skal bebygges.
Ophævelse af byplanvedtægt
En mindre del af lokalplanområdet mod sydvest er omfattet af den eksisterende Byplanvedtægt nr. 2 for
Industriområde i Lindholm fra april 1958 (BPV SH2). Den eksisterende byplanvedtægt ophæves i sin helhed
indenfor det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige
godkendelse af Lokalplan 2-4-102.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Zangenbergs Alle som
nyt vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
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Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af byggefelterne.
Der er indtægtskrav på 15 mio. kr., som forventes realiseret ved salg i 2020-2021 og senere. Der vil dog
også være udgifter ifm. byggemodningen, som kommunen vil foretage.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rasmus Olsen, Højens Alle 13A, 9400 Nørresundby
Randi Holm, Højens Alle 8, 9400 Nørresundby
Lars Kristensen, Rønne Alle 1, 9400 Nørresundby
Rolf Gravesen, Morgenfruevej 3, 9400 Nørresundby
Mads Hvolby, Rønne Alle 4, 9400 Nørresundby (m. underskrift fra 15 borgere)
Nina Hylkjær, Højens Alle 12, 9400 Nørresundby
Ellen Hald, Højens Alle 13, 9400 Nørresundby
Jytte Andersen, Højens Alle 16, 9400 Nørresundby
Line Lillelund, Højens Alle 18, 9400 Nørresundby
Danmarks Naturfredningsforening Aalborg
Vinni Sørensen, Højens Alle 11, 9400 Nørresundby
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Henvendelserne er behandlet i særskilt bilag.
Indsigelserne og bemærkningerne omhandler i hovedtræk følgende temaer:
- Bebyggelsens højde og indpasning i terræn
- Støjkonsekvenszonen
- Stier
- Beplantning
- Vejføring og parkering
- Belysning
- Byggemodning.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 2-4-102 Boliger, Zangenbergs Alle, Lindholm
Indsigelser i samlet PDF
Behandling af indsigelser og bemærkninger
Frafald af indsigelse til lokalplanforslag 2-4-102 Boliger Zangenberg
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Punkt 15.

Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (2.
forelæggelse)
2019-051413
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 4-3-111 endeligt med nedenstående
ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser og Kortbilag 2
Bestemmelse pkt. ’7.3 Belysning’ ændres, så der skal anvendes samme type lamper, som der
anvendes langs den øvrige del af Indkilde Alle.
Bestemmelse pkt. ’7.7 Beplantning’ alle-træer ændres fra sorten lindetræer til sorten stilkeeg, samt
at der laves bestemmelser om at hække skal være i sorten bøg. Derudover at der ikke må være
beplantning med dybe rødder oven på jordkablet langs banen (jordkablet indtegnes også på
Kortbilag 2).
Bestemmelse pkt. ’8.2 Veje’ og Kortbilag 2 ændres, så der skal etableres fortov helt frem til
vejsving på Indkilde Alle.
Bestemmelse pkt. ’9.6 ledninger og kabler’ laves ny bestemmelse om, at jordkabel langs banen
skal respekteres. I hjælpeteksten til bestemmelsen tilføjes, at pga. forsyningssikkerheden,
anlægssikkerhed og personsikkerhed er der begrænsninger for arealanvendelsen omkring
ledningen. Der skal indhentes arbejdsinstruktion, når der foregår arbejder nærmere end 1 m fra
jordkablet. Derudover indtegnes jordkablet på Kortbilag 2.
Hjælpeteksten til bestemmelse pkt. ’11.1 Grundejerforening’ ændres, så der står, at den
grundejerforening, der gælder for det resterende Indkilde Alle, ønsker en samlet
grundejerforening, så der er mulighed for, at lokalplanens nye boliger kan vælge at blive optaget
af den samme grundejerforening.
Alle ændringer er foreslået på baggrund af bemærkninger, der kommet i den offentlige høring.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 2,3 hektar ejet af Aalborg Kommune. Lokalplanens indhold er
afstemt med den eksisterende kommuneplanramme for området 4.3.D2 Kærholt mm. Lokalplanen giver
mulighed for godt 30 boliger og nogle enkelte småerhverv. Lokalplanen vejtilsluttes Indkilde Alle. Der er
i bestemmelserne sikret, at der etableres en ny stiforbindelse fra Vissevej mod øst langs jernbanen.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 2. april 2020 (punkt 10)
Magistratens møde den 20. april 2020 (punkt 14)
Byrådets møde den 11. maj 2020 (punkt 20).
Forslaget har været offentliggjort i perioden den 13. maj til og med den 10. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-3-111
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre bolig- og erhvervsbebyggelse i det sydlige Gug. Placeringen er tæt ved
skole og indkøb. Ny bebyggelse vil passe naturligt ind i områdets øvrige bebyggelse.
Lokalplanens indhold
Der kan, i en afstand på 25 m fra jernbanen mod nord, ikke tillades boliger eller erhverv pga. støj og
rystelser. Området langs jernbanen er tiltænkt stiforbindelser og parkeringsområder.
I delområdet længst mod nord-vest langs Vissevej, delområde A, kan der etableres boliger og erhverv. Hvis
der etableres erhverv, skal facader placeres parallelt med Vissevej.
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I delområdet mod syd-øst mellem jernbanen og Indkilde Alle, delområde B, kan der etableres boliger i form
af rækkehuse eller lignende (tæt-lav boliger), etageboliger (lejligheder med vandrette lejlighedsskel) og
parcelhuse (åben-lav boliger).
I delområdet i hjørnet mod vest mellem Vissevej og Indkilde Alle, delområde C (matr. 8fo), er der placeret en
pumpestation ejet af Kloak A/S, hvorfor området udlægges til teknisk anvendelse. Der er ikke støj, lugt eller
andre miljøgener fra pumpestationen, og der er derfor ikke miljøkonsekvenser ift. boligbebyggelse omkring,
så der skal ikke tages hensyn til den i lokalplanens øvrige område.
I delområdet, der forløber langs kanten af lokalplanområdet mod syd og øst, delområde D,
findes vejanlægget Indkilde Alle, og området er derfor udlagt til teknisk anvendelse.
Planens indhold er afstemt konteksten, herunder de omkringliggende boliger, bl.a. ved at stille krav om
maks. 2 etager, opbrud i bebyggelserne, etablering af store fælles friarealer og afstand til jernbane og
Vissevej. Det er tilladt, at terrænet hæves, ligesom der er gjort ved bebyggelserne længere mod øst på
Indkildevej, for at klimasikre.
Navngivning af ny sti
Den nye sti langs jernbanen navngives Indkildestien. Navngivningen er godkendt af By- og
Landskabsudvalget ved godkendelse af planforslaget den 2. april 2020 (punkt 10).
Ophævelse af lokalplan
Vejarealet mod syd Indkilde Alle er omfattet af lokalplan 07-038 Boliger Indkildestrømmen, Gug. Denne
lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-3-111 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Området forventes at blive solgt som råjord, når lokalplanen er vedtaget. Det betyder, at Aalborg Kommune
kan forvente at få en indtægt ved salg af arealet.
Indsigelser og bemærkninger
Der er kommet flere bemærkninger fra grundejerforeningen Indkilden og fra Energinet Eltransmission A/S,
som er indarbejdet i forslag til ændringer i lokalplanen, undtagen en enkel bemærkning fra
grundejerforeningen om, at de ønsker, at Indkildestien reduceres fra 3 m til 2 m i bredden, hvilket
forvaltningen ikke anbefaler at ændre i lokalplanen. Bemærkninger og forvaltningens anbefalinger til
behandling deraf ses i bilag.
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Bilag:
Forslag til lokalplan 3-4-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (2. forelæggelse)
Indsigelser i samlet PDF
Indsigelser og bemærkninger Indkilde Alle samt forvaltningens opsamling
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Punkt 16.

Godkendelse af Lokalplan 8-1-106 Centerområde, Storvorde bymidte, Storvorde (2.
forelæggelse)
2020-024348
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 8-1-106 endeligt med nedenstående
ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens bestemmelser
Pkt. 7.8. ændres til:
”Bevaringsværdige træer er markeret på Kortbilag 2. Bevaringsværdige træer må ikke stynes
eller formklippes. De må ej heller fældes uden forudgående dispensation fra Aalborg Kommune.
Såfremt et bevaringsværdigt træ dør eller mistrives, vil der være krav om genplantning, idet træet
indgår i en bevaringsværdig sammenhæng. De kan dog beskæres, så de overholder reglerne
for frihøjde og gældende lovgivning.
Langs Banestien er der en karaktergivende trærække, der også skal søges bevaret.”
Samtidig tilføjes følgende vejledning under Ad 7.8 om korrekt beskæring af bevaringsværdige
træer.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter den eksisterende bymidte i Storvorde. Lokalplanområdet består af et areal på ca. 2 ha
centralt beliggende i Storvorde nord for Rødhøjvej og vest for Tofthøjvej.
Lokalplan 8-1-106 betragtes som en mindre justering af den gældende lokalplan 8-1-105 Centerområde,
Storvorde bymidte, Storvorde.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 23. april 2020 (punkt 7)
Magistratens møde den 4. maj 2020 (punkt 10)
Byrådets møde den 11. maj 2020 (punkt 21).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 15. maj til og med 12. juni 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 8-1-106
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanen omfatter det eksisterende centerområde i Storvorde, øst for Aalborg. Lokalplanen er igangsat
på baggrund af et ønske om at udtage udviklingsscenarie 2 af den gældende lokalplan 8-1-105 for Storvorde
Bymidte. Dermed annulleres muligheden for skabe en yderligere byggemulighed i bymidten ved at lukke
Stationsvej og i stedet etablere en ny vejadgang til bymidten direkte fra Tofthøjvej.
Det er fortsat et ønske at skabe et nyt attraktivt bytorv, som skal være med til at styrke bymiljøet og styrke
sammenhængen mellem områdets funktioner. Der er aktuelt et konkret ønske om at etablere en ny
dagligvarebutik i området.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastlægger rammerne for en udbygning og revitalisering af den eksisterende bymidte i
Storvorde. Lokalplanen udlægger to delområder, hvor der gives mulighed for at opføre ny bebyggelse til
bolig- og centerformål, som eksempelvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker, erhverv, service samt boliger.
Delområde A er byens primære bymidte, og her må der ikke opføres boliger i stueetagen. I delområde B, der
ligger mellem den primære bymidte og det tidligere Rådhus, kan der etableres blandede byfunktioner men
også ren boligbebyggelse.
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I indretningen af den østlige del af området er der lagt vægt på, at bebyggelsen er med til at definere et
centralt attraktivt byrum og dermed danne rammerne omkring byens centrale mødested. Samtidig er
bebyggelsen disponeret på en måde, så der friholdes en sigtelinje - et bybånd - gennem området i østvestgående retning, som er med til at styrke sammenhængen mellem de to centerdannelser i området på
tværs af Sejlflod Banesti.
Eksisterende og fremtidige byfunktioner koncentrerer sig omkring det øst-vestgående bybånd, og der skabes
nye byggemuligheder flere steder i bymidten.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
I den primære bymidte (delområde A) er grundene til de eksisterende funktioner solgt som sokkelgrunde.
Alle øvrige arealer (ledige byggefelter, torv, grønne områder, vej, sti og parkering) ejes af Aalborg Kommune.
Kommunen kan få en indtægt ved salg af sokkelgrunde i de ledige byggefelter.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Banedanmark, Arealer & Forvaltningsmyndighed
2. Kenneth D. Nielsen, Vaarstvej 240, 9260 Gistrup
Henvendelserne er behandlet nedenfor.
1. Bemærkning fra Banedanmark, Arealer & Forvaltningsmyndighed, hvor de meddeler, at de ikke har
bemærkninger til lokalplanforslaget.
Svar: Taget til efterretning.
2. Indsigelse fra Kenneth D. Nielsen vedrørende et ønske om at ophæve fredningen af en trærække med 6
træer på hans grund. Fredningen betyder, at træerne kun må beskæres eller fældes efter forudgående
tilladelse fra Aalborg Kommune. Han skriver, at da træerne ikke er af nogen speciel art og ikke er specielt
gamle, giver det ikke mening at forbyde fældning og beskæring af disse.
Træerne står i vejen for bl.a. renovationsvæsnet ved afhentning af affald ved eksisterende bebyggelse på
Stationsvej 3B, 3C, 3D, 3E og 3F, og derudover vil manglende beskæring af træerne ødelægge eksisterende
skur tilhørende beboerne.
Svar: Delvis imødekommet.
Fredningen af trærækken fastholdes, men bestemmelse 7.8 ændres, så det bliver muligt at beskære træerne
ved almindeligt vedligehold, og så de overholder reglerne for frihøjde og gældende lovgivning, uden
forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 8-1-106, Centerområde, Storvorde bymidte
Indsigelser i samlet Pdf for lokalplan 8-1-106
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Punkt 17.

Godkendelse af skema A for helhedsplan på Saltumvej, Alabu Bolig, afd. 21, Aalborg
Øst
2011-23226
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 247.116.000 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 24.08.2020
kl. 09.00

Side 71
1 afaf5108

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Alabu Bolig afd. 21

Den kommende renovering er resultatet af langvarige forhandlinger med Landsbyggefonden omkring en
generel fremtidssikring af afdelingen. En tidligere renovering fra 1996 løste desværre ikke en række
grundlæggende tekniske udfordringer. Resultatet bliver, at de eksisterende 120 lejligheder nedrives
(nedrenovering) og 144 nye boliger opføres i eksisterende byggefelter. De 4 nordligst beliggende blokke
ændres til 4 nye punkthuse. Disse punkthuse indeholder fremover både genetablerede boliger, støttet af
Landsbyggefonden, samt 41 nye almene familieboliger (særskilt indstilling). De sydligst beliggende blokke
ændres til rækkehuse i to plan eller til lejligheder i hhv. stueplan og første sal.
Der gøres opmærksom på at boligselskabet pga. Covid-19 ikke har kunnet afholde afdelingsmøder, og at
nærværende indstilling behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af
coronavirussygdom (Covid-19). Denne giver boligorganisationer mulighed for at tage beslutninger, forudsat
at afdelingsmøderne kan holdes på et senere tidspunkt. Alabu holder afstemning i afdelingen, når forholdene
igen er til det.
Projekt
Rækkehusene vil også fremover bestå af såvel små som store boliger, boliger i to plan med intern trappe,
andre lejligheder i ét plan med en udvendig adgangstrappe til 1. sal. Boligerne i stueetagen vil blive
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tilgængelige i forhold til Landsbyggefondens krav. I de 4 nye punkthuse etableres ligeledes forskellige boligstørrelser. Generelt vil alle punkthuse blive forsynet med elevatorer, hvorved både de genopførte og de nye
boliger bliver tilgængelige. De nye, tilgængelige boliger medfører, at en del ældre beboere kan forblive i
deres bolig og i lokalområdet, selv om de evt. er blevet gangbesværede.
De 19 gårdhavehuse vil gennemgå en renovering omfattende reparation af ydervæggene, nye tagpaptage,
nye vinduer/døre, nye installationer, nye baderum, køkkener og bryggerser samt diverse reparationer. Der
etableres i alle boliger effektive, balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding.
På udearealerne vil der også ske en række ændringer med nye stier, veje, p-pladser og beplantning. Der vil
blive fokus på tilgængeligheden frem til boligerne, ligesom trygheden i området vil blive bearbejdet.
I det centrale område på vestsiden af Saltumvej bliver der et større fælles udeareal, som bliver en slags grøn
oase for alle i afdelingen. Ud over forskellige fælles opholdsarealer er der planer om at etablere et væksthus,
samt forskellige værksteder til beboerne.
Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018
Byggeriets art

Lejligheder/Rækkehuse
Gårdhavehuse
Punkthuse (etage)

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter
renovering

Husleje pr. måned
før renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

120 stk. på
64-110 m2

98 stk. på
64-101 m2

4.354-6.398 kr.

5.067-7.996 kr.

19 stk. 117-133
m2
0

19 stk. på 117133 m2
43 stk. på ca.
59-92 m2

7.687 kr.

8.288-9.421 kr.

-

4.753-7.483 kr.

Økonomi
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 247.116.000 kr. svarende til 18.313 kr. pr. m2.
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 203 kr. pr. m 2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 940 kr. kr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 737 kr.
m2 pr. år pr.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

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

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

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

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

- - - Kr. - - -
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247.116.000

148.612.770

15.290.000

82.213.230

1.000.000

Ikke beregnet

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

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Tegninger - Skema A
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Punkt 18.

Godkendelse af Skema A for 41 nye familieboliger for Alabu Bolig afd. 21, Saltumvej,
Aalborg Øst
2018-044535
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 61.380.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 4.910.400 kr. svarende til 8% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Alabu Bolig afd. 21.

Nybyggeriet af 41 familieboliger skal ses i sammenhæng med gennemførelsen af helhedsplan for et større
område. Helhedsplanen skal sikre en renovering af Alabu’s nedslidte byggeri på Saltumvej. Det eksisterende
byggeri er opført omkring 1970 og indeholder gårdhavehuse og lejligheder. De 120 lejligheder er stærkt
nedslidte og vil efter renovering fremstå som genopførte boliger. Gårdhavehusene vil gennemgå en reel
renovering.
De nye boliger bliver placeret som del af fire nye punkthuse, sammen med nedrenoverede boliger støttet af
Landsbyggefonden. Punkthusene skal være med til at skabe et varieret boligudbud i området og være et
tilbud for de beboere der ønsker f.eks. altan frem for have. De nye punkthuse vil være på mellem 3-5 etager
og indeholde tilgængelige boliger
Oprindeligt var ideen at lave 30 boliger á ca. 100 m2, men da boligselskabet oplever problemer med at udleje
de større boliger, er projektet blevet tilpasset således der overvejende bygges 2 og 3-rums boliger i
varierende størrelse.
Projekt
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Byggeriets art

Etage
Etage
Etage

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

2 stk. 1 rums a ca. 45 m²
14 stk. 2 rums a ca. 64 m²
25 stk. 3 rums a ca. 75-90 m²

3.650 kr.
5.200 kr.
6.151-7.329 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan 4-6-107. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
90%)

61.380.000 kr.

55.242.000kr.

Kommunal
grundkapital
(8%)
4.910.400kr.

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti 1)

1.227.600kr.

Ikke beregnet

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

Grundkapital er afsat på boligprogram 2018-20.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 13,4%, håndværkerudgifter 70,6% og omkostninger 16%.
Den samlede anskaffelsessum pr. m 2 er på 20.460 kr. svarende til rammebeløb i 2020 inklusive energitillæg
på 1.210 kr., da der er tale om etagebebyggelse.
Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 975 kr. Heraf udgør
kapitaludgifterne 628 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 347 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegninger - Skema A
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Punkt 19.

Godkendelse af kommunal garanti for realkredit til finansiering af ekstraordinære
renoveringsarbejder for Lejerbo afd. 581-0, Storvorde
2020-047908
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der stilles 100% kommunal garanti på
1.291.000 kr. for realkreditlån til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Lejerbo afd. 581-0 – E. Jørgensens Plads 1-11 og 2-12, Storvorde

Afdeling består af 12 ældreboliger. På et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. februar 2020 og
organisationsbestyrelsesmøde den 19. februar 2020 blev det besluttet at etablere fjernvarme, som bør
udføres nu for at fremtidssikre afdelingen. Den samlede pris for disse arbejder udgør 1.291.000 kr.
Arbejder, som udføres, finansieres via lånoptagelse jf. almenboligloven § 29. Kreditinstituttet har udarbejdet
et tilbud, der består af et 30-årigt kontantlån, som respekterer alle foranstående lån, hvorfor der vil ikke vil
være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån. Tilbuddet forudsætter en 100% kommunal garanti.
De arbejder, som det kræver en lånegaranti at få udført, er efter boligorganisationens opfattelse nødvendige
for afdelingen. Hvis de ikke udføres, vil ejendommen forfalde, og dette vil efter boligorganisationens erfaring
påvirke lejernes efterspørgsel og dermed udlejningssituationen.
I henhold til almenboliglovens § 98 kan der ydes en kommunal garanti til ekstraordinære
renoveringsarbejder. De arbejder, som udføres udgør efter boligorganisationens vurdering ekstraordinære
renoveringsarbejder.
Det bemærkes, at By- og Landskabsforvaltningen har modtaget en kopi af kreditinstituttets tilbud samt
referaterne, hvor arbejderne og konsekvenser for huslejen er godkendt i beboerdemokratiet jf.
almenlejelovens
§ 10.
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler derfor, at der stilles 100% garanti på det nye lån på kr. 1.291.000
jf. almenboligslovens §98.
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Punkt 20.

Godkendelse af ekspropriation til Nyt Aalborg Universitetshospital - Etape III
2019-093428
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til fordel for Region Nordjylland træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje §
96, jf. § 97 samt lov om planlægning § 47 i overensstemmelse med det nedenfor beskrevne, og
at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til i et samarbejde med Region Nordjylland at afslutte
erstatningsspørgsmålene.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Formål
I 2013 påbegyndte Aalborg Kommune ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan 4-4-109, Nyt Aalborg
Universitetshospital. Lokalplanområdet udgør i alt ca. 92 ha.
I første omgang blev der eksproprieret ca. 60 ha med henblik på realisering af 1. etape af byggeriet.
I oktober 2018 blev der truffet beslutning om ekspropriation af yderligere ca. 1,1 ha. med henblik på
hospitalsbyggeri, herunder etablering af servicetunnel mellem hospital og servicebyen.
Nyt Aalborg Universitetshospital skal stå klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2022.
Forud herfor skal byggeriet med alle tilhørende forsyningsledninger, øvrige tekniske systemer, infrastruktur
mm. afleveres 2. kvartal 2021 med henblik på en planlagt idriftsættelsesfase, hvor hospitalets funktioner og
installationer testes inden den endelige ibrugtagning i 2022.
De kommende arbejder, der nødvendiggør areal- og rettighedserhvervelserne som beskrevet nedenfor, er
dermed meget nært forestående.
Forud for projektering og anlæg af fremtidigt bustracé, ledningstracé og fremtidigt hospitalsbyggeri er det
nødvendigt at gennemføre en række forundersøgelser af arealerne, herunder arkæologiske og geologiske
undersøgelser. Erfaringer fra tidligere arkæologiske undersøgelser ved NAU-området tilsiger, at man i meget
god tid forud for anlægsarbejdet skal have iværksat de påkrævede forundersøgelser.
Der er derfor behov for, at Regionen kan råde over arealet snarest muligt.
Der er formodning om, at der i de berørte arealer kan findes forhistoriske fund, hvorfor det er nødvendigt, at
et potentielt tidsforbrug hermed medregnes i projektets tidsplan.
Der er derfor det fornødne grundlag for en ny ekspropriationsrunde i forbindelse med etableringen af Nyt
Aalborg Universitetshospital (NAU) og øvrige bebyggelser på hospitalsområdet i Aalborg Øst.
Ekspropriationen i denne 3. etape vil omfatte et samlet grundareal på ca. 61.095 m².
Ekspropriationen omfatter følgende delområder A-F, som er nærmere angivet på ekspropriationsplanerne:
Område A – Kollektivt bustracé og arbejdsvej:
Ekspropriation i medfør af vejlovens § 96, jf. § 97 af i alt ca. 10.735 m 2 til nyanlæg af offentlig vej i form af
tosporet kollektivt bustracé til den kommende ’Plusbus’. Herudover ekspropriation i medfør af vejlovens § 96,
jf. § 97 og planlovens § 47 af ca. 4.185 m 2 i form af et 10 meter bredt areal beliggende syd for og langs det
kollektive trafiktracé. Vejen skal anvendes til arbejdskørsel under anlæggelse af trafiktracéet, samt til
arbejdskørsel i forbindelse med de kommende byggerier i området de næste år. Det er derfor nødvendigt at
råde over arealet i en længere årrække og lade det udgøre en del af realiseringen af Nyt Aalborg
Universitetshospital.
Område B - Areal til realisering af planlagt yderligere hospitalsbyggeri samt støttefunktioner:
Ekspropriation i medfør af planlovens § 47 af ca. 24.415 m 2 til realisering af de næstkommende
hospitalsbyggerier i form af Onkologienhed, et familiehus og øvrige fremtidige sygehusfunktioner.
Udbygningsmulighederne i dette centrale område sikrer en sammenhæng til det øvrige hospital. Område B
er tillige nødvendig til brug for jord- og mulddepoter i forbindelse med de øvrige byggeprojekter.
Område C - Areal til terrænregulering nord for bustracéet samt Sygehusapotek:
Ekspropriation i medfør af planlovens § 47 af ca. 9.105 m 2 til realisering af en nødvendig terrænregulering og
landskabsbearbejdning mellem bustracéet og Servicebyen, samt opførelse af et sygehusapotek i
sammenhæng med Servicebyen. Servicebyens første sal vil være beliggende i kote 15,05 og det kollektive
bustracé planlægges anlagt i kote 12,75. Den eksisterende kote på 9,75 vil således skulle hæves med ca. 3
meter.
Område D – Areal til ledningstracé nord for bustracéet – placering af jordkabler/forsyningsledninger:
Ekspropriation i medfør af planlovens § 47 af ca. 5.325 m 2 til placering af en række helt essentielle og
nødvendige forsyningsledninger og jordkabler (fjernvarme, el, varme, vand og diverse såkaldte ’bløde’
ledninger). Tracéet udgør den væsentligste ’forsyningsmotorvej’ indeholdende de mest vitale
hovedforsyningsledninger for realiseringen og driften af et patientsikkert hospital. Dele af ledningerne i
tracéet skal ligeledes forsyne den yderligere udbygning af NAU, herunder områderne B og C, som også er
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omfattet af nærværende ekspropriation. Som byggeriet skrider frem, vil det derfor blive nødvendigt at
etablere forsyningsledninger over flere omgange efter behov. Det er derfor også forventeligt, at
ledningsgravene ikke vil blive retableret, før der er gået en længere årrække. Af hensyn til ledningernes
afgørende vigtighed og nødvendighed for sygehusets drift og af hensyn til den fremtidige byggemodning af
de øvrige områder, vurderes det nødvendigt at arealerhverve.
Område E - Areal til ledningstracé øst for Postgården –placering af jordkabler/forsyningsledninger:
Ekspropriation i medfør af planlovens § 47 af ca. 4.930 m 2 til placering af jordkabler/forsyningsledninger i
den ringledning rundt om hospitalet, som sikrer redundans. Ringledningen etableres for at sikre, at
forsyningen af fjernvarme, køl, vand og el til bl.a. sprinkling og andre kritiske funktioner kan opretholdes,
selvom der skulle opstå et ledningsbrud. Anlægget er derfor vitalt for realiseringen og driften af et moderne
patientsikkert hospital. Som gældende ovenfor i område D skal dele af ledningerne i tracéet ligeledes
forsyne den yderligere udbygning af NAU, herunder område B, som også er omfattet af denne
ekspropriation. Som byggeriet skrider frem, vil det derfor blive nødvendigt at etablere forsyningsledninger,
bl.a. fjernvarmeledninger til familiehuset, onkologienhed og yderligere udbygninger, hvilket i sagens natur vil
ske over flere omgange efter behov. Det er derfor også forventeligt, at ledningsgravene ikke vil blive
retableret, før der er gået en længere årrække.
Område F – Areal til ledningstracé i den nordlige del af Øst matriklen:
Ekspropriation i medfør af planlovens § 47 af retten til placering af jordkabler/forsyningsledninger ved
deklaration om fuld tilstedeværelsesret. Dette område udgør ca. 2.400 m2 og omfatter et 10 m bredt
servitutbælte til spildevandsledning og køleledning. Køleanlægget skal forsynes med vand fra Aalborg
Portlands kridtgrav, og der etableres køleledninger hertil, der forbinder Hospitalsbyen med kridtgraven.
Aalborg Kommune har stillet krav om rensning af hospitalsspildevand inden udledning til offentlig recipient.
På den baggrund etableres der et decentralt hospitalsrensningsanlæg, hvor det rensede spildevand via en
trykledning ledes ud i fjorden via Tranholmvej.
Den fulde projektbeskrivelse samt ekspropriationsplaner er vedlagt som bilag, hvortil henvises.
Berørte ejendomme
Ekspropriationens omfang fremgår nedenfor under de enkelte ejendomme samt af udarbejdet
ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende ekspropriationsplan.
Ekspropriationen berører 3 løbenumre.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 2. juli 2020 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de omfattede
ejendomme.
Der er ikke indgået forlig med lodsejere om erstatningen for arealafståelse.
Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet bemærkninger,
forslag til ændringer og indsigelser mod projektet:
Løbenummer 1: matr.nr. 4aa Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Lodsejer: Birgit Løgstrup
Afståelse af i alt ca. 38.485 m 2 til anlæg som beskrevet ovenfor i område A, B, C, D og E.
Herudover rettighedserhvervelse ved tinglysning af deklaration i område F for så vidt angår ca. 2.165 m 2.
Der er redegjort for lodsejers indsigelser til den planlagte ekspropriation og forvaltningens bemærkninger
hertil i det vedlagte notat ”Lodsejernes indsigelser mod ekspropriation til Nyt Aalborg Universitetshospital –
etape III”.
Svar: Lodsejers indsigelser er ikke imødekommet, og der henvises for så vidt angår begrundelsen herfor til
det førnævnte notat.
Løbenummer 2: matr.nr. 4a Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Lodsejer: Nobelparken A/S
Afståelse af i alt ca. 20.210 m 2 til anlæg som beskrevet ovenfor i område A, B og E.
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Der er redegjort for lodsejers indsigelser til den planlagte ekspropriation og forvaltningens bemærkninger
hertil i det vedlagte notat ”Lodsejernes indsigelser mod ekspropriation til Nyt Aalborg Universitetshospital –
etape III”.
Svar: Lodsejers indsigelser er ikke imødekommet, og der henvises for så vidt angår begrundelsen herfor til
det førnævnte.
Løbenummer 3: matr.nr. 4s Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Lodsejer: Aalborg Kloak A/S
Rettighedserhvervelse ved tinglysning af deklaration i område F for så vidt angår ca. 235 m 2.
Lodsejer har ingen indsigelser til den planlagte ekspropriation.
Tidsplan
Anlægsarbejderne påbegyndes efteråret 2020 for så vidt angår kollektivt bustracé, terrænregulering og
forsyningsledningerne/jordkabler. Onkologienheden skal stå færdig i 2022/2023, ligesom Familiehuset
forventes færdig finansieret i 2021 med en byggeperiode i 2023-25. Området forventes i øvrigt
færdigudbygget indenfor ca. 7 år.
Økonomi
Region Nordjylland har i november 2010 afgivet en friholdelseserklæring, hvorefter regionen friholder
Aalborg Kommune for ethvert krav som følge af planlægningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og
ekspropriation til fordel for samme. Friholdelsen omfatter enhver udgift til arealerhvervelse og øvrige
erstatningskrav samt tillige udgifter og omkostninger af enhver art, som Aalborg Kommune påføres
eksempelvis til sagkyndig bistand, udgifter ved taksation og eventuelle søgsmål til erstatningens
fastsættelse.
Særligt for så vidt angår ekspropriationen (område A) til kollektivt bustracé er der i forbindelse med
vedtagelsen af lokalplan 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital, Universitetsområdet indgået en
udbygningsaftale mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune, som fastlægger fordelingen af
udgifterne til det kollektive bustracé. I henhold til denne aftale skal anlægsudgifterne på strækningen fra
Selma Lagerløfs Vej til Postgårdsvej samt det nye signalregulerede kryds ved Selma Lagerløfs Vej fordeles
med 1/3 til Regionen og 2/3 til Aalborg Kommune. Alt areal til infrastrukturanlægget overdrages vederlagsfrit
fra Regionen til Aalborg Kommune i forbindelse med, at anlægget optages som offentligt vejareal. Når
anlægget er optaget som offentlig vej overtager Aalborg Kommune de fremtidige driftsudgifter.
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Bilag:
Projektbeskrivelse - NAU III
Oversigtskort - NAU III
Ekspropriationsplan I - NAU III
Ekspropriationsplan II - NAU III
Notat om lodsejernes indsigelser mod ekspropriation til Nyt Aalborg Universitetshospital – etape III
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Punkt 21.

Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - Cykelstiprojekt Nøvlingvej
2020-043575
By- og Landskabsudvalget indstiller,
at byrådet godkender at der indgås betingede aftaler vedrørende Aalborg Kommunes køb af et samlet areal
på ca. 8.860 m2 samt midlertidig anvendelse af i alt ca. 10.590 m2 til arbejdsareal, alt med henblik på etablering
af ca. 1,5 km cykelsti i begge sider af Nøvlingvej mellem Gistrup og Nøvling, og
at byrådet samtidigt tilkendegiver at ville ekspropriere de pågældende arealer efter reglerne i lov om offentlige
veje, såfremt de ikke kan erhverves ved frivillige aftaler herom.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I 2020 anlægges cykelsti mellem Nøvling og Gistrup. Den anlægges som enkeltrettede cykelstier i begge
sider af vejen.
På størstedelen af strækningen etableres der en reel cykelsti med rabat og skillerabat mod vejbanen, men
på en del af strækningen etableres der cykelbaner grundet skel- og terrænforhold.
Projektet har en stor samfundsmæssig betydning, da cykelstien sikrer en bedre og mere sikker
fremkommelighed for de bløde trafikanter, der dagligt færdes mellem Gistrup og Nøvling. Vejen benyttes af
skolebørn og borgere der skal til/fra skole og aktiviteter i nabobyen. Cykelstierne lægges langs Nøvlingvej,
der er den direkte vej mellem byerne Nøvling og Gistrup. Der er ingen alternative veje mellem de to byer, og
der er ikke kollektiv trafik på strækningen som forbindelse mellem de to byer.
Der er stor fokus på:
 Øget tryghed og sikkerhed.
 Øget cyklisme og dermed mere motion.
 Øget fremkommelighed til fritidsaktiviteter og skole.
 Mulighed for øget brug af rekreative områder ved både Nøvling og Gistrup
 Forbindelse til det eksisterende stinet der i dag forbinder Gistrup med Klarup og Storvorde samt Nøvling
med Visse/Gug.
Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes udført fra begyndelsen af september og forventes afsluttet i indeværende år.
Særligt om skattefritagelse
Købsaftalerne er af sælgerne gjort betinget af, at sælgerne opnår skattefritagelse for fortjenesten ved salget
ifølge ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. Reglen om skattefritagelse gælder efter denne
bestemmelse for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, opfylder
betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det følger af meddelelser fra SKAT, at betingelserne for at
ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet, dvs. ved byrådets godkendelse af de
betingede købsaftaler. Der skal i lovgivningen foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål,
og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Hjemlen til ekspropriation i den foreliggende sag er vejlovens § 96, stk. 1, jf. § 97, hvorefter vejbestyrelsen
kan ekspropriere til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige
supplerende foranstaltninger i forbindelse med offentlig vej. Den anden betingelse går ud på, at der skal
være vilje til ekspropriation på aftaletidspunktet, og at det skal kunne sandsynliggøres, at den
ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke indgås. Det indstilles
således, at byrådet træffer beslutning herom og tilkendegiver, at man vil ekspropriere det omhandlede areal,
såfremt det ikke erhverves ved frivillig aftale.
Berørte ejendomme
Omfanget af de berørte arealer fremgår af nedenstående lodsejerfortegnelse for de enkelte ejendomme.
Projektet berører i alt 14 ejendomme, hvoraf 13 har tilkendegivet at de gerne vil støtte projektet ved at indgå
en frivillig aftale med Aalborg Kommune om køb af jord.
Der er på nuværende tidspunkt indgået betinget købsaftale med 9 lodsejere, men det forventes fortsat, at
flere vil indgå en frivillig aftale.
Oversigtskort er vedhæftet som bilag.
Lb.nr. 1 – Ørnehøj Golfklub
Matr.nr. 2s Lundegårde, Nøvling
Der erhverves ca. 700 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 570 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 2 – Kate og Ghazi Awad

Magistraten

Møde den 24.08.2020
kl. 09.00

Side 88
2 afaf5108

Magistraten
Matr.nr. 2m Lundegårde, Nøvling
Der erhverves ca. 30 m2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 170 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 3 – Knud Bødker Pedersen
Matr.nr. 2d og 2e Lundegårde, Nøvling
Der erhverves ca. 600 m2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 1.450 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 4 – Lars Høndrup Andersen
Matr.nr. 2l Lundegårde, Nøvling
Der erhverves ca. 20 m2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 200 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 5 – Kristian Torp
Matr.nr. 2g Lundegårde, Nøvling
Der erhverves ca. 720 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 1.180 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 6 – Jette Skårhøj
Matr.nr. 2f Lundegårde, Nøvling
Der erhverves ca. 1.000 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 1.280 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 7 – Nøvling Idrætsforening
Matr.nr. 2v Nøvling By, Nøvling
Der erhverves ca. 270 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 580 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 8 – Nikolaj Krogh Klit
Matr.nr. 6z Nøvling By, Nøvling
Der erhverves ca. 100 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 570 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 9 – Mads Lyhne
Matr.nr. 6ba Nøvling By, Nøvling
Der erhverves ca. 270 m2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 600 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 10 – Anne og Michael Engberg
Matr.nr. 6z Nøvling By, Nøvling
Der erhverves ca. 810 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 920 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 11 – Marianne og Claus Jensen
Matr.nr. 6o Nøvling By, Nøvling
Der erhverves ca. 550 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 980 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 12 – Knud Erik Petersen
Matr.nr. 6be Nøvling By, Nøvling
Der erhverves ca. 1150 m2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 1.300 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Lb.nr. 13 – Jette Skårhøj
Matr.nr. 6bh Nøvling By, Nøvling
Der erhverves ca. 380 m 2 areal til vejudvidelse/cykelsti
Desuden brugsret til ca. 630 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
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Lb.nr. 14 – Ole Skårhøj ApS
Matr.nr. 6a Nøvling By, Nøvling
Der erhverves i alt ca. 2.260 m 2 areal, heraf ca. 320 m2 til vejudvidelse/cykelsti og ca. 1.940 m 2 til bassin
Desuden brugsret til ca. 160 m² midlertidigt til arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet.
Økonomi
Projektet er et såkaldt ’fremrykket anlægsprojekt’, som sker på basis af Aalborg Byråds beslutning om at
fremrykke anlægsinvesteringer i henhold til indgået aftale mellem KL og Regeringen om samme.
Udgifter til anlæg og arealerhvervelse afholdes over projekt 2v015202 – Cykelsti Nøvlingvej (GistrupNøvling), Arealerhvervelse.
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Bilag:
Oversigtskort
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Punkt 22.

Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - ombygning af det 4-benede
kryds, Svinetruget/Klarupvej/Storvordevej, Klarup
2020-047594
By-og Landskabsudvalget indstiller,
at byrådet godkender 3 betingede aftaler vedrørende Aalborg Kommunes køb af et samlet areal på ca.105
m2. samt midlertidig anvendelse af i alt ca. 430 m2 til arbejdsareal, alt med henblik på ombygning af det
4-benede kryds Svinetruget/Klarupvej/Storvordevej, Klarup til en et-sporet rundkørsel, og
at byrådet samtidigt tilkendegiver at ville ekspropriere de pågældende arealer efter reglerne i lov om offentlige
veje, såfremt de ikke kan erhverves ved frivillige aftaler herom.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Det 4-benede kryds Svinetruget/Klarupvej/Storvordevej beliggende udenfor byzonen øst for Klarup skal
ombygges til en rundkørsel med henblik på at forbedre trafiksikkerheden på stedet. Krydset er i 2017 og
2018 blevet udpeget som en færdselssikkerhedsmæssig ’sort plet’ og har derfor høj prioritet blandt
kommende trafiksikkerhedsprojekter.
Projektet indebærer ombygning af krydset til en et-sporet rundkørsel. Større køretøjers svingmanøvre,
herunder landbrugsmaskiner, bliver sikret ved overkørselsarealer i til-og frafarter. Der opsættes belysning i
rundkørslen med eftergivelige master. Vejvand samles i brønde og systemet tilkobles Aalborg Kloaks
eksisterende afvandingssystem, der løber langs Svinetruget. Arealerne vil blive overført til udskilt offentlig
vejmatrikel tilhørende Aalborg Kommune ved arealoverførsel.
Efter lov om offentlige veje § 96, stk. 1, 1. pkt. kan vejbestyrelsen ekspropriere til offentlige vejanlæg. Der
kan jf. samme lovs § 97 eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og
nødvendige supplerende foranstaltninger. By- og Landskabsforvaltningen har konstateret, at det er muligt at
indgå frivillige aftaler med lodsejere om køb af de nødvendige arealer til ændring af krydset til rundkørsel.
Der er således indgået aftaler med 3 lodsejere om køb af i alt ca. 105 m 2, samt om midlertidig brug af i alt ca.
430 m2 fra ejendommene matr.nre. 4a og 4n Klarup By, Klarup, som udgør landbrugsjord. Der er tillige
indgået aftale om erstatning med forpagter.
Særligt om skattefritagelse
Købsaftalerne er af sælgerne gjort betinget af, at sælgerne opnår skattefritagelse for fortjenesten ved salget
ifølge ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. Reglen om skattefritagelse gælder efter denne
bestemmelse for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, opfylder
betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det følger af meddelelser fra SKAT, at betingelserne for at
ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet, dvs. ved byrådets godkendelse af de
betingede købsaftaler. Der skal i lovgivningen foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål,
og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Hjemlen til ekspropriation i den foreliggende sag er vejlovens § 96, stk. 1, jf. § 97, hvorefter vejbestyrelsen
kan ekspropriere til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige
supplerende foranstaltninger i forbindelse med offentlig vej. Den anden betingelse går ud på, at der skal
være vilje til ekspropriation på aftaletidspunktet, og at det skal kunne sandsynliggøres, at den
ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke indgås. Det indstilles
således, at byrådet træffer beslutning herom og tilkendegiver, at man vil ekspropriere det omhandlede areal,
såfremt det ikke erhverves ved frivillig aftale.
Økonomiske forhold
Projektet er et såkaldt ’fremrykket anlægsprojekt’, som sker på basis af Aalborg Byråds beslutning om at
fremrykke anlægsinvesteringer i henhold til indgået aftale mellem KL og Regeringen om samme.
Udgifter til anlæg og arealerhvervelse afholdes over projekt 2v014602 Rundkørsel
Klarupvej/Storvordevej/Svinetruget.
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Bilag:
Bilag 2 - Aftale om erhvervelse af areal til udvidelse af offentlig vej
Bilag 1 - Aftale om erhvervelse af areal til udvidelse af offentlig vej
Bilag 3 - Aftale om erhvervelse af areal til udvidelse af offentlig vej
Bilag 4 - Oversigtskort
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Punkt 23.

Godkendelse af tillægsbevilling på Skoleforvaltningens drift 2020, sektor skoler
2015-057885
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på 9.759.000 kr. til sektor
skoler, drift.
Per Clausen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.

Magistraten

Møde den 24.08.2020
kl. 09.00

Side 95
1 afaf2108

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt kommunen, at
såvel puljeindtægterne som udgifterne skal konteres på hovedkonto 3.
Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen. Derfor har regeringen og aftalepartierne afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra
2023 og frem.
Den 2. juni 2020 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven, at de afsatte 275 mio. kr. i 2020
gives som et tilskud til landets 98 kommuner med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere
lærere i folkeskolen. Tilskuddet skal anvendes inden for de rammer og vilkår.
Der er ikke taget stilling til midlerne afsat fra 2021 og frem. Udmøntningen heraf vil blive aftalt på et senere
tidspunkt.
Tilskuddet til Aalborg Kommune er på 9.759.000 kr. i 2020. Tilskuddet kan blive større, hvis nogle kommuner vælger at frasige sig tilskuddet.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2020
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Styrkelse af folkeskolen, sektor Skoler, drift ...................................................

9.759

-9.759

Ændring i alt – drift .......................................................................................

9.759

-9.759
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Punkt 24.

Godkendelse af forslag til Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2020
2019-096778
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg Kommunes
Ligestillingsredegørelse 2020.
Evald Lange Rise var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Efter Ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en
ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og
Fødevareministeriet. Aalborg Kommune skal indberette ligestillingsredegørelse for 2020 inden 1. september.
Ligestillingsredegørelsen 2020 dækker perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020 og skal godkendes af
byrådet.
Ligestillingslovens regler om indberetning af ligestillingsredegørelser blev ændret fra 1. maj 2019, hvor
hyppigheden for indberetning blev ændret fra hvert andet til hver tredje år. Herudover blev spørgerammen
forenklet samtidigt med, at der blev mulighed for at belyse forskellige tematikker. I Ligestillingsredegørelsen
for kommunerne fokuseres der i 2020 på temaet ” Beskæftigelsesindsatser for indvandrerkvinder og -mænd
fra ikke-vestlige lande”.
Ligestillingsredegørelsen er udformet på baggrund af input fra Aalborg Kommunes forvaltninger. Input er
givet under corona-hjemsendelsen, hvilket kan have haft betydning for forvaltningernes mulighed for
indsendelse af input. Ligestillingsredegørelsen er godkendt af Personaleledelsesgruppen (PL-gruppen) og
drøftet i Ligestillingsudvalget.
I bilag ses forslaget til Ligestillingsredegørelse 2020 for Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes svar er
markeret med rødt. Alle tal i redegørelsen er fortrykt og stammer fra Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor (KRL).
Ligestillingsredegørelsens indhold
Ligestillingsredegørelsen er bygget op om fire emner; personaleområdet, kerneydelser, et tema samt
afsluttende kommentarer. Som nævnt er årets tema Beskæftigelsesindsatser for indvandrerkvinder og mænd
fra ikke-vestlige lande.
Personaleområdet:
På personaleområdet skal der redegøres for Aalborg Kommunes mål og politikker for området samt
handlinger. Her henvises til hhv. Kønsligestillingspolitikken og Personalepolitikkens delpolitik om
Mangfoldighed.
Derudover indeholder redegørelsen tabeller med kønsfordelingen for ledere, personalet samt heltid- og
deltidsansættelser. Tallene viser, at Aalborg Kommune har 76,5 procent kvinder ansat, hvilket er tæt på
landsgennemsnittet. Tallene viser desuden, at Aalborg Kommune har få kvinder i topledelsen (niveau 1), en
ligelig fordeling for chefer (niveau 2) og flest kvindelige ledere på niveau 3.
Generelt viser redegørelsen, at flere kvinder end mænd er ansat på deltid, og at færre er ansat på deltid i
Aalborg Kommune end landsgennemsnittet. Hvor 35,15 procent af Aalborg Kommunes kvindelige ansatte er
på deltid er landsgennemsnittet for kommunalt ansatte kvinder 44,93 procent. For mænd er 15,95 procent
ansat på deltid i Aalborg Kommune mod 19,78 procent på landsplan.
Aalborg Kommune er blevet opfordret af KL og Forhandlingsfællesskabet til at deltage i et projekt for at øge
antallet af fuldtidsbeskæftigelser. Aalborg Kommune påtænker at udarbejde en ansøgning for nogle af de
medarbejdergrupper, hvor deltidsarbejde er særligt udbredt.
Kerneydelser:
Kommunen skal redegøre for målsætninger for og handlinger for ligestilling i kerneydelsen. Det vil sige, hvor
borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad. Her har
Aalborg Kommune en række konkrete eksempler, som ses uddybet i redegørelsen:






Skoleforvaltningen: ”Pigerne bliver endnu dygtigere og drengene bliver ligeså dygtige som pigerne”
Skoleforvaltningen: Ung Aalborg
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: ”Sammen skaber vi modstandskraft”
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Tilgang om individuelt tilrettelagt forløb, hvor køn også udgør
en faktor
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Sikkerhedskonsulentordningen
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Sundheds- og Kulturforvaltningen: Aalborg Sundhedscenters indsatser
Sundheds- og Kulturforvaltningen: Øget mandlig deltagelse i bibliotekets arrangementer
Sundheds- og Kulturforvaltningen: Center for Mental Sundheds indsatser.

Beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande:
Aalborg Kommune skal redegøre for initiativer for at fremme beskæftigelsen for ikke-vestlige
indvandrerkvinder og -mænd. Her har Aalborg Kommune igangsat et projekt for at få flere kvinder med ikkevestlig baggrund i arbejde. Der er bl.a. ansat en integrations- og beskæftigelsesambassadør.
Dernæst oplistes hhv. mænd og kvinder med ikke-vestlig baggrunds forsørgelsesgrundlag sammenlignet
med andre kommuner. Eksempelvis var 26,31 procent af kvinder med ikke-vestlig baggrund i Aalborg
Kommune på offentlig forsørgelse (1415 kvinder) mod et landsgennemsnit på 25,68 procent (pr. 3. kvartal
2019). For mænd var dette 23,64 procent (1290 mænd) mod 23,54 procent på landsplan.
Afsluttende kommentarer:
Tilbagemeldingen fra Aalborg Kommunes forvaltninger var, at der generelt arbejdes ud fra et bredere
ligestillingsbegreb end blot køn. Dette gælder ligeledes på personalesiden. Dette forslås derfor beskrevet i
den afsluttende kommentar i skemaet. Her foreslås der indskrevet et citat fra Aalborg Kommunes Delpolitik
om mangfoldighed:
Vi vil behandle alle ligeværdigt, uanset alder, køn, etnisk oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap,
livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner og personlige mærkesager (…)
Ligestillingsudvalgets kommentarer til Ligestillingsredegørelsen
Som nævnt drøftede Ligestillingsudvalget Aalborg Kommunes forslag til Ligestillingsredegørelsen i møde
den 8. juni 2020.
Her havde de følgende kommentarer:
Ligestillingsudvalget drøftede ligestillingsredegørelsen og bakkede grundlæggende op om denne.
Ligestillingsudvalget har dog følgende kommentarer:
Særligt på ledelsesniveau 1 ses der i Aalborg Kommune en stor kønsforskel. Aalborg Kommune har færre
kvinder i toplederstillinger end andre kommuner. Ligestillingsudvalget anbefaler, at der igangsættes initiativer
for at fremme ligestilling på øverste ledelsesniveau.
Derudover ses der store kønsforskelle i deltids- og fuldtidsansatte. Dette giver også anledning til undring.
Ligestillingsudvalget bemærker, at tre forvaltninger ikke har indberettet initiativer for ligestilling i
kerneydelsen.
Grundlæggende er der behov for en kulturændring på flere områder.
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Bilag:
Indberetningsskema - Ligestillingsredegørelsen 2020
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Punkt 25.

Godkendelse af vision for Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
2019-004751
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet,
at

visionen for den Fælles Strategiske Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) godkendes, og

at

projektbeskrivelsen for fase 2 for SEP NORD tages til orientering.

Lene Krabbe Dahl var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og
transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles
Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og
koordinering mellem kommunerne og med Regionen til at fremme dette. Kommunerne er i forvejen
ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport.
Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem,
samtidig med, at der tiltrækkes investeringer og skabes nordjyske jobs.
Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 igangsættelse af SEP NORD på
baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver
selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:
 Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
 Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal
godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet
 Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos
aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.
Fælles vision for Nordjylland
Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og
politikere, blev der 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske
kommunalbestyrelser og regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af
ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland.
På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:
”Nordjylland

skal være Danmarks grønne energiregion.

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål,
at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.
Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i
et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst
og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen
deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde
et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale
klimamålsætninger.”
Visionen blev godkendt på mødet i BRNs Bestyrelse den 19. juni 2020, og er herefter sendt til
godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument
indgået af BRNs Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1 (se bilag).
Igangsættelse af SEP NORD fase 2
Visionen er omdrejningspunkt for udarbejdelse af den fælles strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2,
hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv,
forsyninger, borgere og organisationer. Det skal afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den
samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og
behov.
Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:
 Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv,
organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases,
der viser styrkepositioner i hver kommune.
 Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger,
leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.
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Fase 2 afsluttes med, at den samlede fælles strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i
kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvori planen skal omsættes til
konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.
Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr.
Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i direkte tilskud og 582.000 kr. i timer, mens
Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den
fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000
kr. finansieres af BRNs fælles midler.
Aalborg Kommunes andel af finansieringen udgør i fase 2 79.700 kr. i direkte tilskud og 52.900 kr. i timer
(176 timer á 300 kr.).
SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats
Hvor SEP NORD primært omhandler klimaindsatserne inden for energi og transport – dvs. etableringen af
det nye integrerede energisystem, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for
eksempelvis cirkulær økonomi, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse, bæredygtigt landbrug,
klimatilpasning og andre bæredygtige indsatser, som direkte eller indirekte bidrager til reduktion af
klimabelastningen.
BRN og KKR har på møder i foråret 2020 besluttet at igangsætte en fælles nordjysk klimaindsats, herunder:
at
at
at

KKR – i samarbejde med BRN og Region Nordjylland – skal være omdrejningspunkt for et
forpligtende tværkommunalt samarbejde på klimaområdet,
der skal formuleres en fælles strategi for det fælleskommunale samarbejde på klimaområdet
med inddragelse af øvrige relevante aktører, og
alle 11 kommuner og regionen skal afklare muligheden for at træde fælles ind i det nationale
projekt DK2020, hvor Realdania understøtter kommunerne med konsulentbistand i udarbejdelse
af lokale klimahandlingsplaner.

For at omsætte denne beslutning arbejdes der pt. i BRN med støtte fra Miljø- og Energiforvaltningen
Borgmesterens Forvaltning med et bud på det overordnede indhold i en strategi for det tværkommunale
samarbejde.
Herudover skal byrådet inden udgangen af oktober 2020 på baggrund af henvendelse fra KKR tage stilling til
Aalborg Kommunes deltagelse i projekt DK 2020.
Med baggrund i de forskellige indsatser, der er igangsat i Nordjylland på klimaområdet – fælles klimaindsats,
SEP NORD, deltagelse i DK2020 mv. har BRN igangsat udarbejdelse af en ”videnspakke”, der indeholder en
kortlægning af indsatser og aktørsammensætning, samt præsentationer af de relevante indsatser på
klimaområdet. Videnspakken forventes udsendt til kommunerne efter sommerferien 2020 med henblik på, at
den kan benyttes på temamøder lokalt i kommunerne og regionen i efteråret 2020.
Aalborg Kommune og SEP NORD
Aalborg Kommune har i dag et mål om at være fossilfri i 2050. Dette mål skærpes med den nye vision for
SEP NORD, hvor målet er, at Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Visionen
er samtidig mere ambitiøs end de nationale mål, hvor det i den nye klimalov er fastsat, at Danmark skal
reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår
at være et klimaneutralt samfund i senest 2050. Klimaloven omfatter dog alle sektorer, mens SEP NORD
omfatter energi- og transportsektoren.
Som opfølgning på Energivisionen for Aalborg Kommune fra 2019 arbejder Aalborg Kommune pt. på at få
visionen omsat til en Energistrategistrategi med delmål for forskellige delområder. Arbejdet har dog afventet
de kommende nationale klimahandlingsplaner, der forventes fremlagt og vedtaget i efteråret 2020, ligesom
der er behov for yderligere ressourcer, jfr. budgetønske.
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Af elementer, der indgår i arbejdet med energistrategien, kan bl.a. nævnes energibesparelser, omstilling af
det eksisterende energisystem til et fleksibelt energisystem baseret på vedvarende energi i form af
overskudsvarme, geotermi, varmepumper, vindmøller solenergianlæg mv. og omstilling til grøn transport.
Energistrategien for Aalborg Kommune udarbejdes, så den kan ses i sammenhæng med energi- og
ressourcepotentialer og -behov i nabokommunerne og Nordjylland i øvrigt og vil derfor naturligt kunne indgå i
forbindelse med udarbejdelse af SEP NORD.
Herudover vil der være en sammenhæng mellem SEP NORD og en række andre strategier og indsatser i
Aalborg Kommune, henunder f.eks. mobilitetsstrategi, anvendelse af arealerne ved Nordjyllandsværket til
grønt testcenter, planlægning for arealer til solceller og vindmøller osv.
Samarbejdet om SEP NORD passer således godt sammen med Aalborg Kommunes egen indsats på klimaog energiområdet forankret overordnet i Bæredygtighedsstrategien.
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Bilag:
Bilag 1 - BRN aftaledokument om SEP NORD
Bilag 2 - Projektbeskrivelse Fase 2 SEP NORD
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Punkt 27.

Eventuelt
Beslutning:
Magistratens møde den 21. september 2020 begynder kl. 8.00 og holdes i Teams.
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Punkt 28.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 29.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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