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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2021 i By- og
Landskabsforvaltningen
2021-025189
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapport pr.
31. oktober 2021.
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 25.11.2021
kl. 08.30

Side 2
1 af 73
3

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører årets syvende virksomhedsrapport med økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2021.
Som i de foregående år skal virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter
indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til korrigeret budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre budgetoverholdelse.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og arbejdsprogrammer.
På By- og Landskabsudvalgets møde vil virksomhedsrapportens indhold og opbygning blive gennemgået.
Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. 31. oktober er behandlet i Magistraten den 8. november 2021.
Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 31. oktober behandles i Magistraten den 6. december og i
Byrådet den 13. december.
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Bilag:
Virksomhedsrapport 2021 - By- og Landskabsforvaltningen pr. 31.10.2021
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Punkt 3.

Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe - krav om helårsbeboelse
2021-064157
Enhedslistens byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den
25. oktober 2021:
" Enhedslistens byrådsgruppe vil gerne genfremsætte dette forslag, som vi første gang stillede i april 2017:
Byrådet beslutter, at der stilles krav om, at alle boliger skal være helårsboliger, i alle nye lokalplaner i Aalborg
Kommune i byzone med mindre, det eksplicit vedtages, at boligerne er undtaget fra dette krav, i forbindelse
med vedtagelsen af denne lokalplan
Begrundelse:
I mange storbyer har man oplevet, hvordan de mest attraktive boliger i de mest attraktive områder af byen,
reelt kommer til at fungere som fritidsboliger eller på anden vis udlejes midlertidigt.
Konsekvensen er, at mange boliger i lange perioder står tomme eller beboes af skiftende brugere. Det skaber
mangel på liv i disse områder og betyder, at der bliver mangel på beboere, der indgår i det daglige fællesskab i
området. En anden konsekvens er, at disse boliger bliver så dyre, at de reelt ikke indgår i det almindelige
boligmarked i byerne og ikke står til rådighed for de almindelige borgere i disse byer.
Der er nu i forlængelse af omtalen af Frank Jensens lejlighed kommet fornyet omtale af disse muligheder.
Enhedslisten genfremsætter derfor forslaget."
Sagen blev udsat på byrådets møde den 25. oktober 2021 og oversendt til By- og Landskabsforvaltningen.
Carsten Kristensen var fraværende.
Beslutning:
Drøftedes.
Fremsendes til byrådet til orientering.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Bilag:
Notat - Regulering af helårsbeboelse i Aalborg Kommune
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplanrevision 2021 (2. forelæggelse)
2021-022599
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplanrevision 2021 endeligt med
nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i Kommuneplanrevision 2021
- Aalborg Havn betegnes som et område for både Smart (Green) Industry og Global Trade and Logistics i
såvel Hovedstruktur som Retningslinjer om erhverv.
- Udlagte skovrejsningsområder langs statsvejene afgrænses af vejenes vejbyggelinjer. Vindmøllers afstand
til veje og jernbaner uddybes som anbefalet.
- Lavbund samt Lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, fjernes fra Forsvarets område ved
Flyvestation Aalborg. Desuden fjernes udpegningerne af Grønt Danmarkskort fra Forsvarets arealer øst for
Thistedvej og Thisted Landevej.
- De aftalte ændringer til forslag til Kommuneplanrevision 2021, der fremgår af Bolig- og Planstyrelsens notater:
"Endeligt notat med statens bemærkninger, referat fra teknikkermøde, opfølgning efter mødet og konklusion"
samt "Notat om aftalte ændringer og suppleringer" (begge af 26. august 2021) indarbejdes i planen i
forbindelse med den endelige godkendelse. Notaterne er vedhæftet som bilag.
- Konsekvensrettelser af rammer, retningslinjer mv. på baggrund af ændringer fra flere kommuneplantillæg,
der har kørt i en parallelproces og var i offentlig høring ved bekendtgørelse af forslag til Kommuneplanrevision
2021.
- Mindre ubetydelige rettelser og justeringer på baggrund af interne bemærkninger.
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.
Per Clausen kan ikke anbefale.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Kommuneplanrevision 2021 er en totalrevision af hele kommuneplanværktøjet, hvor Hovedstruktur og
Retningslinjer har gennemgået en fuld revision, og hvor By-, Bydelsplaner og Kommuneplanrammer
hovedsagelig er overført med uændret indhold. Samtidig er hele kommuneplanen overført til en ny digital
platform, hvilket naturligt har medført en del tilpasninger.
Tidsplan
Fordebat
Den gennemgribende revision af kommuneplanens retningslinjer er beskrevet og forankret i både
Planstrategi 2016 og 2019. Dermed er der ikke gennemført fordebat forud for dette arbejde. Revisionen af
kommuneplanens hovedstruktur er ikke omtalt i Planstrategi 2019, da denne del af revisionen blev godkendt
og igangsat senere. Derfor har der være gennemført en selvstændig fordebat for udkast til Hovedstruktur
2021 – Fysisk Vision 2035 i perioden fra 25. november til den 9. december 2020.
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 29. april 2021 (punkt 13).
Magistratens møde 3. maj 2021 (punkt 4).
Byrådets møde 10. maj 2021 (punkt 6).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 28. maj til og med 6. august 2021.
Borgermøder
Som et led i offentlighedsfasen har der været afholdt følgende temamøder som åbne borgermøde med
særlige invitationer til relevante interesseorganisationer:
- Temamøde om ”Detailhandel” i Kommuneplanrevision 2021 (digitalt) den 15. juni 2021.
- Møde med kommunens Samråd om Kommuneplanrevision 2021 (fysisk) den 16. juni 2021.
- Temamøde om ”Erhverv” i Kommuneplanrevision 2021 (digitalt) den 21. juni 2021.
- Temamøde om Natur, Jordbrug, Lavbund mv. i Kommuneplanrevision 2021 (fysisk) 22. juni 2021.

Link til digitale planer
Kommuneplanrevision 2021

Indhold
Hovedstruktur 2021 – Fysisk Vision 2035
Revisionen af kommuneplanens hovedstruktur er sket som en opdatering af den gældende hovedstruktur Fysisk Vision 2025, der blev godkendt af byrådet i november 2013. I opdateringen bygges der videre på
tidligere visioner og strategier, der har virket, og samtidig defineres mål og retning, hvor nye temaer kræver
indsats. Aalborg DNA, FN’s 17 verdensmål, bæredygtighed, grøn omstilling og rig natur er grundlæggende
forudsætninger, der sætter mål og retning for hele Hovedstruktur 2021.
Hovedstrukturen sætter rammerne for den interesseafvejning, byrådet foretager i planlægningen, og den
angiver retning for og er indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold herunder retningslinjer
(temaer) samt byudviklingsplaner og kommuneplanrammer for Aalborgs bydele og kommunens øvrige byer.
Retningslinjer
Med retningslinjerevisionen er der skabt en bedre sammenhæng mellem målene og visionerne i kommunens
planstrategi/hovedstruktur og retningslinjerne. Samtidig har det været intentionen at få foretaget en politisk
funderet koordinering og prioritering af retningslinjerne ud fra sammenhængende helhedsvurderinger.
Aalborg - Norddanmarks dynamo
Dette afsnit i kommuneplanens retningslinjer er en samling politiske mål og visioner samt konkrete
retningslinjer for Aalborgs regionale rolle og regionale funktioner. Afsnittet indeholder delafsnit om Den

By- og Landskabsudvalget

Møde den 25.11.2021
kl. 08.30

Side 8
2 af 73
12

By- og Landskabsudvalget
levende by, Global videns- og industriby samt Regional udvikling og mobilitet. Af særlige ændringer er der
som noget nyt foretaget udpegninger af erhvervsområder forbeholdt produktions-, transport- og
logistikvirksomheder med konsekvenszoner.
Byudvikling og hverdagsliv
Afsnittet er en ny samling af politiske mål og visioner samt konkrete retningslinjer for hverdagslivet i Aalborgs
bydele og kvarterer samt i kommunens oplandsbyer og landsbyer. Afsnittet indeholder følgende delafsnit:
Strategisk byvækst, Arkitektur, Byliv og lokal identitet, Mere og bedre natur og udeliv byen, Byudvikling og
landskab, Byudvikling og mobilitet, Forebyggelse af miljøkonflikter samt Byudvikling og vandhåndtering. Af
særlige ændringer er der foretaget en opdatering af kommuneplanens detailhandelsstruktur og bestemmelser samt udarbejdet en opdateret redegørelse for rummelighed og arealbehov til boliger og
erhverv i planperiode 2021-2032. Samtidig er kommunens Højhuspolitik og Arkitekturpolitik blevet forankret i
kommuneplanens retningslinjer, og der udarbejdet ny retningslinje for flexboliger.
Udvikling på landet
De største ændringer indenfor "Udvikling på landet" findes i afsnittet "Energi", som har gennemgået en fuld
revision med opdaterede målsætninger, ligesom emnerne solenergi, varmelagere og geotermi er helt nye i
kommuneplansammenhæng.
Hele afsnittet om "Turisme og fritid" er også opdateret, så det nu udgør byrådets sammenhængende
turistpolitiske overvejelser ift. land- og kystturisme.
Afsnittet om jordbrug har også gennemgået større ændringer, hvor der bl.a. er lavet væsentligt om på
udpegningen af de særligt værdifulde jordbrugsområder. Derudover er retningslinjer for store husdyrbrug og
økologi helt nye.
Natur, udeliv og landskab
Afsnittet "Natur, udeliv og landskab" indeholder en helhedsorienteret planlægning på tværs af by og land
med helt nye bestemmelser og udpegninger.
Blandt andet er der udpeget et nyt Grønt Danmarkskort, der både dækker by og land, samt en ny udpegning
af ”Lavbund” og ”Lavbund, der kan genoprettes som vådområder”. Desuden er der udført en ny
Landskabskarakteranalyse, der danner grundlag for en ny udpegning af bevaringsværdige landskaber og
større sammenhængende landskaber.
Mobilitet
Revisionen af temaet mobilitet har grundlæggende omhandlet en ændring af de tidligere retningslinjer for
infrastruktur, så de i stedet tager udgangspunkt i politiske og strategiske målsætninger om bæredygtig
mobilitet, der stammer fra Mobilitet 2040. Det indebærer en gruppering i nye temaer med fokus på det
geografiske udgangspunkt. En del retningslinjer er uændret bortset fra redaktionelle rettelser, mens andre er
revideret og nye er tilføjet. Der reserveres nye knudepunkter og nærbanestationer, og reservationerne til
veje, stier og forbindelser er gentegnet og klassificeret, så reservationerne bidrager bedst til at sikre god
mobilitet.
Oversvømmelse og erosion
Som noget nyt skal kommunerne udarbejde retningslinjer for udpegning af områder, der kan blive udsat for
oversvømmelse og/eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse
eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de
udpegede områder.
Kommuneplanrammer
Alle by- og bydelsplaner er konverteret til en ny digital platform med uændret indhold. Samtlige
kommuneplanrammer er ligeledes konverteret til den nye platform som udgangspunkt med uændret indhold
men med ændrede anvendelsesbestemmelser, der er tilpasset det statslige register Plandata.dk. Indholdet
indenfor Aalborg Midtbys afgrænsning er dog opdateret, så det er i overensstemmelse med midtbystrategien
"Liv i centrum", der er godkendt af byrådet.
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)”:
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Integrering af miljøhensyn i planen:
Med Kommuneplanrevision 2021 foretages der ikke nye rammemæssige arealudlæg til byformål, så
miljøvurderingen afspejler det overordnede strategiske og tværgående niveau i revisionen. Hele
Kommuneplanrevision 2021 indeholder et gennemgribende fokus på FN’s 17 verdensmål, bæredygtighed
samt grøn omstilling og rig natur.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Miljøstyrelsen har i offentlighedsfasen fremsendt krav om indarbejdelse af supplerende tekst til indledningen
til planens Miljøvurdering, der omhandler sikring af truede naturtyper og arter i planlægningen. Suppleringen
vil blive indarbejdet med planens endelige godkendelse.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo, - det såkaldte 0-alternativ. 0alternativet er et udtryk for, hvordan udviklingen vil foregå, hvis kommuneplanrevision 2021 ikke blev
gennemført. Det vurderes ikke at være muligt at anvende 0-alternativet, da planlovens krav om nye
retningslinjeområder opfyldes med Kommuneplanrevision 2021, og da revisionen afspejler en opdatering af
byrådet mål, strategier og visioner.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Eventuelle miljøpåvirkninger af revisionens gennemførelse vil i høj grad afhænge af, hvordan de
overordnede mål, visioner og retninger fra hovedstruktur og retningslinjer udmøntes i konkrete planer,
projekter og sagsbehandling. Overvågning af eventuelle miljøpåvirkninger af kommuneplanrevision 2021 vil
derfor foregå igennem den videre konkrete planlægning og sagsbehandling samt i realiseringen af konkrete
projekter.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser (tallet angiver indsigelsernes nummer (id) i høringsmodulet i
kommuneplanen):
Alle indsigelser med link til bilag kan ses i kommuneplanen samt i vedhæftede bilag ”Håndtering af
indsigelser mod forslag til Kommuneplanrevision 2021”, hvor en detaljeret besvarelse af samtlige indsigelser
fremgår.
Byudvikling - Grindsted
1623 Thomas Sjølund, Grindsted
1902 Per Krogh, Tranevej 17, Vodskov
Byudvikling - Gug
1869 Finn Nygaard, Strandvejen 3, Aalborg
Byudvikling - Nibe
1746 og 1747Jan Krogh, Ved Stranden 22, Aalborg
1868 Finn Nygaard, Strandvejen 3, Aalborg
1863 Krogh Arkitektur a/s, Ved Stranden 22, 5.tv, Aalborg
1899 Kjær Advokatfirma
1922 Peter Libak, Skalhuse 31, Nibe
Byudvikling - Nørresundby
1636 og 1741 Jytte Andersen, Elverhøj 24, Nørresundby
Byudvikling – Sdr. Tranders
1633 Martin Stigaard Skammelsen, Gistrup
1635 Glenn Linaa, Sønder Tranders Parken 5, Gistrup
1726 Jacob Boelskifte, Sønder tranders bygade 10a, Gistrup
1793 Meike Heskamp
1849 Claus Otto Nielsen, Ågade 29, 2. tv, aalborg
1901 Thyge Lauritsen, Sdr. Tranders Bygade 16, Gistrup
Byudvikling - Svenstrup
1845 Carl Jensen, Skipper Clementsvej, Svenstrup
Byudvikling - Universitetsområdet
1634 Ellen Rasmussen, Gulnarevej 4, Gistrup
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Byudvikling – V. Hassing
1900 Finn Nielsen, Drosselvej 49, V. Hassing
Byudvikling - Vadum
1824 Lars Jørgen Nielsen, Havrevænget, 16, Vadum
1837 Vadum Vandværk amba v/ ole dam pedersen formand, Ellehammersvej 115, Vadum
1856 Haugaard-Braad - Rasmus Haugaard, Skibbrogade 3, 3, Aalborg
Byudvikling - Vejgaard
1707 Rikke
1708 Rikke Alkert, Aalborg
1709 Lotte Burholt Pedersen, Købkesvej 68, Aalborg
1719 Michael Laustsen, Kovshøjsvej 6, Aalborg
1720 Lise Eckardt Hansen, Nordmarksvej, 1, Aalborg
1860 Karen Jacobsen, Jyttevej 32, Aalborg
1862 Michael Laustsen, Kovshøjsvej 6, Aalborg
Byudvikling - Vestbyen
1861 Lene Rubæk, Schleppegrellsgade 54, Aalborg
Byudvikling - Vodskov
1846 Bjarne Madsen, Smørblomstvej, 20, Vodskov
1850 Preben Jensen, Smørblomstvej 30, Vodskov
1851Inger & Per Sahlertz, Smørblomstvej 28, Vodskov
Byudvikling – Aalborg Havn
1821 Jesper Raakjær, Langerak 19, Aalborg Øst
Byudvikling – Aalborg Midtby
1794 Jørgen Andersen, Møllegade 6.1, Aalborg
1820 Bent Hansen, Stormgade 12. 3. tv, Aalborg
1841 Krogh Arkitektur a/s, Ved Stranden 22, 5.tv, Aalborg
1855 Anders Jellesen, Gasværksvej 30R, Aalborg
Energi – Solenergianlæg Mou
1853 Bjarne Kjærgaard, Væverensvej 32, Aalborg
1880 og 1882 Mia Bisgaard Jensen, Kærsholmvej 27, Storvorde
Energi - Øvrig
1638 Finn Jensen, Rødkælkvej 7, Hals
1675 Finn Nielsen, Drosselvej 49, V. Hassing, Vodskov
1852 BeGreen, Koldinghus Allé 1, Haslev
1858 Christian Nielsen
Energipark Aalborg
185 indsigelser videresendes til behandling og afklaring if. opsamling på fordebatten for Energipark Aalborg
Furdal – Dall Hede
1832 Karsten Olesen, Poulstrupvej 100, Svenstrup J
1828 Lisbeth Kristiansen, Svenstrup J
1842 Kurt Kristiansen, Svenstrup J
1847 Jette Rytter, Poulstrupvej 110, Svenstrup
Furdal – Støjende Fritidsanlæg
1825 og 1826 Lisbeth Kristiansen, Svenstrup J
1827 Kurt Kristiansen, Svenstrup J
1831 Annemarie Frandsen, Poulstrupvej 100, Svenstrup J
1835 Carl Dissing, Poulstrupvej110, Svenstrup J
1843 Michael Røhr, Svenstrup
1844 Tina Lenskjold
1848 Jette Rytter, Poulstrupvej 110, Svenstrup
1854 Helle Bilgrau, Poulstrupvej 105, Svenstrup
1859 Ole Madsen, Poulstrupvej 93, Svenstrup J
Hennedal
1822 Kent Jensen, hennedal 65, Aalborg Øst
1864 og 1865 Dorte Danielsen, Hennedal 6, Aalborg
1867 Carina Hansen, Hennedal 14, Aalborg
1871 Lykke otte Danielsen, Hennedal 6, Aalborg Ø
1872 Jørgen Jacobsen, Hennedal 66, Aalborg Ø
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1873 Jean Frendrup Pejstrup, Hennedal 67, Aalborg Ø
1884, 1885, 1893 og 1894 Jean Pejstrup, hennedal 67, Aalborg Øst
Jordbrug
1742 Anders Overgaard Jensen, Skolestien 1, Storvorde
Kolonihaver
1764 Berthels Have ApS / Claus Nielsen, Poppelvej 10, Aalborg
Styrelser, myndigheder mv.
1631 Kystdirektoratet, Højbovej 1, Lemvig
1739 Energinet Eltransmission A/S, Tonne Kjærsvej 65, Fredericia
1740 Vejdirektoratet, Planlægning og Myndighed Aalborg Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst
1745 Aalborg Stiftsøvrighed, Thulebakken 1, Aalborg
1836 Energinet Gas, Peter Bartholomæussen, Mosevej 3, Egtved
1903 Bolig- og Planstyrelsen
1904 Bolig- og Planstyrelsen
Øvrig
1839 Claus Otto Nielsen, Ågade 29, 2. tv, aalborg
1840 Grundvandssamarbejde Aalborg,
1833 Hanne Lene Jakobsen, Vaarstvej 314, Gistrup
1629 Jytte Andersen, Elverhøj 24, Nørresundby
1706 Trine Hansen
1834 Birgit Kruuse, Østergade 80, Nørresundby

Indsigelserne/bemærkningerne omhandler følgende emner:
1

Byudvikling – Grindsted (id 1623 og 1902)
Indsigere ønsker byudvikling i Grindsted bl.a. mod nord-øst.
Svar: Taget til efterretning og Ikke imødekommet.
Det er ikke aktuelt at udlægge nye arealer til boligformål i Grindsted i øjeblikket. Der er en lokalplan på
vej for et nyt boligområde med mulighed for såvel åben-lav som tæt-lav boligbebyggelse i den sydøstlige del af Grindsted. Samtidig er der et uudnyttet område i den nord-vestlige del af byen.

2

Byudvikling – Gug (id 1869)
Indsiger ønsker arealerne mellem Prins Paris Allé, Helenavej, Kong Minos vej, Ikarosvej og Sdr.
Tranders Vej i Gug udlagt som nye boligområder
Svar: Ikke imødekommet.
De ønskede nye boligområder ligger udenfor de rammelagte områder til boligformål i Gug Øst, hvor
intentionen har været at fastholde en grøn forbindelse med åben spredt bebyggelse imellem de nye
boligområder i Gug Øst og Sdr. Tranders Vej. Samtidig ligger området indenfor både indvindingsopland
og kildepladszone.

3.

Byudvikling – Nibe (id 1746, 1747, 1868, 1863, 1899 og 1922)
Indsigere ønsker udlæg af nye boligområder i Nibe mod syd, mod syd-øst og mod øst.
Svar: Delvis imødekommet.
De foreslåede nye boligområder medtages ikke i Kommuneplanrevision 2021. Kommuneplanlægningen
for Nibe er fastlagt i Byudviklingsplanen for byen fra 2016. Det er intentionen, at der opstartes en proces
for udarbejdelse af en opdateret Byudviklingsplan for Nibe først i den nye byrådsperiode. Borgere,
erhvervsdrivende og interesseorganisationer fra lokalområdet vil blive inddraget i denne proces, og det
vil være muligt at fremsende nye byudviklingsønsker for Nibe.

4.

Byudvikling – Nørresundby (id 1636 og 1741)
Vedrører holdninger og anbefalinger til afgrænsningen af bydelene i Nørresundby samt et ønske om en
ny helhedsplan for Nørre Uttrup.
Svar: Taget til efterretning samt Imødekommet.
Det er planen at opstarte en proces for omdisponering af Nørresundbys bydele bl.a. gennem
udarbejdelse af en ny byudviklingsplan for bydelen Nørre Uttrup ultimo 2021/primo 2022.

5.

Byudvikling – Sdr. Tranders (id 1633, 1635, 1726, 1793, 1849 og 1901)
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5 indsigelser omhandler bevarelse af landsbymiljøet og i den sammenhæng begrænsning af
bebyggelsen til 1½ etage. 1 indsigelse omhandler nyudlæg syd-vest for landsbyen.
Svar: Delvis imødekommet samt Ikke Imødekommet.
Kommuneplanen muliggør 2 etager i de nyere områder mod syd-øst og syd-vest. I det gamle
landsbymiljø er etageantallet fastholdt til 1½. Tidligere afslag (fra 2021) på nyudlæg syd-vest for
landsbyen fastholdes.
6.

Byudvikling Svenstrup (id 1845)
Indsiger er utilfreds med, at områderne ved Frederikshøj vest for Marathonvej i Svenstrup ikke blev
medtaget i Byudviklingsplanen for Svenstrup.
Svar: Ikke imødekommet.
Det tidligere afslag fastholdes. Med Byudviklingsplanen for Svenstrup er der på baggrund af
sammenhængende helhedsbetragtninger for byen skabt rummelighed til nye boliger og boligområder
svarende til en planperiode på 12 år.

7.

Byudvikling – Universitetsområdet (id 1634)
Indsiger ønsker stop for mere etagebyggeri i området ved det nye Universitetshospital og i stedet flere
træer og grønne områder.
Svar: Imødekommet.
Der er ikke udlagt arealer til yderligere etagebyggeri ved Universitetshospitalet i Kommuneplanrevision
2021. Samtidig er der udlagt nye arealer i området til Grønt Danmarkskort, der sikrer eksisterende natur
samt arealer til ny natur og økologiske forbindelser.

8.

Byudvikling – V. Hassing (id 1900)
Indsiger ønsker Kommuneplanrevision 2021 trukket tilbage og revideret, da det skaber forvirring, at den
indeholder gamle kommuneplanrammer for V. Hassing, og at Energipark Aalborg ikke omtales under V.
Hassing men kun under Retningslinjer.
Svar. Ikke imødekommet. Kommuneplanrevision 2021 er offentliggjort som en revision af
kommuneplanens Hovedstruktur og Retningslinjer, hvor Kommuneplanrammerne er videreført uden
indholdsmæssige ændringer. Ændringer af indholdet i kommuneplanrammerne for fx V. Hassing sker
gennem en særlig proces omkring udarbejdelse af en ny Byudviklingsplan for området, der netop er i
proces i V. Hassing lige nu. Udpegning af områder til energianlæg skal ske i kommuneplanens
retningslinjer og senere evt. følges op af konkret planlægning i form af Kommuneplanramme, lokalplan
og VVM.

9.

Byudvikling – Vadum (id 1824, 1837 og 1856)
Indsigere ønsker byudvikling nord for Vadum.
Svar: Ikke imødekommet.
Området nord for Vadum er beliggende i indvindingsopland og kildepladszone til Vadum Vandværks
drikkevandsboringer. Så længe der ikke er en afklaring af, om det er muligt at flytte
drikkevandsboringerne, kan området ikke udlægges til byudvikling i kommuneplanen, da byudvikling
kan udgøre en potentiel risiko for forurening af drikkevandet.

10. Byudvikling – Vejgaard (id 1707, 1708, 1709, 1719, 1720, 1860 og 1862)
Der er fremsendt en lang række projektønsker til udvikling af Vejgaard, bl.a. udvikling af Vejgaard
Bymidte, mere grønt, multihus samt en hundeskov.
Svar: Taget til efterretning.
Bemærkningerne videresendes som input til det videre arbejde med en ny Byudviklingsplan for
Vejgaard.
11. Byudvikling – Vestbyen (id 1861)
Vestbyens Samråd bemærker:
1) Skudehavnsvej og Søsportsvej. Ønsker mulighederne for boligbebyggelse, uddannelsesinstitutioner,
sundhedsinstitutioner, daginstitutioner og døgninstitutioner fjernet fra kommuneplanrammen.
2) Fortætning. Ønsker ikke fortætning i Vestbyen.
3) Grønne arealer. Ønsker at sikre Vestbyens grønne arealer.
4) Infrastruktur. Er imod en vestlig 3. Limfjordsforbindelse.
5) Generelt. Er utilfredse med den nye afgrænsning af Vestbyen.
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Svar: Delvis imødekommet.
Bemærkningerne videresendes som input til det igangværende arbejde med en ny Byudviklingsplan for
Vestbyen.
Ad. 4) Reservationen til en vestlig 3. Limfjordsforbindelse fastholdes, da det er et statsligt krav, og da
den afspejler kommunens officielle holdning.
Ad. 5) Afgrænsningen af Vestbyen er påvirket af, at kommuneplanrammerne for Aalborg Midtby er
rettet, så de afspejler byrådets strategi for Aalborg Midtby - "Liv i Centrum".
12. Byudvikling – Vodskov (id 1846, 1850 og 1851)
Indsigere ønsker, at ejendommene på sydsiden af den østlige del af Smørblomstvej i Vodskov ændrer
status fra erhvervsområde til boligområde.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune fastholder, at området ikke kan ændre status fra erhvervsområde til boligområde.
Primært fordi området er belastet af støj fra E45, der overstiger de vejledende støjgrænser. Hvis ejere
af boliger langs Smørblomstvej kan dokumentere, at støjen kan dæmpes ved støjafskærmning, vil
området muligvis kunne konverteres til boligformål ved fornyet planlægning.
13. Byudvikling – Aalborg Havn (id 1821)
Port of Aalborg
1) ønsker Aalborg Havn betegnet som et område for både Smart (Green) Industry og Global Trade and
Logistics,
2) problematiserer, at områder forbeholdt produktions-, transport- og logistikvirksomheder (som Aalborg
Havn) ikke kan rumme andre funktioner som fx selvstændigt kontorbyggeri,
3) ønsker, at Aalborg Havn skal være CO2-neutral, - bl.a. ved opsætning af 3 stk. vindmøller,
4) forventer, at Aalborg Havn minimum skal fordoble sine nuværende erhvervsarealer, hvorfor arealerne
øst og syd for havnen udlægges et perspektivareal med henblik på en senere udvidelse af
havnearealerne (Port of Aalborg er opmærksomme på udfordringerne/konflikterne imellem
erhvervsudvikling contra vandhåndtering, rekreation, lavbund mv. omkring Romdrup Å),
5) bifalder, at der skal sikres areal til nye jernbanespor og specielt, at der skal sikres mulighed for at
etablere en ny sporforbindelse /shunt mellem hovedsporet og godssporet til Aalborg havn og den
nordjyske godsterminal,
6) ønsker en ny forbindelse fra Egensevej ved Nørkæret, der evt. kan etapedeles med en forbindelse til
Korinthvej som første etape, og
7) problematiserer udlægning af et punkt til ladeudstyr og vendebaner for elbusser på Aalborg Havn
(detailplanlægning bør ske i tæt samarbejde med Port of Aalborg).
Svar: Delvis imødekommet.
Materialet tilrettes i overensstemmelse med ønsket i punkt 1).
Punkt 3), 5) og 7) tages til efterretning.
Aalborg Havn fastholdes som et område forbeholdt produktions-, transport- og logistikvirksomheder
(punkt 2).
Udlæg af arealerne øst og syd for havnen som perspektivarealer og ønsket om en ny forbindelse fra
Egensevej ved Nørkæret imødekommes ikke (punkt 4 og 6).
Aalborg Kommune har igangsat en Erhvervsanalyse, der skal give input til udarbejdelse af en ny
Erhvervsstrategi og en ny Planstrategi. Sideløbende igangsættes en forundersøgelse om
vandhåndtering mv. i området omkring Romdrup Å ved en udvidelse af Aalborg Havn mod øst. Disse
arbejder danner rammerne for udarbejdelse af et generelt tematillæg til kommuneplanen vedr. Erhverv
samt et tillæg for en konkret udvidelse af Aalborg Havn (kan evt. være et og samme tillæg), hvor der
bl.a. kan arbejdes med bemærkningerne fra punkterne 2), 4) og 6) .
14. Byudvikling – Aalborg Midtby (id 1794, 1820, 1841 og 1855)
Indsigere ønsker en plan for cyklister og svage trafikanter, en grønnere Midtby, et mere attraktivt
havnebad samt højere arkitektoniske krav.
Ejeren af Hjulmagervej 16 ønsker, at det nuværende malerværksted på sigt flyttes og ejendommen
anvendt til byformål (bl.a. P-hus og dagligvarebutik) i op til 6-7 etager.
Ejeren af Håndværkervej 16, 18 og 18A ønsker mulighed for dagligvarebutik.
Svar: Taget til efterretning, Delvis imødekommet samt Ikke imødekommet.
Ønsket for Hjulmagervej 16 videresendes som input til arbejdet med en helhedsplan for
Hjulmagerkvarteret. Tidligere afslag på dagligvarebutik på Håndværkervej 16, 18 og 18A fastholdes.
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15. Energi - Solenergianlæg Mou (id 1853, 1880, 1882 samt 354 medunderskrivere)
Indsigere gør indsigelse mod udlæg af solenergianlæg ved Mou, da det vil påvirke byen og nærmiljøet
negativt samt medføre gener for områdets borgere og værditab for naboejendomme. De økologiske
jordbrug i området mener, at området er bedre egnet til økologisk landbrugsdrift, da der bl.a. er
flagermus- og uglearter i området.
Svar: Ikke imødekommet.
Udpegningen af området til solenergianlæg fastholdes i Kommuneplanrevision 2021 ud fra en
helhedsbetragtning af, hvor der i Aalborg Kommune kan udlægges anlæg til vedvarende
energiproduktion, så kommunen medvirker til at opfylde klimalovens mål om at nå en CO2 reduktion på
70% i 2030.
I en evt. konkret planlægning for et fremtidigt solenergianlæg (kommuneplantillæg, lokalplan og
MiljøVurdering) skal der arbejdes med justering og tilpasning af projektet til stedet ud fra en
landskabelig helhedsplan. I helhedsplanen skal projektet tilpasses terrænets former samt
respektafstande til beboelse, kulturhistoriske elementer, natur o.l. Der kan også arbejdes med ny natur
og biodiversitet i området samt en underopdeling af anlægget, så området kan gennemskæres af
rekreative stier og nye ledelinjer, der kan koble eksisterende og planlagte forbindelser og natur.
16. Energi – øvrig (id 1638, 1675, 1852 og 1858)
Indsigelse
A) mod vindmøller på land,
B) mod udlæg af energilandskaber, da de er for upræcise samt bemærkning om, at vindmøller ikke
hører hjemme på land
C) med opfordring til at være åben overfor nye udpegninger til energianlæg, samt
D) mod udlæg af område til solenergianlæg nord for Bouet, da det kan være til fare for flytrafikken til og
fra Aalborg Lufthavn, og da det vil være meget synligt i det flade landskab.
Svar: Ikke imødekommet. (A, B, C og D)
Aalborg Kommune er forpligtet til at bidrage til opfyldelse af klimalovens mål bl.a. gennem udlæg af
arealer til vedvarende energi i kommuneplanen.
Ad C) Udlæg af energilandskaber er netop udlagt som områder, der er egnet til sol- og
vindenergianlæg, - sammen eller hver for sig. En efterfølgende konkret planlægning vil konkretisere
afgrænsning og indhold.
Ad D) Dialog med luftfartsmyndigheder samt afskærmning og indpasning af et evt. kommende nyt
solenergianlæg vil ske i den konkrete planlægning, som et sådan anlæg vil udløse med lokalplan og
kommuneplantillæg.
17. Energipark Aalborg (185 indsigelser)
Svar: Videresendes til behandling og afklaring if. opsamling på fordebatten for Energipark
Aalborg.
Indsigelserne omhandler det fremlagte debatoplæg for Energipark Aalborg og vil blive behandlet
sammen med alle de øvrige bemærkninger, der er indkommet til fordebatten for Energiparken.
Afgrænsningen af vindmølleområderne og energilandskaberne ved Nordjyllandsværket og Aalborg
Portland fastholdes i Kommuneplanrevision 2021 som i det fremlagte forslag. Efterfølgende vil
opsamlingen på fordebatten for Energipark Aalborg afklare, hvorvidt områderne skal ændres i
udstrækning i en evt. opfølgende planlægning i form af et kommuneplantillæg, en lokalplan med
miljøvurdering samt en miljøkonsekvensrapport. Den evt. opfølgende planlægning vil indeholde en
minimum 8 ugers offentlig høring.
18. Furdal – Dall Hede (id 1832, 1828, 1842 og 1847)
Indsigere ønsker sikring af naturværdierne i området og af muligheder for, at bestående bebyggelser
(herunder sommerhuse og fritidshuse) skal kunne ombygges og udvides til ønsket størrelse.
Svar: Imødekommet. og Ikke imødekommet.
Naturværdierne i området er sikret.
Bestående bebyggelser (herunder sommerhuse og fritidshuse) i landzone reguleres af planlovens
landzonebestemmelser og byggelovgivningen. Afgørelser fra Naturklagenævnet har defineret en meget
restriktiv praksis. I områder med særlige natur- og landskabsinteresser kan der for at muliggøre et
tidssvarende badeværelse opføres en tilbygning på 2-4 m² (dog 6-8 m² for helt små sommerhuse). I
områder uden særlige natur- og landskabsinteresser kan fritliggende sommerhuse i det åbne land efter

By- og Landskabsudvalget

Møde den 25.11.2021
kl. 08.30

Side 15
9 afaf12
73

By- og Landskabsudvalget
konkret vurdering tilladelse udvidet til i alt 60-80 m², som vurderes at være en rimelig størrelse til en
mindre familie uden at huset får karakter af helårsbolig.
19. Furdal – Støjende fritidsanlæg (id 1825, 1826, 1827, 1831, 1835, 1843, 1844, 1848, 1854 og 1859)
Indsigere ønsker motorsports- og skydebanen i området ved Furdal nedlagt eller flyttet, da de generer
med støj, og da de ødelægger og forstyrrer natur-, kultur og rekreative værdier i området.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er ikke tale om nyudlæg af støjende fritidsanlæg i området. I kommuneplanen er motorsportsbanen
og skydebanen udlagt som lovligt eksisterende støjende fritidsanlæg med konsekvenszoner, hvor
indenfor der ikke må planlægges for ny støjfølsom anvendelse. Støj fra banerne reguleres gennem
miljølovgivningen.
20. Hennedal (id 1822, 1864, 1865, 1867, 1871, 1872, 1873, 1884, 1885, 1893 og 1894)
Indsigere gør indsigelse mod udlæg af råstofområder samt områder til vindmøller og solceller tæt på
Hennedal, da det vil skabe gener for borgere, natur og nedsætte værdien for ejendommene i området.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er ikke tale om nyudlæg af et råstofgraveområde ved Hennedal. Kommuneplanen sikrer alene de
råstofinteresser i kommunen, der allerede er defineret i Region Nordjyllands Råstofplan. Realisering af
evt. graveinteresser er ikke en kommunal opgave. Indsigelsen mod møller og solceller i området vil
blive behandlet sammen med alle de øvrige bemærkninger, der er indkommet til fordebatten for
Energipark Aalborg.
21. Jordbrug (id 1742)
Indsiger undrer sig over, at Natura 2000 områderne ikke er med i udpegningen af Interesseområder for
økologi.
Svar: Taget til efterretning. Udpegningen af interesseområder for økologisk jordbrug omhandler
særligt en planlægningsmæssig sikring af græssende dyr eller dyr på friland i områderne.
22. Kolonihaver (id 1764)
Indsiger ønsker det varige kolonihaveområde ved Sofiedal i Vejgaard mellem Motorvejen og Ritavej
udtaget af retningslinjen for Kolonihaver.
Svar: Ikke imødekommet.
Regler for kolonihaver er fastsat i både planloven og kolonihaveloven. Kolonihaveloven definerer, hvad
der forstås ved et kolonihaveområde, og hvornår der er tale om et varigt kolonihaveområde. Varige
kolonihaveområder kan kun nedlægges under visse forudsætninger mod inddragelse af et nyt
kolonihaveområde.
23. Styrelser, myndigheder mv. (id 1631, 1739, 1740, 1745, 1836, 1903 og 1904)
Der er indkommet bemærkninger fra:
A) Kystdirektoratet,
B) Energinet Eltransmission A/S,
C) Vejdirektoratet,
D) Aalborg Stift,
E) Energinet Gas,
F) Bolig- og Planstyrelsen
Svar:
A), B), D), og E) Taget til efterretning.
C) Imødekommet. Vejdirektoratets bemærkninger har givet anledning til, at udlagte
skovrejsningsområder langs statsvejene afgrænses af vejens vejbyggelinjer, samt at Vindmøllers
afstand til veje og jernbaner uddybes som anbefalet.
F) Imødekommet. De aftalte ændringer til forslag til Kommuneplanrevision 2021, der fremgår af
"Endeligt notat med statens bemærkninger, referat fra teknikkermøde, opfølgning efter mødet og
konklusion" samt "Notat om aftalte ændringer og suppleringer" (begge af 26. august 2021) indarbejdes i
planen i forbindelse med den endelige godkendelse.
24. Øvrig (id 1839, 1840, 1833, 1629, 1706 og 1834)
Omhandler
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A) Ejeren af ejendommen ved tilslutning 12 til den kommende 3. Limfjordsforbindelse ønsker området
udlagt som serviceområde med tankanlæg, ladestationer, fastfood-restauranter.
B) Fokus på drikkevand som aktivt strategisk værktøj mangler.
C) Borgerinddragelse.
D) Efterlyser en mere nøjagtig henvisning til Kommuneplanrevisionen
E) Tilgængelighed for handicappede.
F) Farlige situationer i T-krydset ved Engvej-Østergade.
Svar:
A) Ikke imødekommet. Det er endnu for tidligt at igangsætte opfølgende konkret planlægning omkring
tilslutningerne fra 3. Limfjordsforbindelse til Aalborg.
B) Taget til efterretning. Kommunen er ikke enig, da der i kommuneplanen er stort fokus på at sikre
grundvand og drikkevand i arbejdet med byudvikling og samtidig at sikre drikkevandsinteresserne med
ny natur og skovrejsning.
C) og D) Taget til efterretning.
E) Imødekommet. Aalborg Kommune prioriterer tilgængelighed for handicappede højt i kommunens
planer og projekter.
F) Taget til efterretning. Bemærkningen omhandler en meget konkret trafiksikkerhedsmæssig
udfordring. Henvendelsen videresendes til vurdering i kommunens forvaltningsgren for Mobilitet &
Infrastruktur.
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Bilag:
Håndtering af indsigelser mod forslag til Kommuneplanrevision 2021
Notat om aftalte ændringer og suppleringer
Endeligt notat med statens bemærkninger, referat fra teknikkermøde, opfølgning efter mødet og konklusion.
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.034 og Lokalplan 3-4-106 Institution,
Skydebanevej, Mølholm (2. forelæggelse)
2019-089755
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 3.034 endeligt uden ændringer.
Lokalplan 3-4-106 endeligt uden ændringer
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 25.11.2021
kl. 08.30

Side 19
1 afaf573

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etableringen af en ny daginstitution i Aalborg Vestby. Byrådet
vedtog den 4. november 2019 årsbudget 2020, hvor det blev besluttet, at der skal opføres tre nye
daginstitutioner i Aalborg Kommune, heraf denne på Skydebanevej.
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 8.000 m2, hvor der vil blive plads til en daginstitution til ca. 90
vuggestue- og børnehavebørn.
Daginstitutionen vil blive opført på Skydebanevej 13, hvor der i dag ligger en legeplads kendt som
”skrammellegepladsen”.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 5. december 2019 (punkt 6).
Fordebatten var i perioden den 6. december 2019 – 8. januar 2020. Der kom ingen bemærkninger i
forbindelse med fordebatten, hvorfor opsamlingen på fordebatten ikke blev afholdt.
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 20. maj 2021 (punkt 8)
Magistratens møde 14. juni 2021 (punkt 10)
Byrådets møde 21. juni 2021 (punkt 8).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 25. juni til og med 20. august 2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-4-106
Kommuneplantillæg 3.034
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre opførelsen af en daginstitution på Skydebanevej i Aalborg Vestby.
Baggrunden for planerne er Aalborg Kommunes budget 2020, hvor det er besluttet at opføre flere nye
daginstitutioner i kommunen for at sikre pasningsgarantien i lyset af den høje befolkningstilvækst.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme ’3.4.R4 Travbanen’
og ’3.4.O1 Skydebanevej’ således at lokalplanens område overgår fra rekreative formål til offentlige formål.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af en ny daginstitution på Skydebanevej, og har særlig fokus på at
sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra området, samt sikre den markante beplantning ud
mod Skydebanevej.
Lokalplanen fastlægger således, at beplantningen nærmere end 10 meter fra vejskel mod Skydebanevej
skal bevares, samt at der skal være vejadgang fra Skydebanevej. Desuden sikrer lokalplanen, at
stiforbindelsen der forbinder Annebergvej med Skydebanevej bevares.
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Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der 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.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Vestbyens Samråd
1. Bemærkning fra Vestbyens Samråd, som fremfører, at de savner en helhedsplan for vestbyens
fremtidige udvikling. Derudover udtrykker samrådet utilfredshed over daginstitutionens placering, at
lokalplanen muliggør at legepladsen indhegnes og at der allerede foregår arbejder på grunden til trods for at
lokalplan ikke er endelig vedtaget.
Svar: Taget til efterretning.
Aalborg Kommune har iværksat en byudviklingsplan for Aalborg Vestby, som netop har til formål at betragte
bydelen og dens fremtidige udvikling ud fra et helhedsperspektiv. Dog er der et akut behov for yderligere
vuggestue- og børnehavepladser i bydelen, hvilket betyder, at lokalplanarbejdet er fremskyndet. Blandt de
potentielle placeringsmuligheder i Aalborg Vestby, var denne placering den mest oplagte til ny daginstitution.
Det er korrekt at daginstitutionen kan indhegnes jf. lokalplanen. Legepladsen vil dog være offentlig
tilgængelig uden for daginstitutionens åbningstid. Der er meddelt tilladelse til at fjerne en gammel bunker fra
grunden, hvorfor der er aktiviteter på grunden netop nu.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.034_2. forelæggelse
LP-3-4-106 2. forelæggelse
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-114 Boliger, Klaruphave, Klarup (2. forelæggelse)
2020-059919
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 7-1-114 Boliger, Klaruphave,
Boliger endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 25.11.2021
kl. 08.30

Side 24
1 afaf473

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på knap 3 hektar. Der etableres ni parcelhusgrunde i den vestlige del af
området samt regnvandsbassin i den nordlige del. Planerne bygger på den eksisterende infrastruktur med
den overordnede stamvej og boligveje, samt interne stier som sikker skolevej mv.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring.
By- og Landskabsudvalgets møde den 09.09.2021 (punkt 6).
Magistratens møde den 20.09.2021 (punkt 10).
Byrådets møde den 27.09.2021 (punkt 11).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 01.10.2021 til og med 29.10.2021.
Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-114
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af åben-lav bebyggelse med ca. ni parcelhusgrunde, som
skal ses som en afrunding af boligområdet mod vest og overgangen til det åbne land. Hertil skal der sikres
tilstrækkeligt fælles opholdsareal til at etablere to byggegrunde på naboarealet (lokalplan 7-1-111), som gik
tabt ved etableringen af regnvandsbassinet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Klarup og er udlagt til byudvikling i kommuneplanen. Terrænet
er forholdsvist fladt og lokalplanområdet ligger lavt ift. grundvandsspejlet, hvilket kan give oversvømmelser
ved ekstreme vejrhændelser.
Lokalplanen opdeles i tre områder. Det vestlige og centrale delområde giver mulighed for at etablere ni
åben-lav boliger, som skal terrænreguleres kraftigt for at undgå oversvømmelser. Delområderne B
udlægges til rekreative formål med opholdsarealer og beplantede områder. Delområde C vil indeholde
regnvandsbassinet mod nord og grønne arealer, som kan beplantes.
Boligernes arkitektur læner sig meget på ad boligområdet mod vest (lokalplan 7-1-111), da der ønskes en
fælles samhørighed for nærværende lokalplan og eksisterende boligområde. Derfor må boligerne opføres i
maks. 2 etager og med en bygningshøjde på maks. 8,5 m, og med en nutidig arkitektur med
facadematerialerne mursten og træ.
Lokalplanen udlægger mere fælles opholdsareal end minimumskravet. Naboarealet (lokalplan 7-1-111)
måtte annullere to grunde på grund af, at områdets regnvandsbassin var underdimensioneret, og for at
etablere boligområdet skulle området fortsat opfylde kravet om tilstrækkeligt fælles opholdsareal, som så
betød annullering af de to grunde. Samlet set vil denne lokalplan og naboarealet have tilstrækkeligt med
fælles opholdsareal, jf. kommuneplanens retningslinjer, til at kunne udstykke de to annullerede grunde.
En del af lokalplanområdet er ejet af Aalborg Kommune. Det drejer sig om arealet langs Svinetruget, ved
den nyetablerede rundkørsel samt det rørlagte vandløb i den vestlige del af lokalplanen. Disse arealer
sælges ikke til udvikler af boligområdet. Langs Svinetruget kan der etableres beplantning.
For det rørlagte vandløb gælder at der ikke må ske jordbearbejdninger, som beplantning eller
dybdegravninger, inden for 2,0 m af vandløbets midte.
Vejadgang til området skal ske fra Klaruphave, hvor der skal søges tilladelse for at krydse det rørlagte
vandløb. Det er hensigten at området sammen med boligområdet mod vest fremstår som et boligområde.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Klaruphave som nyt
vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen 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:
Lokalplanforslag 7-1-114 Boliger, Klaruphave, Klarup
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Punkt 7.

Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Ny daginstitution ved Nibevej,
Frejlev
2021-074121
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
For at imødekomme et øget behov for pasning i kommunen, er det politisk besluttet at opføre en række nye
daginstitutioner for at tilgodese pasningsbehovet bl.a. i Frejlev. Da gældende kommuneplan ikke muliggør
institutionsbyggeri på den tiltænkte placering, skal der afholdes en fordebat forud for udarbejdelsen af et
kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan.
Den nye daginstitution er tænkt placeret i den vestlige del af Frejlev tæt ved Nibevej samt områder udlagt til
boligformål. I dag er det konkrete areal ubebygget. På nedenstående kort vises den placering, hvor den nye
daginstitution forventes opført. Den endelige placering af byggeri, vejadgang m.m. afklares i forbindelse med
kommende lokalplan.
Den nye daginstitution i Frejlev forventes at skabe plads til 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Dette
kræver en bygning på ca. 900 kvm, hvilket indgår i de ca. 6.000 kvm, som projektet forventes at udgøre i alt
inkl. udendørs legearealer, parkering m.m.
Oversigtskort

Formål
Formålet er at lave et kommuneplantillæg, hvor anvendelsen ændres fra boligformål til område til offentlige
formål for det viste område på ovenstående kort.
Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
 Hensigtsmæssig afvikling af trafik, herunder gode tilkørselsforhold for gående, cyklister og
bilister
 Bidrage til en god stistruktur i det omkringliggende område
Brevet ”Fordebat for ny daginstitution i Frejlev” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive
offentliggjort efterfølgende i en 4 ugers periode som led i debatfasen.
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Bilag:
Fordebat for ny daginstitution i Frejlev
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Punkt 8.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudvikling i det nordlige Nørresundby
2018-035555
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner i et område i det nordlige Nørresundby.
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse

Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget godkendte i mødet den 8. november 2018 (punkt 6) igangsætning af fordebat for
byudvikling i det nordlige Nørresundby. Fordebatten blev afholdt i perioden 15. november 2018 – 10. januar
2019.
Fordebatten indgik som en del af projektet ”Løvvangen Inbetween”, som blev iværksat samtidigt med, at
Byrådet besluttede at nedlægge Løvvangskolen i forbindelse med Budget 2017.
Området som var omfattet af fordebatten udgør et ca. 25. hektar stort areal, som strækker sig over 2
forskellige bydele i Nørresundby – henholdsvis Skansekvarteret og Løvvangen. Området er gennemskåret
på midten af Forbindelsesvejen, som også danner grænse mellem de 2 bydele.
Området er særdeles attraktivt beliggende tæt på naturen og tæt på byen, og rummer flere potentialer som
bør ses i en sammenhæng for at sikre fælles retningslinjer for en god og bæredygtig byudvikling og nye
planer.
Blandt aktuelle og fremtidige projekter og projektønsker i området kan bl.a. nævnes:
- Omdannelse og salg af Løvvangskolens arealer.
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Flytning af de kommunale plejeboliger på Syrenbakken i 2023 og efterfølgende omdannelse og salg
af de eksisterende bygninger på Syrenbakken.
Falck har tidligere tilkendegivet ønske om at afvikle sin ejendom i området og udvikle den til andet
formål.

I forbindelse med debatten gjorde Forsvarets Ejendomsstyrelse Aalborg Kommune bekendt med, at det ikke
ville være muligt for Aalborg Kommune at lave ny planlægning for boliger og andre støjfølsomme
anvendelser i et område beliggende inden for støjkonsekvenszonen for den militære øvelsesplads ved Nr.
Uttrup. Støjkonsekvenszonen omfatter blandt andet stort set hele den tidligere Løvvangskoles
bygningsmasse som Aalborg Kommune ønsker at nedrive og omdanne til et boligområde.
Efterfølgende har der pågået en længere dialog med Forsvarets Ejendomsstyrelse om muligheden for at
ændre anvendelsen til boligformål. I juni 2021 modtog Aalborg Kommune tilladelse fra Bolig og Planstyrelsen
til at igangsætte en planproces, der giver mulighed for opførelse af op til 100 boligenheder indenfor
støjkonsekvenszonen.
Samtidigt er projektet Løvvangen InBetween blevet videreudviklet og projektet udmøntes nu i tilførsel af et
nyt sundhedshus til bydelen ved Løvvanghallen.
Det er således muligt at arbejde videre med en sammenhængende planlægning med de ønskede nye
funktioner inden for området, der var omfattet af fordebatten – i første omgang i form af konkrete
kommuneplantillæg og lokalplaner for henholdsvis omdannelse af den tidligere Løvvangskole til boliger samt
sundhedshus i tilknytning til Løvvanghallen. I 2022 forventes desuden igangsat en proces for
kommuneplantillæg og lokalplan for boliger ved Syrenbakken.
Den videre drøftelse af helhed i planlægningen og udviklingstiltag i området varetages i øvrigt i regi af
Nørresundby Byudviklingsplan.
I fordebatten har Kommunen modtaget 5 skriftlige henvendelser.
1)
2)
3)
4)
5)

Tina Bach Toft Sørensen, Skansehøj 2, st tv, 9400 Nørresundby
Annalise Riisager Guldborg, Erantisvej 38, 9400 Nørresundby
Rikke Alsted Houlberg, Jørgen Berthelsens Vej 29, 9400 Nørresundby
Hanne og Per K Jacobsen, Jørgen Berthelsens Vej 31
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring

Desuden blev der den 27. november 2018 afholdt borgermøde i Løvvanghallen, hvor det anslås at ca. 170
borgere og interessenter deltog.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Henvendelse fra Tina Bach Toft Sørensen vedrørende en række forslag til tiltag og ønsker for
indretningen af området, med særlig vægt på at bevare og understøtte områdets grønne og rekreative
struktur, forslag om demensboliger til erstatning for Syrenbakken samt rækkehuse med egne haver.
Forvaltningen anbefaler, at indspillet tages til efterretning. I det videre arbejde med omdannelsen af
grunden under den tidligere Løvvangskoles bygninger til boliger lægges der vægt på, at der skal opføres
rækkehuse i 1-3 etager. Valget af rækkehus som typologi sigter på at tilføre området andre typer af boliger
end lejligheder i etageboligbyggeri, som ellers er det dominerende i området. Angående områdets grønne
struktur, er det et mål i den videre planlægning at sikre og videreudvikle områdets grønne og rekreative
kvaliteter i det sammenhængende grønne område ”Skanseforbindelsen”, som løber fra den militære
øvelsesplads og gennem området, der har været omfattet af fordebatten.
2. Henvendelse fra Annalise Riisager Guldborg vedrørende ønske om, at der ikke udvikles et boligprojekt
på den kommunalt ejede grund beliggende ved siden af Unge og Aktivitetscenteret, og overfor en privat
villabebyggelse langs Jørgen Berthelsens Vej. I stedet foreslås grunden udviklet til et sundhedshus.
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Forvaltningen anbefaler, at indspillet tages til efterretning. I processen mellem fordebatten og nærværende
opsamling er det blevet besluttet, at der skal udvikles et projekt for et sundhedshus, som skal opføres i
tilknytning til Løvvanghallen. For så vidt angår planlægning for en eventuel boligbebyggelse, vil der skulle
arbejdes med en bebyggelse, der er tilpasset konteksten både i forhold til det grønne og rekreative landskab
og i forhold til nabobebyggelsen.
3. Henvendelse fra Rikke Alsted Houlberg vedrørende ønske om, at der ikke udvikles et boligprojekt på den
kommunalt ejede grund beliggende ved siden af Unge og Aktivitetscenteret og overfor en privat
villabebyggelse langs Jørgen Berthelsens Vej. Hvis der opføres bebyggelse, må der ikke bygges i højden og
indbliksgener skal forebygges i forhold til bebyggelsen langs Jørgen Berthelsens Vej.
Forvaltningen anbefaler, at indspillet tages til efterretning. For så vidt angår planlægning for en eventuel
boligbebyggelse på omtalte grund, vil der skulle arbejdes med en bebyggelse der er tilpasset konteksten
både i forhold til det grønne og rekreative landskab og i forhold til nabobebyggelsen.
4. Henvendelse fra Hanne og Per K Jacobsen vedrørende ønske om, at der ikke udvikles et boligprojekt på
den kommunalt ejede grund beliggende ved siden af Unge og Aktivitetscenteret og overfor en privat
villabebyggelse langs Jørgen Berthelsens Vej. Hvis der opføres bebyggelse, må der ikke bygges i højden og
indbliksgener skal forebygges i forhold til bebyggelsen langs Jørgen Berthelsens Vej.
Forvaltningen anbefaler, at indspillet tages til efterretning. For så vidt angår planlægning for en eventuel
boligbebyggelse på omtalte grund, vil der skulle arbejdes med en bebyggelse der er tilpasset konteksten
både i forhold til det grønne og rekreative landskab og i forhold til nabobebyggelsen.
5. Henvendelse fra Forsvarets Ejendomsstyrelse vedrørende planlægning indenfor støjkonsekvenszone.
Forvaltningen anbefaler, at den videre planlægning for Løvvangskolens arealer tager afsæt i de vilkår, som
planlægningstilladelse indeholder – herunder bl.a.: at der maksimalt må opføres 100 boliger i form af tæt-lav
bolig bebyggelse. At opholdsarealer såvel ude som inde, i videst muligt omfang orienteres væk fra støjen. At
Aalborg Kommune tinglyser deklaration, med angivelse af at arealet ligger indenfor Forsvarsministeriets
støjkonsekvensområde for at give mulighed for at gennemføre ny planlægning jf. planlægningstilladelsen.
Kommuneplantillæg og lokalplan forventes udarbejdet i 2022.
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Bilag:
Samlet indsigelser - Byudvikling i det nordlige Nørresundby ved Løvvangen og Skansekvarteret
Inputs fra borgermøde i Løvvanghallen den 27. november 2018
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Punkt 9.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 18, Gundorfslund, 9000
Aalborg
2017-015594
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 268.564.000 kr., hvoraf underfinansiering for ca. 75,6 mio. skal være
afklaret og godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden inden skema B behandling,
et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende.
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I Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 18

Helhedsplanen for afdelingen er på Landsbyggefondens liste over fremrykkede tilsagn med tilsagnsmulighed
i 2021. Som følge af blandt andet corona situationen og den lange dialog for at få indarbejdet
finansieringsskitsen for helhedsplanen, har det ikke været muligt af gennemføre den beboerdemokratiske
proces forud for skema A ansøgning. Det er en betingelse for den politiske behandling af skema A, at den
demokratiske proces igangsættes umiddelbart efter skema A godkendelse i byrådet.
Helhedsplanen er godkendt af organisationsbestyrelsen den 9. november 2021 jf. retningslinjer fra
Landsbyggefonden, der bl.a. forudsætter afdelingens fremtidige afstemning om planens realisering.
Afdelingen består i dag af 212 boliger. Afdelingen er en sammenlagt afdeling med en bygningsmasse af
varierende alder. De bygninger som helhedsplanen primært omfatter, er opført i starten af 1940’erne.
Helhedsplanen omfatter 9 treetagers blokke med høj stue og fuld kælder med hhv. 36 ungdomsboliger og
132 ældreboliger samt 4 blokke i tre plan opført i midten af 1980’erne med i alt 32 familieboliger der kun i
meget begrænset omfang er berørt af helhedsplanen.
Herudover er der i 2016 tillagt afdelingen en totalrenoveret blok bestående af 12 boliger som ikke er omfattet
af nærværende sag.
Der er stor lejeledighed i afdelingen der overvejende kan henføres til de små ældreboliger og
ungdomsboliger. Lejeledigheden er pt. på 41 boliger og har indenfor de seneste to år svinget mellem 30 og
47 boliger med et månedligt gennemsnit på 37 ledige boliger.
Helhedsplanens vision er at skabe et trygt og imødekommende boligområde, hvor forskellige generationer
og husstandssammensætninger kan mødes på tværs.
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Projekt
Renoveringen omfatter 200 af afdelingens boliger hvoraf ungdoms- og ældreboligerne gennemgår en større
renovering. Hvor der er fokus på tilgængelighed med elevatoradgang, sammenlægning til større
børnefamilieegnede boliger og opretning af bygningsdele.
Projektet omfatter også energirenovering i og med at den eksisterende facade efterisoleres og tilføres ny
skalmuret facade samt nye træ-alu tre-lags vinduer.
Der udføres efter aftale med Landsbyggefonden en grøn revurdering af afdelingens
energioptimeringsmuligheder efter skema A godkendelsen for at afdække yderligere støtteberettigede
energirenoveringsarbejder.
De væsentligste renoveringsarbejder i helhedsplanen omfatter:
 Etablering af elevatorer i flere opgange samt trapperumsombygning og -renovering.
 Nye og mere åbne boligplanløsninger med nye og større køkkener og badeværelser.
 Nye facademure, vinduer og facadedøre.
 Altaner til hver bolig.
 Installationsudskiftning omfattende el, vand, varme og afløb.
 Forsyningsledninger fornyes i forbindelse med nedlæggelse af ingeniørgange (gange med rør
og/eller kabler som monteres synligt på vægge og lofter for at muliggøre evt. reparationer)
omfattende vand, varme og kloak.
 Efterisolering af etagedæk mod kælder.
 Renovering af overflader i boliger: gulve, lofter, vægge, indvendige døre, mv.
 Forbedringer af opholds- og udearealer.
Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Gennemsnitlig
husleje pr. måned
før renovering

Gennemsnitlig
husleje pr. måned
efter renovering

212

194

6.880

6.947

Etagebyggeri

Økonomi
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 268.564.000 kr. svarende til 19.139 kr. pr. m 2,
hvilket er tæt på det maksimale rammebeløb ved nybyggeri.
Finansieringsgrundlaget for sagen er underfinansieret med ca. 75,6 mio., som boligorganisationen vil
håndtere i samarbejde med Landsbyggefonden efter skema A godkendelsen. Der er i huslejeberegningen
forudsat at afhjælpning af underfinansieringen ikke medfører yderligere huslejestigning, ellers bortfalder
tilsagnet.
Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 10 kr. pr. m2
pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 1.042 kr. kr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 1.032
kr. m2 pr. år pr. jan. 2021.
Der bemærkes at lejedifferentieringen skal respektere lejligheder med ombygning mv.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
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Boligorganisationen

tilskud fra egen dispositionsfond 20%
I alt 100%

150.000 kr.
750.000 kr.

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

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

268.564.000*

94.816.000

84.830.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

- - - Kr. - - 12.520.000

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

750.000

Ikke beregnet

*Den beregnede udgift som boligorganisationen anser for at være nødvenlig for en vellykket
helhedsplan som fremtidssikrer afdelingen, er underfinansieret med ca. 75,6 mio.
Boligorganisationen vil forsætte dialogen med Landsbyggefonden efter skema A godkendelsen. Det
er en forudsætning at evt. yderligere støtte af underfinansiering ikke medfører en højere
huslejestigning.
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:
Helhedsplan Gundorfslund
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Punkt 10.

Godkendelse af Skema B for renovering/helhedsplan for Vivabolig afd. 3, Samsøgade,
Lyøgade og Bjørnøgade, 9000 Aalborg
2020-042010
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende
finansieringsplan inden byggestart, herunder
at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 28.336.000 kr. til 248.020.000 kr.,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
at der bevilges den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 3.

Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 25. maj 2020 (pkt. 7).
Renoveringen omfatter boliger beliggende i: Samsøgade, Lyøgade og Bjørnøgade. 187 boliger i Ø-gaderne
fordelt på 19 opgange ombygges til tilgængelige boliger i overensstemmelse med helhedsplanens vision om
at skabe et differentieret boligudvalg. Dette tiltag tilgodeser ældre, gangbesværede m.fl. med god
tilgængelighed til boligen via elevator. I forbindelse med renoveringen vil boligernes indretning optimeres og
herved bl.a. sikre at de bliver gennemlyste. Herigennem opnår afdelingen moderne og tilgængelige
boligtyper som sikrer en bredere beboersammensætning - og ikke mindst, at også ældre beboere kan blive i
egen bolig.
Renoveringen omfatter primært adgangsforhold og lejlighedsindretning. Der pågår herudover
vinduesudskiftning i afdelingen.
Projektet følger Bygningsreglement 2018
Økonomi
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A og godkendt en indeksregulering af
udgiften til de støttede arbejder fra første budgetlægning 2013 og frem til licitationstidspunktet i 2021, i alt en
forhøjelse af de støttede lån med 30.166.000 kr. Den samlede renoveringsudgift er beregnet til 248.020.000
kr. svarende til 16.645 kr. pr. m 2.
Overskridelserne i projektets økonomi kan i store træk henføres til:
 Genhusning
 Store prisstigninger på bl.a. vvs og el
 I 120 boliger i Samsøgade har det vist sig dyrere end budgetteret at sikre eksisterende træbjælkelag
 Eksisterende altaner i Lyøgade kunne mod forventning ikke genbruges
Husleje
Den nuværende gennemsnitlige husleje, for de boliger der er omfattet af renoveringen, er på 746 kr. pr. m2
pr. år, hvilket fremover vil stige til 830 kr. pr. m2 pr. år.
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Byggeriets art

Antal boliger før
renovering

Antal boliger
efter renovering

Husleje pr. måned
før renovering

Husleje pr. måned
efter renovering

705

705

4.973 kr. for 80 m2

5.533 for 80 m2

Etagebyggeri

Alle 187 boliger renoveres til samme niveau. Der vil derfor ikke blive fortaget en differentiering af huslejen for
den enkelte bolig i forhold til omfanget af renoveringsarbejder der gennemføres i boligerne.
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%

300.000 kr.
300.000 kr.
300.000 kr.
300.000 kr.
300.000 kr.
1.500.000 kr.

Aalborg Kommunes andel på 300.000 kr. blev godkendt i forbindelse med skema A. Aalborg Kommunes
medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering
Udgift i alt

Skema A
Ændring
Skema B

219.684.000
28.336.000
248.020.000

Støttede
realkreditlån 1)

209.684.000
30.166.000
239.850.000

Ustøttede
realkreditlån

1.830.000
-1.830.000
0

Egen Kapitaltilfinansiering
førsel
og tilskud 2) (se ovenfor)
6.670.000
0
6.670.000

1.500.000
0
1.500.000

Kommunal
garanti
3)

Ikke beregnet
Maks. 100%

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 B denne kan principielt blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 25.11.2021
kl. 08.30

Side 43
3 afaf473

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegningsmateriale - skema B
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Punkt 11.

Orientering om By- og Landskabsforvaltningens arbejde med klimahandlingsplan
DK2020
2021-070426
By og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering en beskrivelse af de
indholdsmæssige udfordringer, der ligger i arbejdet med DK2020 klimahandlingsplan for de forskellige
fagområder, som hører hjemme i By- og Landskabsforvaltningen.
Beslutning:
Til orientering.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte på møde den 9. november 2020 (punkt 3), at Aalborg Kommune skulle tilslutte sig
DK2020. Deltagelsen betyder, at kommunen udarbejder en klimahandlingsplan efter samme metode, som
mange andre danske kommuner og nogle af de største byer i verden (C40-byerne) benytter. Den enkelte
kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som afhænger af de lokale klimaudfordringer og
prioriteringer. Klimahandlingsplanen skal både sikre, at kommunen er modstandsdygtig overfor
klimaforandringer og vise vejen mod netto-nul udledning af drivhusgasser (klimaneutralitet) i 2050 i
overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til maksimalt
1,5 grader.
Der blev orienteret om DK2020-arbejdet på By- og Landskabsudvalgets møde den 20. maj 2021 (pkt. 5,
Orientering om målscenarier for Klimahandlingsplan for Aalborg Kommune / DK2020).
Tidsplan for arbejdet er, at der i første kvartal 2022 skal være et temamøde i byrådet om mål og handlinger i
Aalborg Kommunes DK2020-plan. Herefter skal kommunen udarbejde et planforslag, som behandles politisk
inden sommerferien 2022. Den endelige plan skal vedtages og godkendes i efteråret 2022.
Aalborg Kommune er nu nået dertil, at vi har overblik over ’baseline’ på alle områder, men vi mangler at
fastsætte delmål frem mod 2050, fx et delmål for reduktionen i 2030.
Der beskrives i notatet 3 mulige scenarier for reduktion af CO2-udledning i 2030:
1. CO2-neutralitet i 2030, dvs. reduktion på 100%
2. 70% reduktion i 2030
3. 60% reduktion i 2030
De to største udfordringer, når kulfyring på Vendsysselværket om få år er udfaset, vil være på transport- og
landbrugsområdet.
Notatets punkt 1-4 er den faktuelle status for CO2-udledninger i kommunen og oplæg til en drøftelse af mål
for CO2-reduktioner. De følgende punkter 5-11 om de forskellige indsatsområder rummer eksempler på
mulige tiltag, som skal drøftes politisk forud for den endelige plan.
Hvis transportområdet alene skal løfte deres andel, vil der for de tre målscenarier skulle reduceres med
mellem 360.000 tons CO2 og 525.000 tons CO2 inden 2030. Der er tale om yderligere reduktioner, når alle
de eksisterende nationale aftaler og lokale klimamål er opfyldt. Det vil blive en meget stor udfordring at
reducere CO2-udledningen fra transport så meget og så hurtigt. Af notatet fremgår en ’værktøjskasse’ i
forhold til, hvordan der kan arbejdes med dette, hovedsageligt med fokus på personbiltransporten, hvor der
tages udgangspunkt i at tænke nedenstående typer af handlinger som en helhed:





Begrænse behovet for mobilitet: koncentreret byudvikling, velfungerende bykvarterer og
hjemmearbejde.
Mere aktiv og kollektiv mobilitet: omstilling til aktiv mobilitet (cykel og gang) samt kollektiv transport
incl. samkørsel.
Omstille den motordrevne mobilitet til alternative emissionsfrie drivmidler: elektrificering og
nulemissionszone mv.
Sikre klimavenlige anlæg og drift af infrastrukturen: klimaasfalt, genbrug, LED-lys mv.

Dernæst er der hele godstransporten, som er en svær størrelse at planlægge for. Her vil der være behov for
at indgå dialog og eventuelle partnerskaber med aktørerne på området ex. Port of Aalborg, Aalborg Lufthavn
og de private aktører som fragtmænd mv.
For byudvikling og byggeri gælder, at det er svært at sætte tal på mulige CO2-reduktioner. Byggematerialer
skal som alt andet, der ’importeres’ udefra til kommunen, egentlig ikke indgå i DK2020. Det er dels fordi
energiproduktionen forudsættes omstillet til grøn energi, og dels fordi produktionen af byggematerialer
(bortset fra betonen fra Aalborg Portland) sker udenfor kommunens geografi. Området tænkes dog alligevel
at indgå i planen, da byudviklingen er afgørende for det fremtidige energiforbrug og arealforbrug, og da der
forbruges meget store mængder energi i byggeriet. Vi skal arbejde for øget genbrug af bygninger og større
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fokus på energi- og ressourceforbrug. Der kan lægges op til at indgå partnerskaber og pilotprojekter for at
udvikle fremtidens klimatilpassede by på 100% vedvarende energi.
På lavbundsområdet kan indsatsen deles op i henholdsvis lavbundsprojekter på eksisterende dyrkede
arealer og lavbundsprojekter på eksisterende drænede naturarealer. For at få overblik over, hvilke
naturarealer, der er relevante at arbejde videre med, lægges der op til at udarbejde en kortlægning af disse
arealer. Anbefalingerne er:





Ambitiøst mål om at udtage alle 10.000 ha dyrkede lavbundsjorder i Aalborg Kommune inden 2030.
Målrettet indsats for vådlægning af de ca. 3000 ha tørveholdige drænede §3-beskyttede
lavbundsarealer i Aalborg Kommune.
Arbejde for integrerede projekter, hvor lavbundsindsatsen tænkes sammen med
biodiversitetsindsatsen og rekreative formål.
Styrke de frivillige udtagningsordninger gennem oprettelse af et kommunalt jordkøbsnævn.

På skovrejsningsområdet skal der tages stilling til, om målsætningen på 14% skov skal øges. Centrale
anbefalinger i skovrejsningsindsatsen er:





Hæve målet for andelen af skovdække til f.eks. 20 eller 25%.
Indbygge målsætninger for natur og rekreation i skovrejsningsindsatsen.
Oprette jordkøbsnævn til strategisk koordineret opkøb, jordbytte og videresalg.
Indgå i samarbejdsprojekter og udarbejde inspirationsmateriale og eksempelprojekter for en
øget skovrejsningsindsats.

Klimatilpasning vil også komme til at indgå i DK2020-planen. Foreløbigt arbejdes der med emnet i Miljø- og
Energiforvaltningen, men da det også er essentielt for By- og Landskabsforvaltningens arbejde, kommer der
til at være et tværgående samarbejde om klimatilpasning hen over efteråret 2021 og vinter/forår 2022.
Økonomiske konsekvenser
Gennemførelsen af klimahandlingsplanen vil komme til at få store økonomiske konsekvenser. Der vil i
forbindelse med vedtagelsen af klimahandleplanen være estimater på de enkelte overordnede handlinger.
Økonomien vil som en del af beslutningsprocessen blive nærmere fastlagt forud for eller i forbindelse med
den årlige budgetlægning.
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Bilag:
Notat til BLU om DK2020-arbejdet i By- og Landskabsforvaltningen
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Punkt 12.

Godkendelse af høringssvar til udkast til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven
(Skærpelse af miljøzoner til at omfatte dieseldrevne personbiler)
2021-071987
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender høringssvar til
miljøministeriet på udkast til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven.
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Regeringen indgik den 14. september 2021 aftale med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om
”Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling”. Aftaleparterne blev bl.a. enige om at give de
nuværende miljøzonekommuner mulighed for at beslutte at skærpe kravene til køretøjer i miljøzonen,
således dieseldrevne personbiler også bliver omfattet.
Aalborg Kommune har modtaget udkast til lovændring for at muliggære ovenstående. Lovudkastet giver
kommunalbestyrelsen i Aalborg, Århus, Odense, København og Frederiksberg Kommuner mulighed for at
lade dieseldrevne personbiler uden partikelfilter omfattet af kravene i zonen. Et skærpet krav i miljøzonen vil
tidligst kunne træde i kraft den 1. januar 2023. Kravet vil betyde, at dieseldrevne personbiler skal have
eftermonteret partikelfilter, hvis et sådant ikke allerede er fabriksmonteret eller tidligere blevet eftermonteret.
Lovforslaget er vurderet til at have en positiv lokal effekt, hvis miljøzonekommunerne vælger at benytte
muligheden, for de mennesker der bor, arbejder og færdes i miljøzonerne, og at dette vil give en
samfundsmæssig gevinst på 114-317 mio. kr., samtidig vurderes lovforslaget af have en lille indirekte positiv
klimaeffekt.
Miljøministeriet har vurderet, at lovforslaget betyder, at 18.000 personbiler i hele landet skal udskiftes eller
have eftermonteret partikelfilter. Det koster ca. 6.000 kr. at få eftermonteret et partikelfilter, herefter spares
1.000 kr. årligt i partikeludledningsafgift. Der vil dermed være en omkostning for borgere, der ejer en
dieseldreven personbil uden partikelfiler og samtidig har én eller flere ture i en miljøzone om året.
Lovudkastet afføder samtidig udgifter til kommuner med miljøzone, dette drejer sig om udgifter til
kommunikation omkring reglerne i miljøzonen samt til eventuel udskiftning af kommunale dieseldrevne
personbiler.
Kravene i miljøzonen blev senest skærpet 1/7 2020, hvor dieseldrevne varebiler blev en del af zonen og
kravene til de tunge køretøjer blev skærpet med en trinvis indfasning. Med det aktuelle lovudkast fremrykkes
det sidste trin for varebiler, således alle dieseldrevne varebiler uden partikelfilter vil være omfattet pr. 1. juli
2022 og ikke 1. juli 2025 som hidtil. Dette vurderes af miljøministeriet at omfatte 140 varebiler på landsplan.
Høringssvar
By- og Landskabsforvaltningen har sendt et foreløbigt høringssvar til Miljøministeriet inden høringsfristen den
19. november 2021. Høringssvaret er sendt med forbehold for politisk behandling i By- og
Landskabsudvalget den 25. november 2021. Hovedpunkterne fra høringssvaret er:
 Aalborg kommune støtter en skærpelse af kravene til miljøzonen til også at omfatte
dieselpersonbiler.
 Aalborg Kommuner anerkender, at det er en beslutning der kan træffes af de enkelte
kommunalbestyrelser. Dog er kommunen af den opfattelse, at det bør være en generel skærpelse i
Miljøbeskyttelsesloven, således at der sikres ensartede krav til miljøzoner i Danmark.
 Tidsplanen for ikrafttrædelse vurderes urealistisk, medmindre offentliggørelsen sker fra statslig side
som var tilfældet ved sidste skærpelse.
 Ved skærpelse af kravene bør der udvides med yderligere kontrolforanstaltninger.
 Som tilfældet var ved sidste skærpelse af krav i miljøzonerne, ville det være en ide at koordinere
informationsindsatsen og med assistance fra Sund&Bælt, hvorfor dette bør indføjes i teksten.
Det foreløbige høringssvar kan ses i bilag.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune afhænger af:
- Den endelige lovtekst
- Kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt dieseldrevne personbiler skal være omfattet af
kravene til miljøzonen i Aalborg.
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Bilag:
Foreløbigt hørringssvar Aalborg Kommune. Høring af udkast til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven
(skærpelse af miljøzoner til at omfatte dieseldrevne personbiler).
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Punkt 13.

Orientering om status for ny P-politik
2020-060853
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering sag vedrørende
status for ny P-politik.
Beslutning:
Til orientering.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Det fremgår af handlingsplanen for Mobilitet 2040, at der i 2020 igangsættes et arbejde med at formulere en
ny Parkeringspolitik (handling nr. 106), der skal erstattet gældende Parkeringsstrategi fra 2009 og
Parkeringshandlingsplan fra 2013. Den kommende parkeringspolitik skal præcisere, hvordan p-politikken
kan bidrage til visionen og målopfyldelsen af Mobilitet 2040. Dette arbejde er nu igangsat og der er
udarbejdet en række analyser.
Der blev orienteret om igangsættelse af arbejdet på By- og Landskabsudvalgets møde den 3. december
2020 (pkt. 10, Drøftelse af temaer og rammer for parkeringspolitik).
Baggrund
Parkering er et emne, der kan splitte befolkningen. Har man en bil er det noget af det vigtigste i verden. Har
man ikke, er det et håbløst spild af plads.
Bilen er dog vigtig for mange mennesker i deres hverdag, men bilen belaster også bymiljøet og optager
plads, der kan forringe bykvalitet og byliv. I takt med, at flere og flere flytter til byen, opstår et øget behov for
at afklare om og hvor bilerne skal stå, når klima, grønne områder og et attraktivt byliv står højt på
dagsordenen. For at skabe plads til bløde trafikanter, kollektiv trafik, og byrum i Aalborg Midtby, har
hovedgrebet i den nuværende P-strategi været at samle parkering i større anlæg i randen af Midtbyen, med
let adgang fra det overordnet vejnet. Siden 2009 er mange små, centralt placeret parkeringspladser nedlagt
og omdannet til byrum. Det forventes, at den nye P-politik kommer til at stå på skuldrene af dette princip. Der
er samtidig behov for at udvide det geografiske fokus, da parkering ikke længere kun er en problemstilling i
Midtbyen. Alt andet lige skaber Aalborgs vækst øget biltrafik, men Aalborg Kommune ønsker at invitere til en
ændret adfærd, hvor flere går, cykler og benytter kollektiv transport.
Sammen med Mobilitet 2040 udgør bæredygtighed rammen for P-politikken, der skal ”sikre en god balance
mellem vores individuelle behov, og de fælles fremtidige muligheder og udfordringer for at skabe en
bæredygtig mobilitet”. Aalborg oplever som andre byer et stadigt stigende bilejerskab, som skaber trængsel i
mange gader og udfordrer klimamål. I 2020 har Aalborg Kommune tilsluttet sig DK2020 og forpligtet sig på at
udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.
Formål
Parkeringspolitikken skal primært sikre, at den tilgængelige kapacitet af offentlige p-pladser udnyttes bedst
muligt (private p-pladser kan kommunen ikke regulere).
Politikken skal udstikke rammerne for, hvordan parkeringsområdet kan understøtte målsætningerne i
Mobilitet 2040 samt DK2020 arbejdet og fastlægge retning, pejlemærker og målsætninger.
Parkeringspolitikken vil både forholde sig til parkering for biler og cykler og italesætte mulige synergier med
andre områder (mobilitet, byliv og grønt). Vores behov og ønske til parkering varierer alt efter, hvilken
situation vi befinder os i, og om vi er beboer, handicappet, kunde, pendler, håndværker eller besøgende.
Parkeringspolitikken skal tage højde for alle typer. Det betyder samtidig, at der er behov for at afklare,
hvordan der prioriteres mellem de forskellige grupper, f.eks. beboere, pendlere og besøgende.
Med udgangspunkt i en overordnet vision forventes P-politikken at udpege 4-5 pejlemærker med tilhørende
målsætninger og geografier. Den geografiske afgrænsning vil afhænge af temaer, og hvad analyser og
processen giver af input.
Status
Der er i det seneste halve år, forsinket af corona restriktioner, gennemført en række analyser af
parkeringssituationen i Aalborg. Der er gennemført følgende kvalitative og kvantitative undersøgelser:
 Opdatering og udvidelse af parkeringsdatabase som grundlag for undersøgelse af
belægningsgraden for offentligt tilgængelige parkeringspladser i det centrale Aalborg og
Nørresundby
 Registrering af belægningsgraden på alle offentligt, tilgængelige p-pladser i og omkring Nørresundby
og Aalborg Midtby, en analyse der senest blev lavet i 2017.
 Registering af langtidsparkering i to udvalgte område i henholdsvis Øgadekvarteret og Vestbyen
 Stopinterviews af cyklister og bilister ved udvalgte p-anlæg
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Omdeling af flyers til bilister i 4 udvalgte områder
Telefoninterviews af 500 tilfældigt udvalgte borgere i Aalborg Kommune

Tv. Inddeling af områder for registrering af parkering 2021.Th. Belægningsgrad for alle offentligt, tilgængelige p-pladser.
Tællingen blev gennemført 28.9.2021 kl.7-19.

I forbindelse med udarbejdelse af parkeringspolitikken har Aalborg Kommune taget initiativ til at etablere en
fagligt netværk med Odense, Århus og Københavns Kommune med særligt fokus på parkering. I alle fire
kommuner udgør parkeringspolitikken et evigt aktuelt emne og et vigtigt værktøj for byernes udvikling. I både
København og Odense viser klimaberegninger, at parkering er et centralt greb til at reducere CO2 på
mobilitetsområdet.

Uddrag af de foreløbige resultater
Analyserne er endnu ikke færdigbehandlet, men der tegner sig følgende, overordnede åbningsbillede:
Parkeringsdatabase, belægningsgrad, langtidsparkering og interviews med bilister
 Der registreret 17.710 offentligt tilgængelige p-pladser det afgrænsede område, heraf 5.940 pladser i
midtbyen.
 6.220 er betalingspladser, mens 7.970 pladser er helt uden regulering (hverken tid eller betaling)
 Den samlede belægningsgrad varierer og er højest kl. 10-14 med en belægningsgrad på omkring
60%.
 Belægningsprocenten er generelt lav for de store, private p-anlæg og høj for de kommunale
betalingsanlæg. Der er en stor restkapacitet i flere p-huse og samtidig høj belægning i mange gader
 Belægningsgraden er højest i Midtby og Ø-gadekvarteret. Belægningsgraden stiger i Midtbyen, Øgadekvarteret og Vestbyen efter kl. 16, men falder til gengæld i Kærby, Vejgaard og Nørresundby.
Belægningsgraden, uden for betalingsanlæggene, når i løbet af dagen op på 87 % i Midtbyen (med
betalingsparkering indregnet dog kun 65%).
 I randområderne, der grænser op til den nuværende betalingszone, er parkanternes formål som
oftest parkering ved bopæl eller i forbindelse med pendling til arbejde/studie. Både stopinterviews og
flyers-undersøgelse viser, at når der parkeres udover 4 timer, afsøges billigere/gratis
parkeringsalternativer samtidig med, at villigheden til at gå lidt længere stiger. Det presser potentielt
set randområdernes parkeringskapacitet. I randområderne oplever hver 2. parkant at måtte søge
efter ledig parkering. Det indikerer, at der her er udpræget parkeringssøgende trafik.
 En stikprøve antyder, at der både i Ø-gadekvarteret og i Vestbyen forekommer en del
langtidsparkering, der optager plads og gør parkeringsforholdene mindre effektiv. Stikprøvens
resultater viser, at op mod 40 % af de parkerede biler er langtidsparkerede.
 Beboerne i randzonerne er via flyers adspurgt om deres holdning til indførsel af p-licens, som vil
prioritere parkering til beboerne. Der er delte meninger og opbakningen er størst i Ø-gadekvarteret,
hvor 66 % af de adspurgte er postive overfor ideen.
 Kun en meget lille andel af de deltagende i stopinterviews og flyers-undersøgelse giver udtryk for at
have overvejet andre transportmidler.
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Cykelparkering og stopinterviews med cyklister
Der er i uge 40 gennemført 132 stopinterviews af cyklister i tre områder (banegård, Mølle Plads/Budolfi
Plads, Nordkraft) med henblik på at afdække adfærd og præferencer.
 Omfanget og brugen af cykelparkering er senest opdateret i 2019. Siden forrige undersøgelse fra
2014, hvor belægningsgraden flere steder i Midtbyen blev målt til over 100 (flere cykler end stativer),
er der sket en forbedring af parkeringsforholdene for cyklister.
I perioden 2017 til 2019 har Aalborg Kommune således etableret 971 nye pladser. Det samlede
antal pladser i Midtbyen blev i 2019 opgjort til 5.860 pladser.
 Generelt er cyklisterne optaget af, at der er tilstrækkeligt cykelparkering, men vigtigst er, at der er
mulighed for at parkere tæt på målet.
 Tæthed til den primære destination er den vigtigste årsag, hvor man vælger at parkere sin cykel,
hvad enten der er p-faciliteter eller ej.
 Flere respondenter nævner, at der generelt mangler cykelparkering i centrum og 37% af cyklisterne
ønsker flere cykelstativer, 16% nævner specifikt, at der mangler cykelparkering ved Nytorv og i
området omkring Salling og ved Jyske Bank.
Repræsentativ borgerundersøgelse
Til at supplere ovenstående analyser blev der i juni 2021 gennemført en repræsentativ undersøgelse af
borgernes holdning til forskellige dilemmaer i relation til parkering og byens udvikling – og hvordan Midtbyen
bruges. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterviews af 525 borgere.
Undersøgelsens resultater berører følgende emner: 1) Brugen af Aalborg Midtby, 2) Bilisters syn på
Midtbyen og mulighederne for at parkere, 3) Cyklisters syn på parkeringsforholdene i Midtbyen, 4) Borgernes
holdning tul udvikling af Midtbyen og prioriteringer samt 5) Borgernes holdning til konkrete forslag.
Ad 1) Brug af Aalborg Midtby
 Bilen er det mest anvendte transportmiddel ved besøg i Midtbyen – uanset afstand
 Mere end halvdelen (56%) af de adspurgte borgere færdes i Midtbyen en eller flere gange i løbet af
en uge.
 Når borgerne først er inde i selve Midtbyen, går de fleste rundt (78%), efterfulgt af cykel (14%)
 Knap 60% af de besøgende i bil mener, at de har mulighed for at lade bilen stå mere end halvdelen
af gangene, de har et ærinde i Aalborg Midtby.
 Der er et potentiale for at reducere antallet af bilister i Aalborg Midtby, hvis borgerne kan motiveres
til at lade bilen stå hver anden gang, de har et ærinde i byen.
Ad 2) Bilisters syn på Aalborg Midtby og mulighederne for at parkere
 Der er varierende tilfredshed med parkeringsforholdene i Midtbyen
- 43% af dem, der bruger bilen ind til Midtbyen, er utilfredse eller meget utilfredse med
parkeringsmulighederne i Aalborg Midtby, mens 34% er tilfreds eller meget tilfreds
- 41% er enige eller delvis enige i, at det er let at finde en ledig parkeringsplads i Aalborg Midtby,
mens 49% er uenige eller delvis uenige i dette.
Mere end halvdelen (54%) af bilisterne i Aalborg Midtby bruger oftest parkeringshus eller
parkeringskælder, når de parkerer i Midtbyen, mens 28% bruger parkeringspladser, og 13%
benytter gadeparkering f.eks. i opmærkede båse.


Man vil helst parkere tæt på målet
58% er enige eller delvis enige i, at de foretrækker at parkere så tæt på deres mål i Aalborg
Midtby som muligt, mens kun 37% er uenige eller delvis uenige.
-



Prisen synes ikke afgørende. 37% erklærer sig enige eller delvis enige i, at de foretrækker at
parkere i udkanten af Midtbyen, hvis det er billigere

Knudepunkter med mulighed for skift til andet transportmiddel vækker ikke interesse
- 19% erklærer sig enige eller delvis enige i, at de er villige til at parkere udenfor Aalborg Midtby,
hvis de kan spare penge, og der er mulighed for at tage bus, cykel eller løbehjul på den
resterende del af turen. 69% er uenige eller delvis uenige i dette.
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Oplevelsesrige forbindelser kan påvirke valg af parkeringsplads
- 54% er enige eller delvis enige i, at de er villige til at parkere i udkanten af Aalborg Midtby, hvis
gåturen frem til deres mål i Aalborg Midtby er oplevelsesrig. 40% er uenige eller delvis uenige i
dette.

Ad 3) Cyklisters syn på cykelparkeringsforholdene i Midtbyen
 Der er relativ stor tilfredshed med cykelparkering i midtbyen
- 54% er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser i Aalborg Midtby,
mens 21% er utilfredse med antallet af cykelparkeringspladser i Aalborg Midtby
56% af cyklisterne angiver, at det vigtigste, når de skal parkere deres cykel, er, at der er et
parkeringsstativ.
36% synes, det er vigtigt, at man kan sikre sin cykel, mens 33% synes, det er vigtigt, at man kan
parkere tæt på sit mål.
74% er tilfredse eller meget tilfredse med placeringen af cykelparkeringspladser i Aalborg
Midtby, mens kun 9% er utilfredse.
Ad 4) Borgernes holdning til udvikling af midtbyen og prioriteringer
 Gadeparkering til beboerne
- 68% er enige eller delvis enige i, at gadeparkering bør prioriteres for beboere frem for handlende
og pendlere.
 Forholdene for de bløde trafikanter prioriteres højt i bymidten
- I forhold til at prioritere mellem biler og parkering, cyklister og fodgængere eller den kollektive
trafik, er der flest (39%), der prioriterer cyklister og fodgængere højest, mens der er næsten lige
mange, der vælger hhv. biler og parkering (25%) og den kollektive trafik (27%).
 Flere træer og ophold
- I de gader i Midtbyen, hvor der er plads til at lave noget om, er der klart flest, der prioriterer træer
og opholdsrum højest (63%), mens der kun er 29%, der prioriterer mere parkering i gaderne.
Ad 5) Borgernes holdning til konkrete forslag
 Beboerparkering bør ske på egen grund
- 56% synes, det er en god eller meget god idé, at beboerparkering i Midtbyen skal ske på egen
grund (matrikel) eller i p-huse frem for i gaderne. Holdningen deles også blandt beboerne i
Midtbyen.
 Det er ikke en god ide at gøre det dyrere at parkere – medmindre det gør det lettere at parkere
I spørgsmålet om at gøre det dyrere at parkere for at få flere til at gå, cykle eller tage kollektiv
trafik til Midtbyen, er der kun 23%, der synes, at det er en god eller meget god idé.
Kun 18% synes, at det er en god idé at sætte parkeringspriserne op for at gøre det lettere at
finde en ledig plads.
Der er generelt ikke mange, der synes, at det at sætte priserne op på parkeringen er en god idé,
uanset om det giver flere ledige pladser eller flere, der går, cykler og bruger kollektiv trafik.
43% synes dog, at det er en god eller meget god ide at indføre skærpede p-restriktioner, enten i
form af tidsbegrænsning eller højere betaling for at udnytte pladserne bedre i de gader, hvor der
ofte er mange biler.
Videre proces
Det videre arbejde med parkeringspolitikken vil ske i tæt samarbejde med det kommende BLU. Der forventes
afholdt 2-3 dialogmøder med udvalget før et endeligt forslag til en parkeringspolitik kan vedtages. Der
lægges herefter op til gennemførelse af en offentlig høring før en endelig parkeringspolitik kan vedtages.
Herefter kan en konkret udmøntning af parkeringspolitikken igangsættes med revision af gældende
retningslinier og øvrige handlinger.
Forventet tidsplan
2021:
Gennemførelse af analyser og opdatering af parkeringsdatabase.
Ultimo 2021: Status for BLU
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2022:
Primo 2022: politikfase
Medio 2022: vedtagelse af forslag til p-politik
Forslag til p-politik vedtages af BLU og sendes i offentlig høring. Endelig vedtagelse af BLU og Byråd
Ultimo 2022 – Retningslinier og handlingsplan
Gennemsyn og evt. revision til orientering i BLU og indarbejdelse i kommuneplan (P-normer,
midtbyafgrænsning, P-fondszone, P-licensstrukturlicensordninger, indretningskrav, erhvervsordninger etc.)
Udarbejdelse af handlingskatalog og indstilling til budget
2023–

Implementering af p-politik

Økonomi
Midlerne til brug for forundersøgelse har været finansieret via indtægten på parkeringsområdet.
Vedtagelse af parkeringspolitikken vil afstedkomme behov for gennemsyn af gældende retningslinier for og
regulering af parkering og behov for konkrete handlinger. Som en del af beslutningsprocessen vil
økonomien, indtægter og udgifter, blive fastlagt nærmere forud for eller i forbindelse med den årlige
budgetlægning.
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Punkt 14.

Godkendelse af fredningsforslag for Sorthøj Bykile
2021-062865
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender fredningsforslag for Sorthøj Kilen.
Beslutning:
Anbefales.
Mads Sølver Pedersen og Ole Risager kan ikke anbefale.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget besluttede den 13. oktober 2021 (punkt 17), at der skal rejses fredningssag for
Sorthøj Kilen (Drastrup Bykile), og at Danmarks Naturfredningsforening inviteres ind som medrejser i
fredningssagen.
Der foreligger nu et fredningsforslag for Sorthøj Kilen til politisk godkendelse.
Fredningsforslaget har været sendt i intern høring i Aalborg Kommune og i høring hos Danmarks
Naturfredningsforening. Der er indkommet 5 interne høringssvar og 1 høringssvar fra Danmarks
Naturfredningsforening. Høringssvarene har givet anledning til få ændringer eller præciseringer.
Baggrund, formål og indhold
Aalborg oplever i disse år en betydelig befolkningstilvækst, og byen er inde i en rivende udvikling. Det
medfører en øget efterspørgsel på byens grønne områder til mange forskellige formål, men også et øget
pres på byens natur- og grønne områder til arealinddragelse og byfortætning.
Byens natur- og grønne områder er vigtige markører for byens identitet. De danner rammen om mange
forskellige større og mindre events hen over året og udgør fundamentet for mange borgeres mulighed for lys
og luft, fysiske aktiviteter og naturoplevelser. Derigennem understøtter de borgernes sundhed og trivsel og
skaber fysiske rammer for fællesskab på tværs af køn, etnicitet, alder og social klasse, som i sidste ende er
forudsætningen for et demokrati. Det har derfor stor betydning for borgerne og for byens udvikling, at
kommunen kan fastholde og udvikle byens parker, kirkegårde og naturområder som offentligt tilgængelige
grønne områder.
Sorthøj Kilen er en af de væsentligste grønne kiler i Aalborg. Den trækker landskabet og naturen helt ind i
storbyen fra den sydvestlige periferi til centrum. Går man gennem kilen kan man gå ca. 5 kilometer i
rekreative omgivelser med en fornemmelse af lys og luft omkring sig det meste af vejen. Sorthøj Kilen skaber
også plads for biodiversitet, og klimamæssigt optager den enorme mængder af regn og bidrager til at sænke
temperaturen i byen på varme sommerdage.
Fredningen er ikke til hinder for, at fredningsområdet kan benyttes som hidtil. Høringssvar og det samlede
fredningsforslag inkl. fredningskort og arealliste er vedlagt som bilag.
Servitutter
Det samlede fredningsområde er omfattet af 57 matrikler med 175 servitutter fordelt på 60 sagsakter.
Servitutterne er søgt frem i tingbogen og vurderet i forhold til fredningen. Der er fundet en enkelt servitut, der
har givet anledning til ændringer i fredningsgrænsen. Herudover optræder der ikke servitutter, som vurderes
at være i strid med fredningsbestemmelserne.
Interessenter
En fredning af Sorthøj Kilen har været drøftet med Skipperens Samråd, Hasseris Grundejerforening og
Aalborg Zoo den 26. oktober 2021.
Der var stor opbakning fra Hasseris Grundejerforening og Skipperens Samråd til en fredning af hele kilen.
Aalborg Zoo var enige - dog undtaget Mølleparken. Direktør i Aalborg Zoo, Henrik Johansen anførte, at Zoo
er afhængig af udvidelse, og hvis ikke det er muligt at komme ind på Sygehus Syd grunden, vil en udvidelse
i Mølleparken være ønskelig. Hasseris Grundejerforening og Skipperens Samråd fremførte, at hele arealet
ved Mølleparken skulle indgå i fredning, og kunne ikke støtte op om Zoo´s ønsker. Henrik Johanen anførte
endvidere, at en eventuel fredning burde indeholde et forbud mod koncerter i Mølleparken.
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Økonomi
Da alle arealer ejes af Aalborg Kommune, har fredningen ingen budgetmæssige konsekvenser.
Tidsplan
Efter en politisk godkendelse fremsender Aalborg Kommune fredningsforslag og budgetoverslag til
Miljøministeriet. Efterfølgende fremsendes fredningsforslag sammen med en miljøscreening og
Miljøministeriets bemærkninger til Fredningsnævnet. Herefter er Fredningsnævnet ansvarlig for den videre
fredningsproces:


Fredningsnævnet offentliggør fredningsforslaget og sender det til ejere og brugere, statslige og
kommunale myndigheder samt til organisationer, der antages at have væsentlig interesse i forslaget.



Fredningsnævnet afholder mindst ét offentligt møde, hvor kommunen fremlægger fredningsforslaget.



Fredningsnævnet tager stilling til fredningsforslaget, herunder fredningsgrænse og
fredningsbestemmelser.



Fredningsnævnet offentliggør fredningen og tinglyser fredningen inden for en frist på 2 år.

Efter fredningens gennemførelse skal kommunen (plejemyndigheden) udarbejde en mere detaljeret
udviklingsplan (plejeplan) for fredningsområdet – planen revideres løbende, typisk i perioder af 5-15 års
varighed.
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Bilag:
Fredningsforslag for Sorthøj Kilen
Kortbilag og arealfortegnelse - bilag1-24
Høringssvar fra intern høring af kommunens forvaltninger til fredningsforslag for Sorthøj Kilen
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Punkt 15.

Godkendelse af fastsættelse af pris for parcelhusgrund på Lindekrogen 3, 9260
Gistrup
2021-018914
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at parcelhusgrund på
Lindekrogen 3, 9260 Gistrup udbydes til salg med en mindstepris på kr. 1.200.000 inkl. moms.
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen agter at udbyde Lindekrogen 3, 9260 Gistrup (matr.nr. 2io Gistrup By,
Nøvling) til salg snarest muligt efter By- og Landskabsudvalgets stillingtagen til mindsteprisen.
Lindekrogen 3, Gistrup er omfattet af kommuneplanramme 7.2.B1 Nøvlingvej m.m. og kan anvendes til
åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er på maks. 30 og bebyggelse må maksimalt opføres i 2
etager med en maks. højde på 8,5 meter.
Grundstørrelsen er på 1.093 m 2 ifølge tingbogen.
Den offentlige grundværdi er kr. 393.500 pr. 1. oktober 2020.
Der er foretaget en indledende geoteknisk undersøgelse af grunden med to boringer til 4,0 meter under
terræn. Fremtidig bebyggelse vurderes foreløbig til at kunne funderes direkte på intakte glaciale aflejringer
og evt. på en indbygget sandpude. Nærmere oplysninger herom vil fremgå af udbudsmaterialet.
Køber anbefales desuden at vurdere behovet for supplerende geotekniske undersøgelser inden grunden
bebygges.
Det indstilles, at grunden udbydes til salg med en mindstepris på kr. 1.200.000 inkl. moms. Mindsteprisen
indeholder ikke tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag skal betales af køber udover købesummen.
Økonomi
Købesummen indtægtsføres på projektnr. 2b0042102 Salg af jordlodder, forpagtede arealer Salgsindtægter.
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Bilag:
Salgsrids
Oversigtskort
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Punkt 16.

Drøftelse af By- og Landskabsudvalgets evaluering af udvalgsarbejdet i 2018-2021
2017-064244
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget drøfter udvalgets arbejde i
byrådsperioden 2018-2021 og herunder noterer ”gode råd” til såvel det kommende udvalg, som til
forvaltningen.
Beslutning:
Drøftedes.
Vibeke Gamst og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Igennem de seneste 4 år har By- og Landskabsudvalget opnået en række erfaringer med udvalgsarbejdet,
som dels kan videregives til det nye udvalg, dels kan medvirke til at forvaltningen justerer form og indhold i
samarbejdet med udvalget.
Som inspiration til overvejelserne om, hvordan udvalgsarbejdet har fungeret, er der i bilaget udarbejdet en
liste over forskellige temaer, som det kan være relevant at drøfte. Listen er ikke udtømmende, så i det
omfang der er andre temaer, der ønskes inddraget i dialogen, er udvalget velkommen til at tilføje disse og
lade dem indgå i drøftelsen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 25.11.2021
kl. 08.30

Side 66
2 afaf273

By- og Landskabsudvalget

Punkt 17.

Orientering og politiske drøftelser - Byudvikling og Byggeri
Beslutning:
Intet.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Punkt 18.

Orientering og politiske drøftelser - Mobilitet og Infrastruktur
Beslutning:
Intet.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Punkt 19.

Orientering og politiske drøftelser - Byer og Natur
Beslutning:
Status på TIP henvendelser og renhold.

Vibeke Gamst og Per Clausen var fraværende.
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Punkt 20.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Intet.
Vibeke Gamst, Per Clausen og Mads Sølver Pedersen var fraværende.
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Punkt 21.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Vibeke Gamst, Per Clausen og Mads Sølver Pedersen var fraværende.
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Punkt 22.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst, Per Clausen og Mads Sølver Pedersen var fraværende.
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Punkt 23.

Underskriftsside
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