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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt med den ændring, at punkt 5 udgår af dagsordenen.
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kl. 16.00

Side 1 af 65
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Punkt 2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.058 og Lokalplan 1-3-116 Boliger og erhverv,
Kastetvej og Absalonsgade, Vestbyen (1. forelæggelse)
2016-028660
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.058.
forslag til Lokalplan 1-3-116.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
Beslutning:
For stemte 28. Imod stemte 1 (Enhedslisten).
Indstillingen var herefter godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til af fremgå af dagsordenen.
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på 1.262 m². Et areal på 103 m² bliver en del af forpladsen ved Vestbyen
Station. På det resterende areal kan der etableres 3.200 etagemeter bebyggelse, svarende til en
bebyggelsesprocent på 276. Heraf kan maks. 2.700 etagemeter anvendes til boliger, erhverv mv.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde den 16. august 2018 (punkt 13).
Forventet endelig godkendelse
Planerne forventes godkendt i efteråret 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-116
Kommuneplantillæg 1.058
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planlægningen er at give mulighed for at bygge videre på den eksisterende karréstruktur på
den stationsnære grund på hjørnet af Kastetvej og Absalonsgade i Vestbyen.
Planlægningen giver også mulighed for at etablere en forplads på hjørnet ud mod den kommende Plusbusforbindelse og Vestbyen Station.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at øge bebyggelsesprocenten for Kastetvej 17. Den maksimale
bebyggelsesprocent for ejendommen ændres fra 38 til 276. Baggrunden for den markante ændring er ønsket
om at forlænge karrébebyggelsen mod Kastetvej og ændre udtrykket fra en solitær villa.
Lokalplanens indhold
Med planlægningen forlænges karrébebyggelsen langs Absalonsgade. Den nye karrébebyggelse i op til 5
etager kan indeholde boliger, erhverv og evt. en kiosk i tilknytning til stationen.
Parkering etableres i konstruktion, under et gårdrum med opholdsarealer og beplantning samt evt.
fælleshus.
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Lokalplanen giver mulighed for at opføre et moderne etagebyggeri, der i skala og arkitektur er tilpasset
helheden, og hvor materialevalget er genkendeligt fra omgivelserne i Vestbyen.
Bebyggelsen erstatter en eksisterende fritliggende villa fra 1890, der i dag anvendes som flerfamiliehus.
Et areal til en eventuel fremtidig offentlig stiforbindelse langs banen sikres med lokalplanen. Det er et
langsigtet mål at skabe en sådan stiforbindelse, og den etableres derfor ikke med lokalplanen.
Vejadgang til parkeringen sker fra Absalonsgade via en bilelevator. Absalonsgade vil i fremtiden blive
ensrettet for biltrafik, som følge af Plusbus-forbindelsen. Bilelevatoren kan først etableres, når Absalonsgade
er blevet ensrettet.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 09-036 Dannebrogsgade-kvarteret Karré 3,
Valdemarsgade/Absalonsgade, Vestbyen i Aalborg, der er en bevarende lokalplan. Denne lokalplan
ophæves på alle punkter med undtagelse af punkt 14 om grundejerforeninger, for det område, der er
omfattet af lokalplan 1-3-116 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 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 kan medføre direkte udgifter for kommunen i kraft af pligt til at overtage
delområde B, der udlægges til offentlig forplads ved den kommende Plusbus-station.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1.058 for området ved Kastetvej og Absalonsgade, Vestbyen
Udkast til Lokalplan 1-3-116 Boliger og erhverv, Kastetvej og Absalonsgade, Vestbyen
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.032 og Lokalplan 5-9-110 Solceller,
Kæragerholmvej, Landområde Nord (med miljørapport) og miljøkonsekvensvurdering
(VVM) (1. forelæggelse)
2019-038185
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 5.032.
forslag til Lokalplan 5-9-110.
miljørapporten for Lokalplan 5-9-110 og Kommuneplantillæg 5.032.
miljøkonsekvensrapport for solcelleprojekt ved Kæragerholmvej samt udkast til tilladelse (VVM).
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 90 hektar. Der kan etableres solenergianlæg, som kan producere strøm
svarende til ca. 20.000 husstande. Der sikres eksisterende og nye beplantningsbælter, ligesom der etableres
en faunapassage gennem anlægget.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 7. marts 2019 (punkt 16).
Fordebatten var i perioden den 4. juni - 2. juli 2019.
Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagene – forventet i starten af september 2021.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 4. november 2021 og byrådet den 22. november 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-9-110
Kommuneplantillæg 5.032
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for opstilling af et solcelleanlæg på op til 90 ha i området nord og
syd for Kæragerholmvej. Lokalplanen sikrer, at området kan anvendes til opstilling af solceller med
tilhørende adgangsveje, transformerstation, beplantningsbælter og faunapassage.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 5.032 er udarbejdet med henblik på at afgrænse retningslinjen vedrørende potentiel
økologisk forbindelse. Området er beliggende som en del af energilandskabet Milbakken, med mulighed for
energianlæg, ligesom det er udpeget til potentiel økologisk forbindelse. Med kommuneplantillæg 5.032 vil
området fremadrettet være fastlagt til en fremtidig anvendelse som solenergianlæg, og retningslinjen
vedrørende potentiel økologisk forbindelse tilpasses herefter. Kommuneplantillægget udlægger også en ny
kommuneplanramme til solenergianlæg for det konkrete areal.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg med tilhørende mindre teknikbygninger som
fordelingstransformere og transformerstation til brug ved tilslutning til elnettet.
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For at sikre et ensartet udtryk af anlægget er der krav om ensartethed i højde, farve og udseende, ligesom
refleksioner skal minimeres af hensyn til omgivelserne. Anlægget kan etableres på punktfundamenter og kan
være enten faste paneler eller paneler med trackersystem, der vil følge solen rundt. Der skal være den
samme løsning for hele parken.
Der er tale om et stort anlæg, som kommer til at fylde op mod 90 hektar. For at minimere de visuelle
påvirkninger og indpasse anlægget bedst muligt i omgivelserne, stiller lokalplanen krav i forhold til
beplantning. Dels er der udpeget nogle bevaringsværdige beplantningsbælter, så der fastholdes nogle
eksisterende strukturer. Dels skal der mod de offentligt tilgængelige veje og områdets afgrænsning etableres
beplantningsbælter, som primært har en visuel funktion, men også kan medvirke til at skabe sammenhæng
til den omgivende beplantning.
For at illustrere de visuelle påvirkninger er der udarbejdet visualiseringer. Det er primært fra de punkter, hvor
flest mennesker har deres daglige færden. Der er lavet visualiseringer med og uden beplantningsbælte, så
man kan forholde sig til begge scenarier.
Der er sikret en faunapassage i nord-sydgående retning, som skaber forbindelse mellem de mere åbne
arealer syd for området og skovarealerne nord for området. Arealerne langs Kæragerholmvej og den
eksisterende grøft vil i bredde og udformning også få karakter af faunapassage, ligesom der bliver passage
ved Gammel Vråvej.
Faunapassagerne er primært rettet mod de større dyr. For at sikre, at mindre dyr som ræv, hare og grævling
kan benytte og passere området, skal trådhegnet omkring anlægget etableres, så det er muligt.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kæragerholmvej, ligesom der bliver adgang fra Gammel Vråvej
gennem området.
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte i mødet den 7. marts 2019 (punkt 7) igangsætning af fordebat.
Fordebatten blev afholdt i perioden 4. juni – 2. juli 2019. Kommunen har modtaget 5 skriftlige henvendelser.
1.
2.
3.
4.
5.

Rolf Smalbro Hylleberg, Milbakvej 84, 9381 Sulsted
Andre Gammelgaard Christensen, Milbakvej 61, 9381 Sulsted
Ny Vraa Bioenergy, Gammel Vråvej 31, 9382 Tylstrup
Henrik Spelmann, Vrå Mark 17, 9382 Tylstrup
Jan og Helle Meyer, Kæragerholmvej 20, 9382 Tylstrup.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Henvendelse fra Rolf Smalbro Hylleberg vedrørende fragmenteret afgrænsning af området, hegning
langs Kæragerholmvej vil ”fange” vildtet, adgangsvej til andre arealer, beplantning, genetablering samt
mulighed for andele.
Svar: Der er i planlægningen arbejdet med en mere regulær afgrænsning af området, så det fremstår som
samlede arealer uden restarealer inde i området. Der kommer hegn langs Kæragerholmvej, men også
beplantningsbælter på begge sider af vejen, der giver mulighed for at dyrene kan færdes. Der etableres
ligeledes faunapassage i nord-sydgående retning, så dyrene kan komme ud her. I tilknytning til
faunapassagen sikres den adgangsvej der er til skovarealerne mod nord. Der etableres afskærmende
beplantning omkring hele solcelleanlægget, og nogle af de eksisterende læbælter bevares. Når anlægget er
ophører skal det tilbageføres til natur- eller landbrugsformål. I forhold til mulighed for andele i projektet er det
VE-reglerne, der regulerer det, hvilket der informeres om på offentligt møde.
2. Henvendelse fra André Gammelgaard Christensen vedrørende mulighed for at drage fordel af anlægget.
Svar: Det er VE-reglerne, der regulerer lokalplanområdets mulighed for økonomiske fordele af anlægget.
Det informeres der om på offentligt møde. Det gælder også ”grøn pulje”, der er midler til projekter i
lokalområdet.
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3. Henvendelse fra Ny Vrå Bioenergy vedrørende jagtinteresser og re-powering af vindmøller.
Svar: Der stilles krav til beplantningsbælter langs områdets afgrænsning – herunder det sydlige skel. Der
fastsættes en minimumafstand fra skel til solcellerne på 10 meter, hvor der også er krav om
beplantningsbælte. I forhold til de kabler, der er til de eksisterende vindmøller, vil det konkrete solcelleprojekt
skulle forholde sig til dem.
4. Henvendelse fra Henrik Spelmann vedrørende værdiforringelse, udsigt og mindste afstand til boliger
Svar: Der fastsættes en mindste afstand fra solceller til boliger og tilhørende opholdsarealer på 50 meter og
tilsvarende minimum 10 meter fra skel. I forhold til værdiforringelse vil der på det offentlige møde blive
orienteret om processen herfor.
5. Henvendelse fra Jan og Helle Meyer vedrørende to scenarier for deres ejendom
Svar: I dialog mellem ejendommens ejer og projektudvikleren er ejendommen blevet en del af projektet.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en (samlet) miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og 2
defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes at kunne påvirke
miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang
med projektet.
Lokalplanen omfatter et projekt på lovens Bilag 2, pkt. 3a, som handler om ”Industrianlæg til fremstilling af
elektricitet”. Bygherren har anmodet om at få udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver
projektets påvirkning af miljøet. Der er således uden forudgående screening, udarbejdet en
miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag inklusive udkast til tilladelse (VVM).
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 5.032
Lokalplan 5-9-110 - udkast til politisk behandling
Fordebat - samlet pdf af bemærkninger
Miljøvurdering KP 5.032 og LP 5-9-110 Solceller ved Kæragerholmvej
Miljøkonsekvensrapport - Solceller ved Kæragerholmvej
UDKAST til § 25 tilladelse solcelleanlæg Kæragerholmvej
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.023 Byudviklingsplan for Svenstrup (2.
forelæggelse)
2016-052148
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 6.023 endeligt med nedenstående ændringer, og
at del af matr.nr. 27a Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, matr.nr. 26m Sdr. Svenstrup By, Svenstrup,
matr.nr. 7dm Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, del af matr.nr. 14eq Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, del
af matr.nr. 7bø Sdr. Svenstrup By, Svenstrup tilbageføres fra byzone til landzone.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
6.1.B13 Hellekisten
Rammebestemmelse suppleres med at indblik til og udsyn fra Svenstrup Kirke skal sikres.
6.1.B14 Runesvinget
Afgrænsningen mellem den grønne struktur og boligenklaverne justeres for de tre områder mod øst, der er
orienteret mod Svenstrup. Områderne til bebyggelse er udvidet fra ca. 34 ha. til 39 ha, hvor terrænet giver
mulighed for at lægge areal til de eksisterende områder til bebyggelse samtidig med at den overordnede
grønne struktur fastholdes.
6.1.C1 Svenstrup Center
Det maksimale etageantal langs Hobrovej fastlægges til 2 etager med udnyttet tagetage.
Skipper Clements vej
Strækning fra Langdyssen til Musvågevej udpeges som strækning med fokus på bløde trafikanter.
Retningslinje 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Bymidteafgrænsningen reduceres, så det ikke er muligt at etablere detailhandelsvirksomheder ved
tankstationen og togstationen langs Hobrovej. Som konsekvens heraf er ændres disse områder fra
centerområder til blandende bolig- og erhvervsområder.
Der er gennemført høring i henhold til Lov om planlægning af ejere og brugere af ejendomme, der er udtaget af
bymidteafgrænsningen.
Det vurderes, at de øvrige ændringer 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.
Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
På side 10, andet afsnit ønskes nedenstående ændring.
Sidste linje lyder:
“Dog kan pladskrævende varegrupper placeres langs Hobrovej nord og syd for bymidten.”
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Denne ønskes erstattet med:
“Pladskrævende varegrupper kan dog placeres langs Hobrovej nord og syd for bymidten. For at
understøtte den kommende PlusBus og de omkringliggende landsbyer, vil der desuden være mulighed
for at placere en dagligvarebutik i industriområdet syd for Svenstrup by.”
For ændringsforslaget stemte 2 (Dansk Folkeparti). Imod stemte 27.
Ændringsforslaget var herefter forkastet.
For indstillingen stemte 26. Imod stemte 3 (Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti).
Indstillingen var herefter godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Svenstrup fastlægger retninger og mål for Svenstrups fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanrammer og retningslinjer i overensstemmelse
med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Borgermøde den 16. maj 2018 i forbindelse med borgmesterens besøg i byen. I mødet blev der afholdt
workshops om byens udvikling.
Igangsætning af fordebat godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 24. januar 2018 (punkt 8).
Fordebatten var i perioden 25. januar til 1. marts 2019.
Opsamling på fordebat godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 15. august 2019 (punkt 9).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 4. juni 2020 (punkt 3).
Magistratens møde 8. juni 2020 (punkt 7).
Byrådets møde 15. juni 2020 (punkt 7).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 19. juni til og med 1. september 2020.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde om planen den 18. august 2020 i Svenstrup Skolehal.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 6.023
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Svenstrup, der sikrer, at byrådets mål
og strategier fra Fysisk Vision 2025 omsættes til konkret planlægning i Svenstrup. Byen er i Fysisk Vision
2025 udpeget som oplandsby med særligt vækstpotentiale. Byudviklingsplanen skal definere klar identitet,
struktur og sammenhængskraft for Svenstrup og sikre synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.
Svenstrup har ca. 5.200 indbyggere og er beliggende i kort afstand til Aalborg. Svenstrup er et af
kommunens største bysamfund ud over Aalborg. Nærheden til Aalborg, gode transportmuligheder og et
velfungerende lokalsamfund beliggende i et område med skønne natur- og landskabskvaliteter gør, at
Svenstrup er en meget attraktivt bosætningsby.
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i et forslag med følgende indhold:
 Byudviklingsplanen skaber rummelighed til ca. 400 nye boliger i den kommende 12-års periode.
Rummeligheden udvides hermed fra ca. 325 boliger.
 De nye boligområder i Svenstrup findes ved Hellekisten og Runesvinget. Alle arealer støder op til
eksisterende by og giver mulighed for at skabe attraktive boligområder med udsigter og god adgang
til byen og til omkringliggende natur og landskaber.
 Nye boligområder er indpasset i forhold til landskabs- og naturinteresser.
 Centerområdet fastholdes centralt i byen.
 Der gives mulighed for fortætning i den centrale del af byen ved øgning af etageantal langs
Godthåbsvej og Hobrovej. Der kan således bygges i 2 etager plus udnyttet tagetage langs
Godthåbsvej og Hobrovej.
 Der kan opføres et multikulturhus i bymidten, ved Svenstrup skole eller Højvangsskolen.
 Svenstrups rolle, som en by med erhvervsområder af regional betydning, fastholdes, og de udlagte
erhvervsarealer opretholdes.
 Drikkevandsinteresserne i Svenstrup respekteres. Arealer syd for Runesvinget og øst for Gammel
Viborgvej prioriteres til drikkevandsforsyning og tilbageføres til landzone.
 Skovrejsningsområde, der omkranser byen, fastholdes.
 Langdyssen og en del af Skipper Clements Vej udpeges som en strækning, hvor der skal arbejdes
for bedre muligheder for de bløde trafikanter.
 Rekreative stiforbindelser er udvidet med nye planlagte forbindelser.
 Revision og redaktionelle rettelser af alle kommuneplanrammer for Svenstrup.
 Konsekvensrettelser af tilhørende retningslinjer.
Kommuneplantillæg 6.023 består af:
 Nyhedsbrev og vejledning for kommuneplantillæg
 Byudviklingsplan for Svenstrup
 Redegørelse
o Baggrund og formål
o Forudsætninger for planen
o Beskrivelse af ændringer i forhold til gældende planlægning
o Miljørapport
 Reviderede retningslinjer
 Nye og reviderede kommuneplanrammer.
Den egentlige byudviklingsplan er udgivet i en grafisk opsat udgave, der er vedhæftet som bilag.
Byudviklingsplanen vil blive fulgt op af lokalplaner for nye boligområder.
Som opfølgning på byudviklingsplanen udarbejdes der konkrete projekter i Svenstrup. Projekterne er en
følge af, at byrådet har afsat 28. mio. kr. over 4 år til konkrete projekter i de 11 oplandsbyer med særligt
vækstpotentiale.
Konkret arbejdes der i Svenstrup med program for områdefornyelse af Svenstrup Bymidte.
Områdefornyelsen giver mulighed for forskønnelse af Hobrovej, attraktive pladser og gaderum samt tydelig
forbindelse til Guldbækken og Østerådalen.
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Områdefornyelsens forslag til indsatser er udviklet i samarbejde med Samrådet og tager udgangspunkt i
borgernes input til byudviklingsplanen, sammen med input som borgerne leverede på borgerworkshop om
Områdefornyelse og bymidtens fremtidige udvikling den 11. februar 2020.
Overførsel af areal fra byzone til landzone
Kommuneplantillægget omfatter tilbageførsel af byzonearealer beliggende syd for Runesvinget og øst for
Gammel Viborgvej til landzone:
 Del af matr.nr. 27a Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, privatejet, ca. 2,9 ha
 Matr.nr. 26m Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, ejet af Aalborg Kommune, ca. 7 ha. Arealet er
fredskovs-pligtigt.
 Matr.nr. 7dm Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, ejet af Aalborg Kommune, ca. 3,9 ha. Arealet er
fredskovs-pligtigt.
 Del af matr.nr. 14eq Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, privatejet, ca. 800 m2.
 Del af matr.nr. 7bø Sdr. Svenstrup By, Svenstrup, ejet af Aalborg Vand A/S, ca. 700 m 2.
Arealerne er ikke omfattet af eksisterende kommuneplanrammer. Der er væsentlige grundvandsinteresser,
idet arealerne er placeret helt op af Aalborg Forsyningskildeplads ved Flødal, der er højt prioriteret.
Arealerne er sårbare overfor pesticider, og der forventes behov for at øge vandindvindingen. Arealerne skal
således ikke anvendes til byudvikling.
Berørte grundejere er hørt i min. 8 uger inden endelig beslutning om tilbageførsel. Ejerne af matr.nr. 27a
Sdr. Svenstrup By, Svenstrup har fremsendt indsigelse imod, at arealet tilbageføres til landzone. Indsigelsen
er behandlet sammen med de øvrige indsigelser og bemærkninger i bilag: Behandling af indkomne
bemærkninger til byudviklingsplan for Svenstrup under Byudvikling, Grundvand.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse
af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)”. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet som bilag.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget kan medføre udgifter for kommunen i forbindelse med
tilbageførsel af arealer til landzone. Ejer kan fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med
henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Det er alene positive udgifter, som f.eks. rådgiverhonorarer og
skat, der kan erstattes, hvorimod eventuel mistet spekulationsgevinst ikke erstattes.
Høring af ejere og brugere af ejendomme, der er udtaget af bymidteafgrænsningen.
Der er modtaget følgende høringssvar:
A. Penta Advokater på vegne af Spliid Brødrene
B. Salling Group
C. Udviklingsselskabet Abildo ApS.
A Høringssvar fra Penta Advokater på vegne af Brødrene Spliid, der anmoder om aktindsigt og om
udsættelse af sagens behandling, indtil der foreligger dokumentation for, hvorfor planforslagets
bymidteafgrænsning ændres, der mener ændringen af afgrænsningen sker på et usagligt grundlag, der
anfægter beslutningskompetencen, der mener at beslutningen træffes for kommunens egen vindings skyld,
at der er tale om magtfordrejning, at flere udvalgsmedlemmer er inhabile, og at kommunen er
erstatningsansvarlig, idet kommunen indtil nu har givet udtryk for, at byudviklingsplanen vil muliggøre en
dagligvarebutik på Hobrovej 750.
Svar: Ikke imødekommet
Aktindsigtsanmodningen er besvaret af forvaltningen den 28. maj 2021, og sagens afgørelse er udsat til
dette møde i By- og Landskabsudvalget, idet Penta Advokater har haft mulighed for at fremsende yderligere
bemærkninger frem til den 10. juni 2021. Penta Advokater har ikke fremsendt yderligere bemærkninger.
Hvorvidt der etableres dagligvarebutikker på Godthåbsvej eller Hobrovej medfører ingen økonomisk vinding
for kommunen, og der er i forbindelse med sagsbehandlingen alene varetaget plansaglige hensyn på
baggrund af en samlet afvejning af alle relevante oplysninger i sagen.
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Det påhviler i denne sag, som i andre sager, det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem at underrette
kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et
kommunalbestyrelsesmedlems habilitet, jf. herved lov om kommunernes styrelse § 14, stk. 2. Dette ansvar
er udvalgsmedlemmerne bekendt.
B Høringssvar fra Salling Group, der er forundret over, at der ikke ønskes etableret dagligvarebutik på
Hobrovej alligevel, da der har været god dialog om projektet, ICP-rapporten viser at det vil styrke bymidten
og håber at beslutningen ændres.
Svar: Ikke imødekommet.
Under offentlighedsfasen for kommuneplanen fremkom der ønsker og forslag til et kvalitetsløft af det
eksisterende centerområde på Godthåbsvej i form af bl.a. nye byrum, som ville kunne spille godt sammen
med en placering af et kommende multikulturhus i et bycentrum i forbindelse med Godthåbsvej og den
nærliggende skole. Det er et gennemgående træk i kommunens arbejde med oplandsbyerne, at der sættes
midler af til sammen med borgerne at arbejde med sådanne kvalitetsløft. Disse ideer udgør derfor meget
relevante bidrag til de planfaglige overvejelser og har indgået som et vægtigt argument mod på nuværende
tidspunkt at udvide centerområdet og detailhandelsafgrænsningen (og dermed de publikumsrettede
aktiviteter) i retning væk fra Godthåbsvej, idet ICP-rapporten viser, at en dagligvarebutik vil påvirke
omsætningen negativt i de eksisterende butikker i Svenstrup.
C Høringssvar fra Udviklingsselskabet Abildo ApS, der finder beslutningen om at udtage Hobrovej 750 af
bymidteafgrænsningen dybt beklagelig. Selskabet anfører, at ICP-rapporten konkluderer, at udvidelse af
bymidten vil bidrage positivt til bylivet, og tilbyder et økonomisk bidrag til ”at skabe den gode sammenhæng” i
byen. Selskabet anfører desuden, at de og ejerne af Hobrovej 750 i tillid til planforslagets udvidelse af
bymidten har foretaget investeringer i udkast til lokalplanforslag og har lukket deres virksomhed. De håber,
at der træffes politisk beslutning om at muliggøre projektet.
Svar: Ikke imødekommet
Under offentlighedsfasen for kommuneplanen fremkom der ønsker og forslag til et kvalitetsløft af det
eksisterende centerområde på Godthåbsvej i form af bl.a. nye byrum, som ville kunne spille godt sammen
med en placering af et kommende multikulturhus i et bycentrum i forbindelse med Godthåbsvej og den
nærliggende skole. Det er et gennemgående træk i kommunens arbejde med oplandsbyerne, at der sættes
midler af til sammen med borgerne at arbejde med sådanne kvalitetsløft. Disse ideer udgør derfor meget
relevante bidrag til de planfaglige overvejelser og har indgået som et vægtigt argument mod på nuværende
tidspunkt at udvide centerområdet og detailhandelsafgrænsningen (og dermed de publikumsrettede
aktiviteter) i retning væk fra Godthåbsvej, idet ICP-rapporten viser, at en dagligvarebutik vil påvirke
omsætningen negativt i de eksisterende butikker i Svenstrup.
Foregribelse af et igangværende kommuneplanplanarbejde ved udarbejdelse af udkast til lokalplan eller
andre investeringer foregår på egen regning og risiko. En grundejer (eller developer) kan ikke have en
berettiget forventning om, at der udarbejdes et bestemt plangrundlag eller sker en bestemt ændring af det
gældende plangrundlag, da dette er en politisk beslutning, som bl.a. træffes efter en offentlighedsfase, hvor
mange andre hensyn vil kunne blive gjort gældende og efter omstændighederne få indflydelse på resultatet,
som tilfældet her.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget 72 henvendelser i offentlighedsperioden. Alle bemærkninger er behandlet i bilaget
”Behandling af indkomne bemærkninger til Byudviklingsplan for Svenstrup”. Temaerne for bemærkningerne
er følgende:
Byudvikling
 Generelt
o Ikke behov for flere boliger.
o Husk at planlægge for skoler, fritidsaktiviteter mv.
 Vadestedet
o Vadestedet bør forskønnes og have en funktion, der forstærker sammenhængskraften i
byen.
 Hellekisten
o Indkig til Svenstrup Kirke bør sikres.
 Runesvinget
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o Området bør ikke udvikles pga. natur og rekreativ udnyttelse.
o Ønsker mere bebyggelse på flade arealer.
o Ønske om forskellige boligformer.
Runesvinget, proces
o Borgere i Godthåb burde været inddraget mere.
Frederikshøj
o Området har stor værdi mht. natur og rekreativ udnyttelse.
o Området bør udvikles til boligområde.
Areal nord for Oldstien
o Område bør udvikles til boligområde.
Fortætning
o Der bør ikke bygges højere end 2,5 etager.
o Bekymring for støj, indblik, tab af ejendomsværdi mv.
Erhverv
o Ønsker butik ved Burger King.
o Ønsker ikke butik ved Vadestedet.
o Grøn adskillelse mellem boligbebyggelse og erhverv ved Flødalen.
Grundvand
o Ønsker byudvikling øst for Gammel Viborgvej, da grundvandsinteressen er den samme.
o Spørger til om Godthåb Vandværks indvinding er sikret.
Højspænding
o Kommuneplanen bør indeholde retningslinjer for eltransmissionsledninger,
sikkerhedsafstande mv.

Center, butikker og mødesteder
 Multikulturhus
o Bør placeres ved Vadestedet, Højvangshallen, i centrum.
o Samarbejde mellem Svenstrup og Godthåb.
o Kulturfaciliteter i midtbyen og SGIFs aktiviteter ved Højvangshallen.
Rekreative områder og stier
 Fremkommelighed
o Stier i skov syd for Gammel Viborgvej.
 Grønne områder
o Bevaring af træer.
 Rekreative områder
o Faciliteter ved Oldstien er slidte.
o Svanemølleparken ønskes bedre vedligeholdt.
o Frederikshøjs marker bevares som natur.
Mobilitet
 Fremkommelighed
o Stier og fortove bør forbedres.
 Kollektiv trafik
o Der mangler busskure mod syd på Hobrovej.
o Bustrafikken bør prioriteres i hele byen.
 Trafikafvikling
o Ønske om ny vejadgang til Flødalen fra Hobrovej.
o Rundkørsel Runesvinget/Langdyssen.
o Hobrovej er belastet af gennemgående trafik.
o Vanskeligt at komme til og fra Marathonvej fra Hobrovej.
 Trafiksikkerhed
o Sikkerhed for bløde trafikanter i nye boligområder.
o Cykel-/gangsti langs Langdyssen og Runesvinget.
o Sikker krydsning og fartregulering på Runesvinget.
o Sikker krydsning af Hobrovej.
 Trafikstøj
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Bilag:
Kommuneplantillæg 6.023 Byudviklingsplan for Svenstrup
Byudviklingsplan for Svenstrup, layoutet udgave
Samlet pdf af bemærkninger - Byudviklingsplan Svenstrup
Behandling af indkomne bemærkninger til Byudviklingsplan for Svenstrup
Byudviklingsplan Svenstrup - Samlet pdf af høringsvar vedr. bymidteafgrænsning
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Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (1. forelæggelse)
2019-074373
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 3-3-117.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at sagen sendes til fornyet behandling i By- og
Landskabsudvalget.
Beslutning:
Udgik.
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Sagsbeskrivelse
Sagen behandles i både Magistraten og byrådet den 9. august 2021, idet lokalplanen skal godkendes i
indeværende år af hensyn til efterlevelse af budgetkrav om salgsindtægt i 2021.
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til af fremgå af dagsordenen.
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,4 ha. Indenfor området udlægges tre byggefelter, hvor der kan
opføres op til 12.000 m 2 tæt-lav eller etageboligbebyggelse i op til 2 etager. Planen arbejder med de
landskabelige kvaliteter, hvor bebyggelsen skal indarbejdes i det skrånende terræn.
Adgang til området skal ske fra hhv. Sorthøj og Bejsebakkevej via to nye boligveje. Herudover skal der
etableres stiforbindelser internt i og på tværs af området for at sikre gode forhold for fodgængere og
cyklister.
Lokalplanen er ikke en projektlokalplan, hvorfor indretningen af boliger, interne veje, parkering og fælles
opholdsarealer kan disponeres på flere måder.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 4. november 2021 og byrådet den 22. november 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-3-117
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplan er at videreudvikle det attraktive boligområde på Sorthøj ved at give mulighed for at
opføre nye boliger i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse i maks. 2 etager. Det er særligt vigtigt, at de
grønne træk bevares i videst muligt omfang, og derfor skal naturen have lov til at komme ind mellem
bebyggelserne for at binde hele området sammen. Bebyggelsen skal opføres på landskabets præmisser, og
derfor skal ny bebyggelse indpasses i terrænet. Det er desuden vigtigt at få bundet området sammen med
nye og eksisterende stiforbindelser.
Lokalplanens indhold
Denne lokalplan er ikke udarbejdet som en projektlokalplan, hvorfor indretningen, som ses på lokalplanens
Kortbilag 3, blot er en mulig indretning, der overholder alle lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen giver mulighed for boliger i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse i maks. 2 etager i den
sydlige del af Sorthøj i Hasseris.
Der udlægges 3 nye byggefelter, som skal være med til at videreføre den eksisterende struktur på Sorthøj
med klynger af bebyggelse, der lægger sig i landskabet. Byggefelterne skal være med til at sikre, at Sorthøj
stadig fremstår med sit karakteristiske grønne præg.
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Den nye bebyggelse skal indpasse sig i det eksisterende landskab. Derfor indeholder lokalplanen
bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering. Yderligere er der fastlagt bestemmelser for hvor
meget, der må terrænreguleres i området.
Inden for hvert byggefelt skal bebyggelsen have en sammenhængende identitet. Det skal komme til udtryk i
bebyggelsens udformning og materialevalg. Lokalplanen fastlægger, at facader kan opføres i tegl, der kan
vandskures og males eller kalkes. 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 symmetriske eller asymmetrisk sadeltag eller med ensidig taghældning.
De ubebyggede arealer opdeles i tre kategorier: offentligt friareal, byggefelternes ubebyggede arealer,
herunder fælles opholdsareal og privat opholdsareal. Generelt skal de ubebyggede arealer fremstå som en
åben naturtype, der er ekstensivt plejet. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, hvilken type beplantning
der skal opføres hvor.
Indenfor hvert byggefelt skal der udlægges et sammenhængende fælles opholdsareal på min. 500 m 2.
Herudover skal der til hver enkelt bolig udlægges privat opholdsareal, enten som have eller altan.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om afgrænsning af de private haver med levende hegn.
Den sydlige og vestlige del af lokalplanområdet, svarende til delområde B, er ramt af vejtrafikstøj fra hhv.
Skelagervej og Hasserisvej. Dette område er ikke egnet til ophold.
Lokalplanområdet er en del af et større grønt område og en del af Drastrup-kilen, som er en grøn
forbindelse, der strækker sig fra Aalborg midtby over Skovbakken til det åbne land vest for Sofiendal. Sorthøj
er derfor et rekreativt område, der henvender sig til hele bydelen, og der skal fortsat sikres offentlig adgang
til området. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser for stiforbindelser, der skal kobles på de
eksisterende stier og forbinde på tværs af lokalplanområdet.
Håndtering af overfladevand skal ske ved LAR-anlæg, f.eks. i form af nedsivningsgrøfter/-trug, tørre
regnbede eller større arealer med lavninger til nedsivning. En del af delområde B skal bruges til
regnvandshåndtering. Den samlede LAR-løsning skal kunne håndtere en 30 års hændelse.
Lokalplanen skal sikre, at vejadgang sker fra hhv. Sorthøj og Bejsebakkevej. Herfra føres man ind i området
via en boligvej. Lokalplanen indeholder bestemmelser om vejudlæggets bredde for at sikre nok plads til både
kørebane, fortov og rabat. Herudover stiller lokalplanen krav om udlæg af parkeringspladser til både biler og
cykler.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra hhv. Bejsebakkevej og Sorthøj via to nye boligvej, som får navnet Agerhøj
og Flintehøj.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 05-035 Boliger m.m. på Sorthøj, Hasseris, der udlægger området
til boligområde. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 3-3-117 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.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 26
4 afaf665

Byrådet

Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af byggefelterne.
Der er indtægtskrav på 30 mio. kr., som forventes realiseret ved salg i 2021-2022. Det forventes, at udbud
igangsættes i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanen. I den forbindelse vil der blive præsenteret
et LAR-projekt med kommunen som bygherre.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 27
5 afaf665

Byrådet
Bilag:
Udkast til Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 28
6 afaf665

Byrådet

Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup (1. forelæggelse)
2021-004607
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 6-1-114,
at der ikke skal laves en miljørapport,
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 29
1 afaf565

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens §8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Svenstrup, som forventes endelig vedtaget af byrådet den 9. august 2021, udlægger
et boligområde ved Hellekisten, som i dag er udlagt som landbrugsjord.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,4 ha, hvor der vil blive plads til ca. 39 tæt-lave boliger i den sydlige del
af området mens den nordlige del udlægges til rekreative og natur formål. Vejadgangen sikres via
Hellekisten med to nye boligveje.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 8. november 2021 og byrådet den 22. november 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-1-114
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 30
2 afaf565

Byrådet

Formål og baggrund
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af åben-lav bebyggelse med ca. 39 større parcelhusgrunde,
hvor boligerne skal indpasses i landskabet med terrænet og ådalen med Guldbækken.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Svenstrup og udgør et ubebygget areal ved vejen
Hellekisten. Terrænet er tættest ved vejen formet som et plateau, der ender i en skrånende bakkestrækning
ned mod Guldbækken mod nord.
Lokalplanområdet opdeles i to områder. Det sydlige område kan der etableres boliger, ca. 39 tæt-lave
boliger i det skrående terræn mod nord og Guldbækken. Matriklerne udlægges med en grundstørrelse af
min. 800 m2 og med grønne kiler mellem bebyggelsen, for at give plads til grønne arealer. Den nordlige del
af området friholdes for bebyggelse og anvendes som et rekreativt- og naturområde i samspil med ådalen.
Lokalplanområdet ligger i ådalen med Guldbækken, og bl.a. derfor forsøges boligerne sløret med
beplantning på arealet, så gåturen langs Guldbækken fortsat vil opleves som et rekreativt- og naturområde
uden for byen.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 31
3 afaf565

Byrådet
I lokalplanen er der lagt vægt på at området disponeres efter landskabets præmisser. Bl.a. følger vejene
højdekurverne og boligområdet inddeles efter to typer terræn: fladt og stejlt terræn. Her skal bebyggelsen
tilpasses det specifikke terræn, fx tillades parterre-etage/forskudt plan ved stejlt terræn og giver mulighed for
bolig i 2 etager.
Vejadgang til området skal ske fra Hellekisten, hvor der vil være to overkørsler til lokalplanområdet.
Navngivning af nye veje
Vejadgang til området skal ske fra Hellekisten via to nye boligveje, som får navnet Danefæet (østlige
boligområde) og Mønten (vestlige boligområde). På området er der fundet en del danefæ som mønter fra
oldtiden, som vejene er opkaldt efter og er i tråd med nærområdets øvrige vejnavne fra oldtiden.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
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.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 32
4 afaf565

Byrådet
Bilag:
Udkast til lokalplan 6-1-114 Boliger Hellekisten Svenstrup

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 33
5 afaf565

Byrådet

Punkt 7.

Godkendelse af Lokalplan 6-3-111 Boliger, Nibevej, Frejlev (1. forelæggelse)
2021-018709
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 6-3-111.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 34
1 afaf665

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistraten beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på knap 9 hektar. Der kan etableres 53 parcelhusgrunde i den vestlige del af
området og ca. 10 tæt-lav boliger på den mindre del mod øst, som er kommunalt ejet. Lokalplanen er
udarbejdet i forlængelse af Byudviklingsplan Frejlev. Planen bygger videre på eksisterende infrastruktur med
en overordnet stamvej, boligveje herfra samt interne stier som sikker skolevej og adgang til Drastrup Skov.
I lokalplanen har der været særlig fokus på udsigten over fjordlandskabet og sammenhæng med Drastrup
Skov og Den Grønne Grusgrav. Med lokalplanen realiseres første del af Frejlevstien, som på sigt skal
forbinde alle de kommende boligområder syd for Nibevej helt hen til Svenstrupvej.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 13. oktober 2021 og byrådet den 8. november 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-3-111

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 35
2 afaf665

Byrådet
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre byudvikling i den vestlige del af Frejlev, som blev udlagt til boligformål i
forbindelse med Byudviklingsplan Frejlev. Området er en del af det udviklings- og omdannelsesbånd, som
ligger syd for Nibevej.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at fortsætte den positive udvikling i Frejlev med etablering af åben-lav boliger
og tæt-lav boliger. Med planen er der lagt vægt på at skabe et attraktivt boligområde, som er tilpasset det
bakkede landskab og som skaber sammenhæng mellem resten af byen og til de rekreative områder Den
Grønne Grusgrav og Drastrup Skov. Lokalplanen har stramme bestemmelser om terrænbearbejdning, som
kan nødvendiggøre at boligbebyggelse udføres i forskudteplan og/eller parterre. Tage skal udføres som
sadeltag (uden valm), ensidig taghældning eller fladt tag. Regnvand håndteres i et tørt bassin i den nordlige
del af området op til Nibevej på areal som er påvirket af trafikstøj.
Der etableres en ny vejadgang fra Nibevej med stamvej, som forgrener sig ud i 4 boligveje.
Delområde B er et areal på ca. 0,6 hektar, som er kommunalt ejet.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 36
3 afaf665

Byrådet

Lokalplanområdet bindes sammen med resten af byen med to nye cykel/gangstier:
 Frejlevstien, som løber øst-vest gennem udviklings- og omdannelsesbåndet.
 Frejlev Skovsti, som løber nord-syd fra krydsningshelle ved skolen og øst om Den Grønne Grusgrav.
Cykel/gangstierne forbindes med eksisterende privatejet markvej og trampesti. Det er ikke muligt med denne
lokalplan at opgradere hele stiforløbet, hvilket må håndteres senere med eventuel fremtidig planlægning.
Mindre stier skaber sammenhæng på tværs af boligområdet og sikrer let adgang til de fælles opholdsarealer.
De fælles udendørsopholdsarealer placeres i tilknytning til de rekreative naboområder. I den sydlige del
ligger et areal langs med Drastrup Skov, som sikrer overgangen fra boliger til skov og skaber afstand til den
eksisterende teltplads i skoven umiddelbart syd for lokalplanområdet. Mod øst ligger et opholdsareal i
overgangen til Den Grønne Grusgrav og ved krydset mellem de to cykel/gangstier. Opholdsarealet ligger
dermed meget synligt - tæt på de primære forbindelser for fodgængere og cyklister på tværs af byen.
I den vestlige side af lokalplanområdet etableres en træallé langs den eksisterende grusvej for at markere
den som adgangsvej til Drastrup Skov.
Mod øst bevares en række af eksisterende træer (primært eg).
Rundt om Delområde A, som er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, er der markeret en landskabskant, hvor
der i skel til boliggrunde skal plantes fritvoksende hæk, buske og træer. Internt i området og mellem
boliggrunde skal der være klippet hæk. Formålet med landskabskanten at skabe en mere interessant
overgang til fællesområderne, men også mulighed for mere privatliv og mindre vedligeholdelsesarbejde for
haveejerne.
Regnvand håndteres i tørt bassin ved Nibevej. Herfra ledes vandet med forsinkelse videre til bassin med
rensning ved Ny Nibevej.
Arealet langs Nibevej er påvirket af trafikstøj. Den viste delområdeafgrænsning kan kun udnyttes i sin fulde
udstrækning, hvis hastigheden på Nibevej sænkes til 50 km/t øst for adgangsvejen til lokalplanområdet. Hvis
den nuværende hastighed på 60 km/t fastholdes skal skel fra boliggrunde udstykkes med større afstand til
Nibevej.
Fra den sydlige del af lokalplanområdet, som ligger højest skal en udsigtskile mod nord sikre udsigten til
fjordlandskabet.
Der er defineret byggelinjer for at:
 Friholde udsigtskile for bebyggelse
 Sikre at bebyggelse placeres tæt på vej og dermed ikke væsentligt lavere end vejen for at sikre at
spildevand kan afledes fra boliggrunde
 Sikre at de bevaringsværdige træers rodnet ikke skades af gravearbejde.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Nibevej via en ny boligvej, som får navnet Else Marie Pades Vej.
I Frejlev er der tradition for at boligveje opkaldes efter komponister. Den seneste vej blev navngivet efter Carl
Nielsen, hvilket var første gang at en vej i Frejlev blev opkaldt efter en dansk komponist.
Else Marie Pade (1924-2016) var dansk komponist og pioner inden for konkret musik og elektronisk musik.
Bred anerkendelse fik hun først sent i sit liv. De pårørende har givet tilladelse til at bruge navnet.
Der navngives også to cykel/gangstier, som løber igennem området.
Stien som løber øst-vest navngives Frejlevstien. Det vil blive den centrale sti, som binder Frejlev sammen på
tværs af de fremtidige boligområder, som ligger i udviklings- og omdannelsesbåndet syd for Nibevej.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 37
4 afaf665

Byrådet
Stien nord-syd navngives Frejlev Skovsti, da den vil skabe direkte forbindelse fra Nibevej centralt i Frejlev til
Drastrup Skov syd for lokalplanområdet.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
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 betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af den del af
lokalplanområder, som ejes af Aalborg Kommune.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 38
5 afaf665

Byrådet
Bilag:
Udkast til Lokalplan 6-3-111 Boliger, Nibevej, Frejlev

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 39
6 afaf665

Byrådet

Punkt 8.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-117 Institution, Klarupvej, Klarup (1. forelæggelse)
2021-033744
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 7-1-117.
at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan 7-1-117.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 40
1 afaf465

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om planen
Lokalplan 7-1-117 er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af en ny børneinstitution i Klarup By.
Inden for lokalplan 7-1-117 aflyses gældende lokalplan 7-1-103, hvor der tidligere kun var mulighed for
opførelse af boliger.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 12.700 m 2, hvor der kan opføres en børneinstitution med plads til 30
vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 13. oktober 2021 og Byrådet den 8. november 2022.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-117
Oversigtskort

Formål og baggrund
Det er i Aalborg Kommunes budget år 2020 besluttet, at der skal opføres flere nye daginstitutioner i
kommunen for at imødekomme befolkningstilvæksten, heraf en i Klarup.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 41
2 afaf465

Byrådet
For at sikre, at der fremadrettet er et tilstrækkeligt antal vuggestue- og børnehavepladser, skal der bygges
en ny institution med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en børneinstitution på et areal (matr. nr. 9cc, 9cd og 9ce, Klarup
By, Klarup samt dele af matr. nr. 9bn og 9cb Klarup By, Klarup) i den nordlige del af Klarup By dog relativ
tæt på den centrale del af Klarup By. Arealet er ejet af Aalborg Kommune.
Institutionen placeres ved Klarupvej ved siden af en eksisterende daginstitution. Den fastlagte placering
giver let adgang til området både på cykel, i bil eller med kollektiv trafik.
Lokalplanen fastlægger et beplantningsbælte på 10 meter langs Klarupvej for at styrke det nuværende
grønne gaderum. Derudover sikrer lokalplanen, at nybyggeri opføres med grønne tage (sedumtage) og at
minimum 20% af facadearealet udføres i træ, hvilket skal medvirke til bygningens indpasning i området og
afhjælpe regnvandshåndtering.
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
Lokalplanområdet er ejet af Aalborg Kommune, og lokalplanens virkeliggørelse vil medføre udgifter i
forbindelse med opførelse af daginstitution jf. Budget 2020.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 42
3 afaf465

Byrådet
Bilag:
Udkast til lokalplan 7-1-117, Institution, Klarupvej, Klarup

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 43
4 afaf465

Byrådet

Punkt 9.

Godkendelser af Lokalplan 1-2-126 - Tillæg 3 til lokalplan 1-2-118, Stigsborg p-hus C1,
Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
2021-000844
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-2-126.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 44
1 afaf665

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et enkelt byggefelt (C1) på Stigsborg og muliggør det første fælles p-hus i Etape 1 med
seks parkeringsniveauer. Der forventes mulighed for at etablere i alt ca. 630 p-pladser i huset. Intensionen er
samtidig, at huset skal have en bredere funktionalitet end et traditionelt p-hus, deraf betegnelsen
"mobilitetshus", der bidrager positivt til byliv, bymiljø og bæredygtig mobilitet på Stigsborg.
I praksis fungerer denne lokalplan som et tillæg til rammelokalplan 1-2-118 for Etape 1, Stigsborg
Havnefront, Nørresundby Midtby.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 30. september 2021 og byrådet den 25. oktober 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-126
Oversigtskort

Formål og baggrund

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 45
2 afaf665

Byrådet
Stigsborg skal udvikles som en ny grøn bydel på Limfjordens solside - den fjerde og sidste af Aalborgs
centrale havnefronter. Byrådet godkendte den 10. februar 2020 lokalplan 1-2-118 for Stigsborg Etape 1 på
nær en mindre del (byggefelt C7), som allerede var planlagt.
Lokalplan 1-2-118 er udarbejdet som en blanding af en rammelokalplan og en traditionel byggeretsgivende
lokalplan. Rammelokalplanen fastsætter principper og overordnede bestemmelser for byudviklingen, så der
skabes en god og velfungerende helhed på tværs af delområder og byggefelter. Det gælder både i forhold til
arkitektur, fællesanlæg og -løsninger såsom vej- og stibetjening, parkering og håndtering af regnvand.
Lokalplan 1-2-118 regulerer, og giver byggeret, til etablering af alt det "mellem husene"; veje, stier, byrum,
beplantning, terrænændringer, håndtering af regnvand (LAR) mv. Derudover regulerer lokalplanen
bebyggelsesstruktur, anvendelser, arkitektur, parkering mv. for alle byggefelter i lokalplanen. Herunder også
byggefelt C1. Men lokalplanen giver kun byggeret for byggefelterne C3, C4, B6 og B8, se kort.
Tanken har hele tiden været, at der efterfølgende skulle laves byggeretsgivende lokalplantillæg efterhånden,
som byggefelterne kom konkret i spil. Byrådet har godkendt tillæg 1 for byggefelt B16, se kort.

Afgrænsningen af rammelokalplanens område (1-2-118) set i sammenhæng med lokalplanområdet for nærværende
lokalplan (1-2-126) samt de byggefelter, som der tidligere er fastlagt byggeretsgivende bestemmelser for på Stigsborg.

Denne lokalplan 1-2-126 er tillæg 3 til rammelokalplanen og omfatter udelukkende byggefelt C1. (Tillæg 2,
som omfatter butikker, boliger mm. på byggefelt B10+B11, er fortsat i proces og endnu ikke sendt til politisk

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 46
3 afaf665

Byrådet
behandling.) Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan er rammelokalplan 1-2-118 fortsat gældende
med de tilføjelser og ændringer, der fremgår af denne lokalplan.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen muliggør opførelsen af et parkeringshus til dækning af parkeringsbehov fra boliger, erhverv,
skole og andre brugere i Etape 1. P-huset indrettes højeffektivt og brugervenligt med en "snegl", som giver
let adgang for biler op og ned mellem husets seks parkeringsniveauer. Der forventes mulighed for at
etablere i alt ca. 630 p-pladser i huset. Det er hensigten, at parkeringspladserne i videst muligt omfang skal
kunne bruges fleksibelt af forskellige brugere på forskellige tidspunkter, så det samlede p-behov i Etape 1
minimeres, jf. bestemmelserne om dobbeltudnyttelse i rammelokalplan 1-2-118.
I forhold til rammelokalplan 1-2-118 er vejadgang til parkeringshuset for biler flyttet fra vest til lokalgaden
nord for byggefeltet (Mølndalsvej), som er en sidegade til Stigsborg Bygade. Det betyder langt mindre trafik
og deraf støjgener for de eksisterende boliger langs Mølndalsvej vest for parkeringshuset. Analyser viser, at
der fortsat vil være en tilfredsstillende trafikafvikling til og fra parkeringshuset.
Intensionen er, at huset skal have en bredere funktionalitet end et traditionelt p-hus, deraf betegnelsen
"mobilitetshus". Udover parkering til biler, skal huset også tilbyde gode alternativer/muligheder for tilvalg, der
fremmer bæredygtig mobilitet, - i form af delebiler, mulighed for elladning, cykelparkering og mikromobilitet
(f.eks. løbehjul, trækvogne).
Stueetagen af huset prioriteres til korttidsparkering. Dette med særligt henblik på at dække behovet i
forbindelse med aflevering af børn til skole og børnehave i det kommende Børne- og Ungeunivers samt
parkering til kommende dagligvarebutik på byggefelt B11, som ligger umiddelbart syd for mobilitetshuset.
Der lægges vægt på at sikre gode, synlige og trygge adgangsforhold for gående fra alle sider af p-huset. I
stueetagen sikres også plads til store handicapvenlige parkeringspladser med plads til minibusser.
I stueetagen langs Stigsborg Bygade skal der i tråd med rammelokalplan 1-2-118 placeres udadvendte
funktioner, som gør, at mobilitetshuset bliver et aktivt hus og et omdrejningspunkt for byliv i bred forstand.
Det kan enten være i form af servicefunktioner for beboere og brugere f.eks. servicekontor, byttebørs eller
pakkebokse, eller små erhvervsenheder f.eks. kaffeudsalg, pizzaria/take-away, frisør eller lejemål for
iværksættere, kunstnere og foreninger.
Lokalplanen giver mulighed for en samlet facadehøjde på 17,9 meter i den nordlige ende og 19,2 meter i den
sydlige ende. Terrænet i Stigsborg Etape 1 falder generelt fra nord mod syd, og derfor vil der være en
terrænforskel på omkring 1,3 meter, som skal optages i bygningskroppen. Mod alle omgivende gader
lægges der vægt på, at gulvniveauet i huset i forbindelse med adgangsforhold og aktive facader ligger i
niveau med fortovet.
Med henblik på at skabe en god helhed er mobilitetshusets højde søgt tilpasset og medieret i forhold til
omkringliggende bygningers skala, som varierer fra 3½ etage/15,5 meter for eksisterende bebyggelse ved
Mølndalsvej til fremtidig bolig/erhvervsbebyggelse ved Stigsborg Bygade på 5 etager/21 meter. Husets
sidebygning mod øst og nord kan opføres i 1-2 etager, hvorved det er hensigten at tilføre det samlede
volumen en menneskelig skala i gadeniveau, især langs Stigsborg Bygade hvor der vil være mange, der
færdes til fods.
Mobilitetshuset er konceptuelt opdelt i to hovedvolumener "SKYEN" og "BASEN", hvor skyen er det store pvolumen, mens basen er den lavere sidebygning og stueetagen i øvrigt.
Den arkitektoniske hensigt er, at skyen skal gives en "ikke-skala", så volumenet på afstand opfattes som en
let og dynamisk helhed. Dette ønskes opnået i form af en bølgende facadebeklædning med smalle lameller i
lys genbrugsaluminium. Taget skal gives en arkitektonisk bearbejdning med en udsigtsplatform med offentlig
adgang og grønt tag/solenergianlæg på resten af taget.
Basens facader skal fremstå transparente og delvist begrønnede, hvor hovedmaterialerne - ud over
facadebeplantning - er træ og glas. Mod Stigsborg Bygade skal der indpasses store oplukkelige/åbne
facadepartier, som sikrer mulighed for sammenhæng med gadelivet. Langs Mølndalsvej skal mindst 2/3 af
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bygningens base være begrønnet. Desuden er det hensigten, at indgangssituationer skal markeres på en
særlig måde. Taget på basen/sidebygningen skal være grønt.
I basens nordvestlige hjørne indpasses en transformatorstation til områdets forsyning. De tekniske
installationer planlægges fremhævet med lyssætning o.lign., så også de tekniske anlæg bidrager positivt til
bymiljøet.
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.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og 2
defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig indvirkning på
miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes at kunne påvirke
miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang
med projektet.
Lokalplanen omfatter et projekt på lovens Bilag 2, pkt. 10 b, som handler om ”Anlægsarbejder i byzoner,
herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.” På bygherres anmodning skal der derfor laves en
miljøscreening af det planlagte parkeringshus.
Økonomi
Realisering af lokalplanen forudsætter nedlæggelse af 341 m² offentlig vej ved Mølndalsvej vest for
parkeringshuset. Arealet skal nedlægges som offentlig vej og overdrages til bygherre.
Den øvrige del af lokalplanens område er ejet af byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som Aalborg
Kommune ejer 49% af, mens et konsortium bestående af PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S ejer
51%. Byrådet godkendte i mødet den 9. oktober 2017 (punkt 19) en samarbejdsaftale i forbindelse med
stiftelsen af udviklingsselskabet. Der er sat gang i afklaring af en række snitflader, hvor nye veje og byrum
møder eksisterende veje og byrum.
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Bilag:
Udkast til lokalplan 1-2-126
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Punkt 10.

Godkendelse af delvis ophævelse af lokalplan L92, for et område mellem Aalborgvej,
Grønnegade og Kræmmergade, Nibe (2. forelæggelse)
2021-026885
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender delvis ophævelse af lokalplan L92 for et område
mellem Aalborgvej, Grønnegade og Kræmmergade, Nibe endeligt uden ændringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.
Fakta om ophævelsen
Ejendommene Kræmmergade 19 og 21 er enfamiliehuse bygget i 1988/89, der ønskes fastholdt som
enfamiliehuse med mulighed for om- og tilbygning. Lokalplan L92 fra 2006 fastlægger en karréstruktur, som
området Saltboderne mod syd. Det betyder, at de eksisterende ejendomme ikke kan om- og tilbygges. Da
det ønskes at give mulighed for om- og tilbygning, aflyses lokalplan L92 for de pågældende ejendomme.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 29. april 2021 (punkt 7)
Magistratens møde 3. maj 2021 (punkt 11)
Byrådets møde 10. maj 2021 (punkt 8).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 14. maj til og med 11. juni 2021.
Link til digitale planer
Delvis ophævelse af lokalplan L92 for et område mellem Aalborgvej, Grønnegade og Kræmmergade, Nibe
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med ophævelsen af Lokalplan L92 for de to ejendomme er at fastholde den nuværende
anvendelse og sikre mulighed for, at de eksisterende boliger kan om- og tilbygges.
Ophævelsens indhold
Lokalplan L92 er udarbejdet i 2006 og omfatter området afgrænset af Aalborgvej og Kræmmergade.
Formålet med Lokalplan L 92 er at give mulighed for at omdanne et ældre erhvervsområde til et moderne
center- og boligområde.
Enfamiliehusene Kræmmergade 19 og 21 er opført i 1988/89 før vedtagelsen af Lokalplan L92. Ejerne
ønsker ikke at omdanne enfamiliehusene til tæt/lav boliger i op til 2½ etage. De ønsker derimod at fastholde
og udvikle ejendommene som enfamiliehuse. Lokalplan L92 giver ikke mulighed for, at der kan ske om- og
tilbygninger af de eksisterende ejendomme. På den baggrund ophæves Lokalplan L92 for de to ejendomme,
så der fremadrettet bliver mulighed for lave om- og tilbygninger, hvilket administreres i form af konkrete
projekter i byggesagsbehandlingen.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 52
3 afaf565

Byrådet

Økonomi
Gennemførelsen af ophævelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
10-1-117 - forslag til offentlig høring

Byrådet

Møde den 09.08.2021
kl. 16.00

Side 54
5 afaf565

Byrådet

Punkt 11.

Godkendelse af ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab
2018-004936
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender
den nye betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2022
ændring af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S bilag 4.5.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 14. december 2015 (punkt 24) etablering af Nordjyllands Beredskab I/S og
godkendte i den forbindelse også vedtægterne for interessentskabet. Efterfølgende har byrådet den 26.
august 2019 (punkt 6) godkendt ny betalingsmodel med virkning fra 2020.
Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S besluttede i et ekstraordinært møde i juni 2020, at
betalingsmodellen skulle revideres med henblik på en ny model, der kunne implementeres fra 1. januar
2022. I den forbindelse er der henvist til, at den nuværende betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab blev
godkendt af bestyrelsen i maj 2019 med en gensidig forståelse af, at der skulle indgås ny aftale, baseret på
befolkningstal, fra det tidspunkt, hvor en udligningsreform var gennemført.
Kommunaldirektørkredsen blev anmodet om sammen med Nordjyllands Beredskab I/S at udarbejde et
oplæg til fremtidig betalingsmodel med henblik på godkendelse i marts 2021 for implementering fra 2022.
Kommunaldirektørerne anbefalede til bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S i mødet den 16. marts 2021
en etapeopdelt indfasningsmodel, der indebar følgende;
 Pr. 1. januar 2022 tages 1. skridt mod en 60% udligning – befolkningstal 2016
 Pr. 1. januar 2024 udgør betalingen 80% udligning – befolkningstal 2016
 Pr. 1. januar 2026 tages sidste skridt til en ren befolkningstalsmodel, baseret på aktuelt
befolkningstal januar 2026.
Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S godkendte i mødet 16. marts 2021 kommunaldirektørernes
anbefalede model med indfasning i perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2026.
Vedtægternes bilag 4.5 er tilpasset med den nye betalingsmodel og det samlede materiale er fremsendt til
behandling i de 11 kommuner.
Af vedtægterne for Nordjyllands Beredskabs I/S punkt 4.7 fremgår, at ændringer
omkostningsfordelingsnøglen for selskabet kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser.

i

Økonomiske konsekvenser
Nedenfor fremgår en oversigt over kommunernes fremtidige betaling i perioden frem til 2026. Der er forudsat
det samme befolkningstal i 2026 som i 2016 – da det fremtidige befolkningstal i 2026 ikke er kendt.
Forskelsbeløb

Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord

922.000

Merbetaling
Merbetaling
2022 (60%)
2024 (80%)
- - - Kr. - - 553.200

Merbetaling
2026 (100%)

184.400

184.400

56.000

33.600

11.200

11.200

-772.000

-463.200

-154.400

-154.400

12.000

7.200

2.400

2.400

0

0

0

0

-1.007.000

-604.200

-201.400

-201.400

Morsø

120.000

72.000

24.000

24.000

Rebild

171.000

102.600

34.200

34.200

Thisted
Vesthimmerland
Aalborg

998.000

598.800

199.600

199.600

-1.259.000

-755.400

-251.800

-251.800

759.000

455.400

151.800

151.800

Som det fremgår stiger Aalborg Kommunes betaling med 759.000 kr. efter fuld indfasning af den nye
betalingsmodel i 2026.
Det foreslås samtidig, at de økonomiske konsekvenser af den nye betalingsmodel indarbejdes i
budgetrammerne for Budget 2022-2025 ved dem kommende budgetlægning.
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Bilag:
Bilag 4.5 til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I_S
Referat fra bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab
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Punkt 12.

Godkendelse af verdensmålsstrategi 2021-23
2021-027536
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender Verdensmålsstrategi 2021-2023 for Aalborg
Kommune, idet Miljø- og Energiudvalget gerne vil tilføje ensomhed blandt unge samt ligestilling og diversitet også kønsmæssigt - i råd, nævn, arbejdsgrupper mv. som fokusområder.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 9. november 2020 (punkt 4) kommissoriet for arbejdet med Bæredygtighedsstrategi
2021-2023.
Med kommissoriet ønskede byrådet en enkel strategi for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune med
klart definerede politikområder. Strategien skulle have tydelig prioriteret og fokuseret retning, for at
understrege den politiske ambition for en bæredygtig udvikling og for at gøre strategien både vedkommende
og nærværende for kommunens forvaltninger.
Med FN’s vedtagelse af de 17 verdensmål i 2015, er der lagt en plan for at løse de globale
bæredygtighedsudfordringer. Et gennemgående tema i Verdensmålene er at udfordringerne skal løses i
sammenhæng, fordi de enkelte udfordringer og verdensmål hænger sammen.
Derfor foreslås de tidligere Bæredygtighedsstrategier nu afløst af en Verdensmålsstrategi, der skal
igangsætte en proces, der omsætter FNs verdensmål til lokale målsætninger og handlinger for en
bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune.
Formålet med verdensmålstilgangen er at sikre en udvikling i Aalborg Kommune, der både er økonomisk og
miljømæssig bæredygtig samt social retfærdig, og at kommunens forvaltninger bliver i stand til at indarbejde
verdensmålene i løsningen af deres kerneopgaver.
Forslag til Verdensmålsstrategi 2021-2023 (bilag 1) forholder sig til 4 store globale
bæredygtighedsudfordringer og omsætter dem til politikområder i en lokal kontekst. De 4 politikområder er:





Klima (både tilpasning og forebyggelse)
Ressourcer (forbrug, cirkulær økonomi, mm.)
Ulighed (lighed i sundhed, aktivt medborgerskab, social mobilitet, mm.)
Biodiversitet (mere plads til vild natur, beskyttelse af truede arter, adgang til grønne byrum, mm.)

For hvert politikområde beskriver Verdensmålsstrategien de lokale udfordringer i Aalborg Kommune og
identificerer på den baggrund forslag til strategiske fokusområder, for det videre arbejde med
operationalisering af strategien.
Udkast til Verdensmålsstrategi 2021-23 har været i høring i alle fagudvalg, med henblik på at få
bemærkninger til de fremlagte forslag til politikområder, de lokale udfordringer og forslagene til strategisk
fokus. Formålet med høringen var at skabe forankring af Verdensmålsstrategien gennem aktiv deltagelse og
fælles formulering af strategien. Alle høringssvar fremgår af bilag 2.
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af udkastet til strategien, og de fleste kommentarer
handler om den efterfølgende proces med operationalisering af strategien.
Den videre proces med operationalisering af strategien, herunder forvaltningernes indsatser, blive
gennemført hen over efteråret, hvorefter den samlede Verdensmålsstrategi kan forelægges det nye byråd i
2022, jf. tidsplanen (bilag 3).
Umiddelbart efter godkendelse af den overordnede Verdensmålsstrategi nedsættes en følgegruppe, der vil
blive bemandet med fagpersoner indenfor de valgte politikområder. Følgegruppen vil have en rådgivende
funktion og blive anvendt til sparring og kvalificering af politikområderne og strategien.
Der vil samtidigt blive igangsat en proces ift. inddragelse af eksterne interessenter. Her vil der være specielt
fokus på de 4 politikområder, og hvordan der kan skabes partnerskaber på tværs af kommune,
organisationer, virksomheder og borgere i forhold til arbejdet med disse områder.
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Bilag:
Bilag 1 Verdensmålsstrategi 2021-2023
Bilag 2 Høringssvar til Verdensmålsstrategi 2021-23
Bilag 3 Tidsplan for Verdensmålsstrategi 2021-23
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Punkt 13.

Godkendelse af reduktion af antallet af udpegninger i Aalborg Kommune
2021-013221
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at antallet af udpegninger i Aalborg Kommune i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i
november 2021 reduceres, jf. sagsbeskrivelsen,
at der ses på behovet for vedtægtsændringer for udvalgte udpegninger, jf. sagsbeskrivelsen, som led i at
sekretariatsbetjeningen af disse udvalg og råd flyttes i forbindelse med justeringen af forvaltningsstrukturen
fra 1. januar 2022, og
at administrationen bemyndiges til at godkende de vedtægtsændringer, der følger af ændringerne i forhold til
udpegning.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Der er i foråret 2021, som led i forberedelserne frem mod Kommunalvalget 2021, foretaget en
kvalitetssikring af data i kommunens udvalgssystem for at sikre dette er ajourført.
I år har kvalitetssikringen også omfattet en gennemgang af udpegninger i Aalborg Kommune med henblik på
at kortlægge mulighederne for at reducere i antallet heraf.
Baggrunden herfor er, at det i forbindelse med analysen af byrådets arbejdsvilkår i foråret 2019 blev italesat,
at udpegningerne udgør en ikke uvæsentlig arbejdsbelastning for byrådsmedlemmerne. Der er samtidig et
løbende arbejde for de politiske partier i forhold at vedligeholde udpegningerne hen over byrådsperioden.
Der var derfor et ønske om at se på muligheden for at reducere antallet af udpegninger.
Samtidig kan det nævnes, at der i Aalborg Kommune foretages markant flere udpegninger til udvalg, råd,
nævn mv. (Aalborg udpeger til 159) end i Aarhus Kommune (110) og i Odense Kommune (75).
Den udvidede Magistrat drøftede sagen i møde den 10. maj 2021, hvor der var opbakning til, at
forvaltningerne arbejdede videre med at reducere antallet af udpegninger.
Gennemgang af udpegninger i Aalborg Kommune
Forvaltningerne har, af flere omgange, gennemgået de udpegninger til udvalg, råd, nævn mv., som henhører
under hver forvaltning.
I gennemgangen har forvaltningerne, ud fra to kriterier, forholdt sig til, om der er udpegninger, der i fremtiden
kan udelades, hvis der er politisk ønske om det.
Kriterierne for gennemgangen af udpegningerne har været:
 Er Aalborg Kommune forpligtet til udpegningen som følge af lovgivning, regler, bekendtgørelser eller
lignende?
 Er den kommunale udpegning hensigtsmæssig og i kommunens interesse?
Forvaltningernes tilbagemeldinger er samlet og bearbejdet, så der nu foreligger et struktureret grundlag for
den videre politiske stillingtagen.
Udpegninger, der anbefales videreført til kommende byrådsperiode
Det anbefales, at størstedelen af de udpegninger, der har været foretaget i forudgående byrådsperiode
videreføres i kommende byrådsperiode.
Det drejer sig i hovedtræk om stående udvalg, politiske nedsatte udvalg, råd og nævn, samt bestyrelser,
fonde eller repræsentantskaber, hvor kommunen har en særlig økonomisk eller politisk interesse.
I forhold til de førnævnte kriterier, er der både tale om udpegninger, hvor Aalborg Kommune er
lovgivningsmæssigt forpligtet, samt udpegninger, hvor kommunen ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet, men
hvor forvaltningerne anbefaler at fastholde udpegningen.
Overblik over de udpegninger, der anbefales videreført, er samlet i ”Bilag 1 – Udpegninger, der anbefales
videreført”.
Den udvidede Magistrat bad i mødet den 10. maj 2021 eksplicit om, at forvaltningerne undersøgte
muligheden for at undlade udpegning til kollegiebestyrelserne. Vurderingen er, at der ikke kan undlades
bestyrelsesudpegning til kollegier opført med offentlig støtte, idet kommunalbestyrelsen er forpligtet i
”Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte”. Det anbefales, at
byrådet i forbindelse med konstitueringen udpeger embedsmænd til at varetage bestyrelsesposterne i
kollegiebestyrelserne. På den baggrund vil By- og Landskabsforvaltningen udarbejde en liste med konkrete
forslag til besættelse af bestyrelsesposterne i kollegiebestyrelserne til valggruppernes drøftelser i forbindelse
med konstitueringen.
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I forhold til Aalborg Kommunes forsyningsselskaber vil der forventeligt ske justeringer af udpegningerne som
følge af den igangsatte proces vedrørende konsolidering af forsyningsområdet.
Udpegninger, der ikke anbefales videreført
Gennemgangen af udpegningerne i Aalborg Kommune har samtidig vist, at der er mulighed for at reducere i
det samlede antal udpegninger, hvis der er politisk ønske herom.
Det drejer sig om udpegninger, hvor Aalborg Kommune ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at foretage
udpegning, og hvor det vurderes, at en udpegning ikke længere er nødvendig.
Eksempler på dette er udpegninger til mindre fonde og legater, hvor den kommunale repræsentation alene
har haft et tilsynsformål i forhold til et tilskud af en begrænset størrelse, eller udpegninger til bestyrelser, hvor
der ikke ydes driftstilskud.
Overblik over de udpegninger, der ikke anbefales videreført, er samlet i ”Bilag 2 – Udpegninger, der ikke
anbefales videreført”.
Reduktion af antallet af repræsentanter i udvalgte udpegninger
Den udvidede Magistrat var i mødet den 10. maj 2021 positive overfor, at forvaltningerne arbejder videre
med at reducere antallet af repræsentanter i en række udvalgte råd og udvalg (Integrationsrådet,
Uddannelsesrådet, Ligestillingsudvalget m.fl.).
Det foreslås, at der ses på behovet for vedtægtsændringer, herunder reduktion i antallet af repræsentanter
og nuværende udpegningspraksis, som led i at sekretariatsbetjeningen af disse råd og udvalg flyttes i
forbindelse med justeringen af forvaltningsstrukturen pr. 1. januar 2022.
Den videre proces
På baggrund af den politiske beslutning vil der blive taget kontakt til de berørte fonde, bestyrelser, legater
mv., der ikke videreføres, således ændringer af vedtægter med videre kan blive foretaget.
I den forbindelse foreslås det, at administrationen bemyndiges til at godkende de vedtægtsændringer, der
følger af ændringerne i forhold til udpegning.
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Bilag:
Bilag 1 - Udpegninger der anbefales videreført 04.06.21
Bilag 2 - Udpegninger der ikke anbefales videreført 04.06.21
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Punkt 14.

Underskriftsside
Beslutning:
Intet.
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