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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 1 af 59
1

Byrådet

Punkt 2.

Godkendelse - Prisstigninger i byggeriet. Tillægsbevilling
2022-014091
Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling til anlæg til daginstitution på Seminarieskolen i 2022 på 3,5 mio. kr., jf.
sagsbeskrivelsen,
at der gives en tillægsbevilling til anlæg til Ny Daginstitution, Tingvej i Vodskov i 2022 på 2.110.000 kr., jf.
sagsbeskrivelsen,
at der gives en tillægsbevilling til anlæg på Halkær Mad- og Kulturhus i 2022 på 1,4 mio. kr., jf.
sagsbeskrivelsen,
at der gives en tillægsbevilling til anlæg på Vestbjerghallen i 2022 på 1,0 mio. kr., jf. sagsbeskrivelsen,
at der gives en tillægsbevilling til anlæg på facadeproblematikken på Gistrup skole i 2022 på 8,3 mio. kr., jf.
sagsbeskrivelsen,
at der gives en tillægsbevilling til anlæg på facadeproblematikken på Farstrup skole i 2022 på 2,3 mio. kr., jf.
sagsbeskrivelsen,
at der gives en tillægsbevilling til anlæg til byggemodning på Børne- og Ungeuniverset i 2022 på 1,8 mio. kr., jf.
sagsbeskrivelsen,
at tillægsbevillingen vedrørende facadeproblematikken på Gistrup og Farstrup skoler i 2022 finansieres via
lånoptagelse til energiinvesteringer på 10,6 mio. kr.,
at tillægsbevillingerne på de resterende projekter på 9.810.000 kr. finansieres via kassebeholdningen, og
at der i budgetprocessen tages stilling til projekter i kommende budgetår, herunder om nogle af projekterne
skal udskydes eller stoppes.
Helle Frederiksen og Mikael Simonsen var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen behandles i både Økonomiudvalget og byrådet den 9. maj 2022, idet det er nødvendigt med en hurtig
behandling af punktet af hensyn til allerede igangværende anlægsprojekter, hvor en udskydelse vil medføre
økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune.
Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5
Klima- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets beslutninger foreligger ikke tids nok til at fremgå af
dagsordenen.

Siden vedtagelsen af budget 2022 i efteråret 2021 er prisstigningerne i bygge- og anlægsbranchen fortsat.
Som beskrevet i budgetnotatet om prisstigninger, er der som følge af den høje efterspørgsel udfordringer
med stigende råvarepriser. Særligt råvarer som træ og stål er ramt af massive stigninger.
Siden udarbejdelsen af notatet er krigen i Ukraine blevet en yderligere faktor, som forventes at give
prisstigninger over en bred kam. Nogle af priserne, som eksempelvis prisen på fossile brændselskilder, er
allerede steget voldsomt.
AaK Bygninger er i flere tilfælde blevet mødt med berettigede krav på ekstraordinære prisstigninger i
byggeprojekter, som giver et indhug i de uforudsete omkostninger, og i sidste ende kan medføre at der
gennemføres omfattende besparelser i projekterne med efterfølgende forringet driftsøkonomi til følge.
Herudover medfører de stigende krav til klimasikring, bæredygtighed og dokumentation også at byggerierne
tager længere tid og koster mere.
Nærværende sag er alene for byggerier, der er påvirket af prisstigninger i indeværende år.
Projekter med opstart i efterfølgende budgetår skal håndteres i budget 2023-2026, hvortil der udarbejdes
forslag om prioritering og besparelser for hver forvaltning, som skal imødekomme prisstigningerne bedst
muligt. Herudover udarbejdes statusnotat til orientering om udviklingen i priserne.
Prioriteringen i budgettet kan medføre, at nogle projekter skal udskydes eller reduceres.
Nedenfor er de enkelte byggeprojekter beskrevet med angivne budgetoverskridelser, evt. gennemførte
besparelser og deraf afledte behov for tillægsbevillinger.
Plejehjemsbyggerier
De stigende priser har ramt plejehjemsbyggerierne hårdt. Prisstigningerne har været så voldsomme, at
udbud af plejehjemmet i Klarup blevet aflyst og udbuddet af plejehjemmet i Gandrup udsat, da det ikke er
muligt at realisere byggerierne inden for de afgivne budgetter. Ved udbuddet af plejehjemmet i Klarup var
den laveste pris 45% over budgettet.
Der er derfor igangsat en administrativ proces omkring udfordringen. Processen involverer alle aspekter i
byggeriet, og problematiserer særligt det statslige rammebeløb til plejehjemsbyggerier, samt det interne
indtægtskrav på grundsalg for arealer til plejehjem. Rammebeløbene er fastsat i staten, hvorfor en ændring
vil kræve en ny bekendtgørelse.
Daginstitution på Seminarieskolen
Daginstitutionen på Seminarieskolen er ramt af prisstigningerne i markedet.
Projektet er kalkuleret i forbindelse med budget 2021 dvs. beregnet i foråret 2020 og udbudt i november
2021. De afsatte midler udgør i projektperioden 22,5 mio. kr. (entreprisesum) og licitationsresultatet udviser
for entreprisesummen et resultat på ca. 27 mio. kr. Dette betyder en overskridelse på 4,5 mio. kr. svarende til
ca. 20% stigning i forhold til det afsatte budget.
Der er foreslået besparelser i projektet for ca. 1,0 mio. kr. Besparelserne der anbefales gennemført, går bl.a.
på at proces omkring bæredygtighed udgår, fossil- og energioptimeret byggeplads udgår, commissioning
udgår, der reduceres på arealer i udvalgte rum (uden at gå på kompromis med krav), der reduceres fra to til

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 3
2 af 59
6

Byrådet
et grupperum, og herved kan tilbygningen reduceres i areal. Herudover udgår entreprenørens
projektansvarsforsikring og bygherre tegner i stedet en dækkende forsikring.
Besparelserne er drøftet og aftalt med brugerne og repræsentanter fra Børn og Unge.
Ny daginstitution på Tingvej i Vodskov
Daginstitutionen i Vodskov forventes ligeledes ramt at prisstigningerne i markedet. Projektet er kalkuleret i
forbindelse med budget 2020 dvs. beregnet i foråret 2019 og udbudt i december 2021. De afsatte midler
udgør i projektperioden 20,0 mio. kr., hvoraf 15.950.000 kr. er afsat til entreprisen. Licitationsresultatet
udviser et resultat på ca. 17,6 mio. kr., hertil kommer, at der ved siden af entreprisesummen skal afsættes
yderligere til uforudsete omkostninger pga. den forhøjede entreprisesum.
Dette betyder en overskridelse på 2,0 mio. kr. svarende til ca. 12,5% stigning i forhold til det afsatte budget.
Den oprindelige placering af institutionen var Attrupgårdvej, men i forbindelse med støjberegninger er
placeringen nu flyttet til Tingvej, idet støjen fra motorvejen ikke kunne håndteres på Attrupgårdvej. I den
forbindelse er der afholdt udgifter til landmåler og støjberegninger svarende til ca. 110.000 kr.
Herudover er der behov for etablering af et vigespor på Tingvej, hvilket andrager ca. 1,2 mio. kr. Denne
udgift finansieres ved siden af rammen.
Halkær Mad- og Kulturhus
Aalborg Kommune er sammen med to fonde involveret i renovering af Halkær Kro - Mad- og Kulturhus.
Kulturhuset skal være et levende lokalt mødested for alle generationer, et regionalt fyrtårn for udvikling af
madkultur og stærke fællesskaber, omkring sunde og ordentlige fødevarer og godt madhåndværk. Projekt
Halkær Kro - Mad- og Kulturhus skal supplere og understøtte husets nuværende aktiviteter omkring musik,
kultur og landdistriktsudvikling.
Projektet er kalkuleret i 2020, men har i perioden oktober-december 2021 været sat i bero pga.
prisstigningerne i markedet. De afsatte midler udgør i projektperioden 15 mio. kr. Bevillingen er sammensat
af fondsmidler fra Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Aalborg Kommune. Hver aktør har bidraget med
5 mio. kr. til projektet. Kalkulationen udviste – forinden pausering – et resultat på 19,5 mio. kr. Det vil sige en
overskridelse på ca. 4,5 mio. kr. svarende til ca. 30% stigning i forhold til den afsatte bevilling. Aalborg
Kommunes andel af overskridelse andrager 1,4 mio. kr.
Der er forslået besparelser i projektet for 250.000 kr. Besparelserne, der anbefales gennemført, er bl.a.
genbrug af en udvendig brandtrappe, stænger til udvendig sejldug/overdækning, genbrug af køkkeninventar
mm.
Fondene har tilkendegivet, at de ligeledes vil øge deres tilskud, hvis kommunen bevilger yderligere midler.
Vestbjerghallen
Vestbjerghallen om- og tilbygges til det fremtidige ”Vestbjerg Idræts- og Kulturhus. Hallen kommer til at
fremstå som et nutidigt byggeri, såvel ude som inde. Det tilbygges en halv hal med springgrav, ny foyer med
anretterkøkken og ophold, samt en mindre skolesal og nye omklædningsfaciliteter.
Projektet er kalkuleret i forbindelse med budget 2018-2019 dvs. beregnet for år tilbage og udbudt 2020. De
afsatte midler udgør i projektperioden 24,9 mio. kr. Stigningerne i markedet i løbet af projektperioden på stål
og træ er beregnet til 1,0 mio. kr.
Der er allerede gennemført indledende besparelser i projektet for ca. 1,0 mio. kr. bl.a. på jordhåndtering,
malerbehandling af eksisterende limtræ, støttemur og udvendigt trappeanlæg, inventar og lønninger til
entreprenør.
Besparelserne er drøftet og aftalt med brugerne og repræsentanter fra Sundhed og Kultur.
Facadeproblematikken på skoleområdet
Gistrup og Farstrup skoler er opført efter byggesystemet ”Danske Typeskoler”. De første er opført i
slutningen af 1950’erne, og systemet er videreført op igennem 1970’erne.
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Skolerne består af bygninger i henholdsvis én og to etager. Facaderne er opført i sandwichbeton-elementer,
hvor forpladen er 30 til 40 mm tyk og bagmuren er varierende fra 50 mm til 150 mm. Det er ved besigtigelse
af facaderne konstateret, at levetiden er opbrugt.
Facadepladerne på skolerne er så medtaget, at sker der ikke en udskiftning inden for kort tid, kan
elementerne revne og i værste fald vælte – og herved vil der være fare for personskade.
Alle bygninger er på nuværende tidspunkt forsvarligt sikret, og vil løbende blive tjekket for yderligere skade.
Gistrup skole og Farstrup skole
Facadeprojekterne er kalkuleret i forbindelse med budget 2022, dvs. beregnet i foråret 2021, og et af
projekterne er udbudt primo 2022.
De afsatte midler til Gistrup skole udgør i projektperioden tilsammen 29,0 mio. kr. og licitationsresultatet
udviser et resultat på 37,3 mio. kr. Dette er en overskridelse på 8,3 mio. kr. svarende til ca. 29% stigning i
forhold til det afsatte budget.
De afsatte midler til Farstrup skole udgør i projektperioden tilsammen 13,6 mio. kr. Projektet er klar til udbud,
men grundet licitationsresultatet på Gistrup skole, forventes det at eksisterende budget vil blive overskredet
med 2,3 mio. kr. – en forventet stigning på ca. 17%.
Der er udarbejdet et besparelseskatalog for Gistrup skole, som er vedlagt i bilag 1. Besparelsen beløber sig
til 9.579.000 kr.
Byggemodning – Børne- og Ungeuniverset
I forbindelse med budgetdrøftelserne i efteråret 2020 blev der givet en ekstrabevilling til Børne- og
Ungeuniverset, der fremgår af investeringsoversigten under overskriften byggemodning. Bevillingen til
byggemodning indeholder byggemodning af området udenfor Børne- og Ungeuniversets byggefelt,
parkeringspladser, arealudgifter, udsmykning af skoleplads og ekstra budget til fundering og idrætshal og er
på samlet 74,4 mio.kr.
Udgifter til byggemodning rundt om matriklen og køb af parkeringspladser reguleres i en aftale mellem
Stigsborg PS(SPS) og Aalborg Kommune (AaK Bygninger) og ved udarbejdelse af denne aftale i efteråret
2021, oplyser Stigsborg PS, at der er sket justeringer ift. økonomien siden det grundlag, der blev søgt ekstra
bevilling på i 2020.
Justeringerne betyder, at nogle poster er blevet billigere, poster er tilgået, og poster er blevet dyrere, og
samlet set er det beløb, der ligger til grund for en aftale med SPS nu 1,8 mio. kr. højere end i 2020.
Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at de 125 parkeringspladser Børne- og Ungeuniverset skal købe i
parkeringshussystemet, for at opfylde lokalplanen, er steget fra 120.000 kr. til 150.000 kr. ekskl. moms pr.
plads. SPS begrunder bl.a. denne stigning med situationen i markedet, hvorfor sagen indgår i denne
sagsbeskrivelse.
Da markedet forventeligt også fremadrettet vil være usikkert og Børne- og Ungeuniverset er en sag, der
løber flere år endnu, er det sandsynligt, at der fremsendes en sag om budgetkorrektion til budget 2024-2027
vedrørende kontrakten med totalentreprenøren.
Økonomiske konsekvenser
Den samlede tillægsbevilling i 2022 i forhold til ovenstående sagsbeskrivelse andrager 20,410.000 kr.
Tillægsbevillingen på 10,6 mio. kr. vedrørende facadeproblematikken på Gistrup og Farstrup skoler i 2022
finansieres via lånoptagelse til energiinvesteringer.
Tillægsbevillingen søges hjem i 2022 pga. samlede kontraktindgåelser, hvorfor der forventes at blive overført
en del af midlerne til efterfølgende budgetår. Manglende tiltrædelse vil medføre forskydning eller forsinkelse
af de berørte projekter.
Budgetmæssige konsekvenser
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ANLÆG 2022
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Klima og Miljø
Sektor: Miljø og Plan
03.22.01 Folkeskoler – facadeproblemtik Gistrup og Farstrup .......................................

10.600

Børn og Unge
Sektor: Dagtilbud til børn og unge
05.25.14 Daginstitutioner – Seminariekvarteret og Vodskov .........................................

5.610

Sektor: Folkeskole
05.25.14 Folkeskoler – Grundkøb - Børne- og Ungeunivers ..........................................

1.800

Sundhed og Kultur
Sektor: Idrætsfaciliteter for børn og unge
03.22.18 Idræt – Vestbjerghallen ...................................................................................

1.000

Sektor: Fritid og Landdistrikt
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Halkær Mad og Kulturhus ...............................................................................................

1.400

Ændring i alt - anlæg ....................................................................................................

20.410

Budgetmæssige konsekvenser
FINANSIERING
2022
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. 8.55.70 Langfristet gæld
Lånoptagelse vedr. lånerammen for 2022
Finansiering, lånoptagelse ..............................................................................................

-10.600

08.22.01 Kassebeholdning
Finansiering, kassebeholdning .......................................................................................

-9.810
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Bilag:
Besparelseskatalog - Bygherre 2022.02.16.pdf
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Punkt 3.

Godkendelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev. (2.
behandling)
2020-088520
Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at

forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev vedtages endeligt,

at

høringssvarene besvares i overensstemmelse med vedlagte forslag, og

at byrådet tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens
§ 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse, på de matrikler, som er angivet i
indsatsplanens bilag.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte den 26. april 2021 (punkt 14) forslag til indsatsplan for OSD 1452, Kongerslev (1.
behandling).
Planforslaget omfatter indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i område med særlige drikkevandsinteresser
nr. 1452 (OSD 1452), Kongerslev, herunder to almene vandværker, der indvinder fra tre kildepladser, jf.
bilag 2. Vandværkerne i området har tilsammen tilladelse til at indvinde ca. 250.000 m 3 grundvand årligt og
forsyner området omkring Kongerslev og et område øst for Aalborg med drikkevand.
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver hvilke indsatser, der skal iværksættes for
at beskytte grundvandet i et bestemt område. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de
forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. I forlængelse af Aalborg Kommunes målsætning om
at sikre, at vandforsyningen i kommunen er baseret på rent grundvand uden rensning, er planens formål,
gennem beskyttende aktiviteter, fortsat at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som
drikkevand.
Grundvandsbeskyttelse
Indsatsplaner udarbejdes med udgangspunkt i statens grundvandskortlægning. Staten udpeger bl.a., hvilke
områder, der er sårbare over for nitrat samt inden for hvilke områder, der skal gøres en ekstra indsats for at
beskytte grundvandet (indsatsområder).
Aalborg Kommunes fastlæggelse af områder, der skal beskyttes mod forurening, udspringer af princippet
om, at stor beskyttelse tæt ved boringerne giver en hurtigere effekt og påvirker færrest mulige lodsejere,
frem for en mere moderat indsats over et større område. Der er i planforslaget fastlagt målsætninger for
nitrat og miljøfremmede stoffer.
Beskyttelseszoner
Der er i planforslaget fastlagt beskyttelseszoner for de vandværker, hvor der skal gennemføres en langsigtet
grundvandsbeskyttelse. Behovet for beskyttelse er ved hvert enkelt vandværk fastlagt ud fra en konkret
vurdering af sårbarhed, vandkvalitet samt arealanvendelsen mm.
Indvindingsoplandet til Kongerslev Vandværk, Sandede udgøres fortrinsvis af landbrugsarealer sydvest for
kildepladsen, hvor området omkring boringerne er delvis dækket af et boligområde og delvis af skov.
De geologiske og grundvandskemiske forhold viser nogen beskyttelse af den kildepladsnære del af
grundvandsmagasinet. På baggrund af en konkret vurdering af pesticidtruslen og beskyttelsen er det
Aalborg Kommunes vurdering, at der skal gennemføres en målrettet indsats mod forurening med pesticider
og andre miljøfremmede stoffer i det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). BNBO omfatter et 3 hektar
stort areal dækket af skov og spredt bebyggelse uden intensivt dyrkede landbrugsarealer. Indsatsen over for
miljøfremmede stoffer suppleres med en overvågningsindsats, hvor bl.a. nitratindholdets udvikling løbende
evalueres. Der indgår altså ikke for nuværende en indsats i form af ændret arealanvendelse i forhold til
nitrat.
Ved VSK’s (Vandforsyningen på Sejlflodkanten) kildeplads, Kællingbjerggård, har der vist sig behov for at
gennemføre grundvandsbeskyttelse over for både nitrat og miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Der
fastlægges dog ikke en beskyttelseszone for VSK, Kællingbjerggård kildeplads i denne indsatsplan. VSK er i
gang med at udvide kildepladsen ved VSK Kællingbjerggård, for at kunne indvinde en større mængde
grundvand på kildepladsen. Kildepladsen forventes udvidet mod nord med en til to nye boringer. Der
fastlægges en samlet beskyttelse af den eksisterende kildeplads samt den nye kildeplads i et tillæg til denne
indsatsplan, når vandværket har udvidelsen på plads. Dette for ikke at beskytte et forkert område.
Kongerslev Vandværk, Smeden er et vandværk, hvor boringerne ligger i byområde. Indsatserne ved dette
vandværk vil derfor være rettet mod byområdet i kildepladszonen, jf. bilag 2. Indsatserne vil fortrinsvis bestå
af informationsindsatser.
Det er vandværkerne, der skal forhandle aftaler om dyrkningsrestriktioner med de berørte lodsejere.
Vandværkerne arbejder for at opnå frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med lodsejerne. Hvis ikke der
kan opnås en frivillig aftale, gennemfører Aalborg Kommune påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a.
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Offentlighedsfasen
Forslag til indsatsplan for OSD 1452, Kongerslev har været i offentlig høring fra den 3. maj 2021 til og med
15. august 2021.
Forslaget er blevet fremsendt til eksterne myndigheder, Grundvandsrådet samt alle lodsejere med arealer
inden for indvindingsoplandene.
Der blev holdt et offentligt møde den 4. juni 2021, hvor borgerne blev orienteret om indsatsplanen og dens
betydning.
Der er foretaget enkelte tekniske rettelser i indsatsplanen.
Høringssvar
I offentlighedsfasen er der indkommet høringssvar fra en organisation og en privat lodsejer.
Den private lodsejer mener, at området ved Kællingbjerggård er mindre optimal til vandindvinding på grund
af tidligere anvendelse af spildevandsslam samt stigende nitratindhold i vandværkets boringer.
Aalborg Kommunes bemærkninger til høringssvaret:


Det er Aalborg Kommunes opgave at vedtage en indsatsplan, som varetager konkrete behov for
beskyttelse som supplement til statens godkendelsesordning for pesticider og generelle tiltag i forhold til
nitrat. Indsatsplanen skal sikre, at vandværkerne også i fremtiden kan indvinde rent grundvand.
Indsatserne i planen er i overensstemmelse med Aalborg kommunes konkrete vurdering af behovet for
beskyttelse.

Bemærkningerne fra interesseorganisationen drejer sig i hovedtræk om, at de mener, at der burde være
gennemført en fuld miljøvurdering af indsatsplanen efter Miljøvurderingsloven og ikke en screening.
Organisationens gør gældende, at høringen ikke iagttager SMV-direktivet eller miljømålsloven, og derfor er i
strid med retspraksis for EU-Domstolen. De fremlægger, at det kan lægges til grund, at indsatsplanen er en
plan, omfattet af SMV-direktivet og Aalborg Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang har iagttaget dette, hvilket
medfører ugyldighed.
Aalborg Kommunes bemærkninger til høringssvaret:

Aalborg Kommune har udarbejdet indsatsplanen samt screeningen i overensstemmelse med gældende
lovgivninger herunder Miljøvurderingsloven.

Aalborg Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en fuld miljøvurdering af indsatsplan for OSD
1452, Kongerslev blev sendt i høring samtidig med at indsatsplanen for OSD 1452, Kongerslev blev
sendt i offentlig høring. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af indsatsplanen kunne
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger efter offentliggørelse, det vil sige indtil den
31. maj 2021. Organisationen har ikke udnyttet muligheden for at indsende en klage til Natur og
Miljøklagenævnet inden for klagefristen.
De indkomne høringssvar fremgår i deres fulde længde i bilag 4. I bilag 3 er alle høringssvarene refereret, og
Aalborg Kommunes bemærkninger til samt forslag til svar på de enkelte indsigelser fremgår.
Grundvandsrådet
Grundvandsrådet har haft planforslaget i skriftlig høring fra den 7. oktober- 26. oktober 2021. Medlemmerne
af Grundvandsrådet fremsendte ikke bemærkninger i høringsperioden.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner
Byrådet vedtog i møde den 10. oktober 2011 (punkt 3) at udvise vilje til pålæg af dyrkningsrestriktioner inden
for de områder, hvor der pr. denne dato forelå en vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det
fremgik ligeledes af indstillingen, at Miljø- og Energiforvaltningen fremover i indstillinger, til godkendelse af
nye indsatsplaner, vil indstille, at byrådet ligeledes udtrykker vilje til pålæg i det aktuelle område.
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en frivillig
aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger eller andre
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foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod
forurening med nitrat og/eller pesticider.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.
Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter
§ 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.
punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder
betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel
ekspropriation af den pågældende ejendom.
Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på
aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og
det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Ekspropriationshjemmelen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til
ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.
SKAT har ændret praksis, således at matrikelnumre omfattet af vilje til pålæg skal fremgå konkret af
indsatsplanen og/eller byrådets tilkendegivelse af vilje til ekspropriation, og dermed være en del af den
politiske vedtagelse. Matrikelnumrene fremgår af et bilag i indsatsplanen, som er bilag 1 til denne indstilling
eller direkte via dette link: https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/136778
Økonomi
Aalborg Kommune har vurderet, hvilke økonomiske konsekvenser vedtagelsen af indsatsplanen vil få for
Aalborg Kommune, jf. bilag 5. Der er kommunale indsatser, hvor der ikke pt. sættes økonomi på, da disse i
første omgang vil blive søgt løst via anden sagsbehandling.
Det videre forløb
Når indsatsplanen er vedtaget, vil alle berørte lodsejere og andre berørte parter få et brev med information
om vedtagelse samt indholdet af planen.
Når en indsatsplan er vedtaget, kan den ikke påklages til højere administrativ myndighed. Konkrete
afgørelser med baggrund i indsatsplanen kan påklages.
Digital indsatsplan
En PDF-version af indsatsplanen er vedlagt som bilag 1. I PDF-versionen er det ikke muligt at klikke på links,
og det er dermed heller ikke muligt at se alle bilag. Den digital version af forslag til indsatsplan med alle bilag
kan ses via følgende web-adresse. Vi anbefaler denne:
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=21
Samlet vurdering
Høringssvarene har ikke medført forslag til ændringer i planen. I planen fastlægges de aktiviteter, der er
vurderet nødvendige for at beskytte grundvandet. Ansvaret for aktiviteterne er fordelt mellem vandværkerne
og kommunen og rækker fra gennemførelse af indsatsplanens målsætninger for nitrat og pesticider gennem
dyrkningsrestriktioner, anvendelse af planens retningslinjer i den kommunale sagsbehandling og til
gennemførelse af informationskampagner i byerne omkring risikoen for forurening af grundvandsressourcen.
Gennemførelsen af indsatsplanen skal være med til at sikre, at der både nu og på lang sigt kan leveres rent
drikkevand til borgerne i Aalborg Kommune.
På baggrund heraf anbefaler Klima og Miljø, at planen vedtages, høringssvarene besvares i
overensstemmelse med vedlagte forslag og at byrådet tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner.
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Bilag:
Bilag 1 - Udkast til indsatsplan for OSD 1452, Kongerslev (2. behandling).pdf
Bilag 2 - Kortbilag (Indsatsplan for OSD 1452, Kongerslev)
Bilag 3 - Indkomne høringssvar med Klima og Miljøs forslag til besvarelse (Indsatsplan for OSD for OSD 1452,
Kongerselv)
Bilag 4 - Indkomne høringssvar i deres fulde længde (Kongerslev).pdf
Bilag 5 - Økonomiske konsekvenser (Indsatsplan for OSD 1452, Kongerslev)
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Punkt 4.

Orientering om Folkeafstemning om forsvarsforbehold den 1. juni 2022
2022-029044
Økonomiudvalget fremsender til byrådet - orientering om følgende forhold vedrørende folkeafstemningen
den 1. juni 2022 om forsvarsforbeholdet:
• Bemanding på afstemningsstederne
• ændringer på afstemningsstederne
• adgangsforhold og hjælpemidler
• brevstemmeafgivning
• vederlæggelse
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i det europæiske samarbejde om
sikkerhed og forsvar. I den forbindelse vil Økonomi og Erhverv orientere om følgende:
Bemanding af afstemningsstederne:
Folkeafstemningen er en fælles kommunal opgave, der skal prioriteres ved, at det indkaldte ved Aalborg
Kommune, ansatte administrative personale tildeles den arbejdsfrihed, der er nødvendig for at varetage de
opgaver, der måtte være i forbindelse med folkeafstemningens afholdelse.
Til bemanding på afstemningsstederne indkaldes 75 valgsekretærer og 150 optællere blandt det
administrative personale. Magistraten besluttede i møde den 2. oktober 2017, at valgsekretærer gives
tjenestefri med normal løn, og arbejde udover normal arbejdstid aflønnes på timebasis på baggrund af
faktiske timer.
Fra partierne indkaldes 36 valgstyreformænd, 144 valgstyrer og 179 tilforordnede vælgere, altså 359
personer til bemanding af afstemningsstederne.
Jf. bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget § 65, stk. 1 jf. § 100, stk. 1 indkaldes valgsekretærerne og to
valgstyrer pr. afstemningssted til kontrol af brevstemmer tirsdag den 31. maj kl. 16.00 i Aalborg Kongres og
Kultur Center.
På valgdagen møder valgstyrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere ind på
afstemningsstederne kl. 7.30 indtil optællingen er afsluttet, hvilket forventes at være mellem kl. 22.00/23.00.
De tilforordnede vælgere skal, jf. bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget §§ 29, stk. 1 og 30, stk. 1 jf. §
97, stk. 1., deltage i optællingen af de afgivne stemmer, og valgstyreformænd og valgstyrere skal
underskrive afstemningsbogen, når optællingen er afsluttet.
Vedr. afstemningssteder:
Til folkeafstemningen vil der igen være 36 afstemningssteder i Aalborg Kommune, dog med nedenstående
ændringer ift. kommunal- og regionrådsvalget i november 2021.




Afstemningssted nr. 27 flyttes retur fra Østre Alle Hallen til Sønderbroskolen, som nu er færdigrenoveret
Afstemningssted nr. 34 Gug skole flyttes til Gug Hallen grundet andre aktiviteter på Gug skole
På afstemningsstederne nr. 20 Hasseris Gymnasium og nr. 34 Aalborghus Gymnasium flyttes
afstemningen fra Idrætshallerne til festsalene grundet eksamen.

Adgangsforhold og hjælpemidler:
Alle Aalborg Kommunes afstemningssteder overholder gældende krav om adgangsforhold,
handicapparkering mv.
På alle brevafstemningssteder og afstemningssteder er derudover følgende hjælpemidler til rådighed:

en LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve

en sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen

en ikke håndholdt lup

en overlægsplade.
I Borgerservice (til brug ved brevafstemning) og på valgdagen på afstemningsstedet i AKKC er der desuden:

et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet

et CCTV (forstørrelsesapparat)
Brevstemmeafgivning:
Fra onsdag den 20. april 2022 til lørdag den 28. maj 2022 er der mulighed for at brevstemme hos
Borgerservice, på hovedbiblioteket og på lokale biblioteker. Der vil ligeledes være adgang til at brevstemme i
Aalborg Kommunes bogbusser.
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Der vil være udvidet åbningstid tre lørdage og en fredag i Borgerservice. På biblioteker og i bogbusser kan
der brevstemmes i den bemandede åbningstid.
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på et afstemningssted på
valgdagen, kan brevstemme i eget hjem. Samtidig er der mulighed for, at vælgere med handicap eller nedsat
førlighed kan ansøge om at ændre afstemningssted.
Vederlæggelse:
Under henvisning til bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget § 31, stk. 3 jf. § 97, stk. 1 udgør vederlaget
til valgstyreformænd, valgstyrer og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen i 2022 2 diæter svarende til
880,00 kr. Derudover modtager valgstyreformænd og valgstyrere en diæt á 440,00 kr. for deltagelse i
brevstemmekontrollen den 31. maj 2022.
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Punkt 5.

Godkendelse af ændringer til udpegninger til udvalg, råd, nævn mm.
2022-008034
Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at udpegningerne ændres som beskrevet i
sagsbeskrivelsen.
Sagsbeskrivelse
Økonomi og Erhverv har fra valggruppe 1 fået meddelelse om, at Nuuradiin Hussein ønsker at udtræde af
bestyrelsen i Port of Aalborg. Meddelelsen er modtaget på Borgmesterkontoret 25. april 2022.
Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, at det er valggruppen, der har udpeget et medlem af et
udvalg mm., der besætter den ledige plads ved udtræden.
Valggruppe 1 har oplyst,
at byrådsmedlem Nuuradiin Hussein udtræder af bestyrelsen i Port of Aalborg, hvor byrådsmedlem Bjarne
Jensen indtræder som medlem.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Punkt 6.

Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 4.074 og udkast til lokalplan 4-8-103
Nordjyllands Ressourcepark, Troensevej, Erhverv Øst med miljørapport (1.
forelæggelse)
2021-014654
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.074.
forslag til Lokalplan 4-8-103.
miljørapporten for Kommuneplantillæg 4.074 og Lokalplan 4-8-103.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Planerne omfatter et areal på ca. 20 ha øst for Reno-Nord i Aalborg Øst. Ca. 14 ha planlægges til tekniske
formål i form af funktioner tilknyttet til sortering og oplag af affald. Langs Landbækken og Romdrup Å
fastholdes den rekreative ramme i ca. 40 meter bredde til jordvold, beplantning, sti og servicevej mod det
åbne land mod syd, nord og øst. Vejadgang bliver via eksisterende vej via Troensevej til Humlebakken.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 13. oktober 2021 (punkt 9).
Fordebatten var i perioden den 15. oktober 2021 - 12. november 2021.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 10. december 2021 (punkt 7).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 8. september 2022 og byrådet 26. september 2022.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-8-103
Kommuneplantillæg 4. 074
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at fremme en grøn omstilling af affaldsbehandlingen og skabelse af en cirkulær
økonomi inden for affaldsområdet herunder udsortering af madaffald fra husholdningerne og håndtering af
affald. Ved en placering øst for Reno-Nord gives muligheder for at samle centrale aktører med faciliteter til
affalds- og ressourcebehandling på en samlet lokalitet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 4.074 ændrer ca. 14 ha af kommuneplanramme 4.8.R5 fra rekreative formål til tekniske
formål. Området inddeles i to. Mod nord fastsættes bebyggelsesprocenten til 50 med mulighed for byggeri i
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op til 20 meters højde aftagende mod øst til 10 meter, og mod syd fastsættes bebyggelsesprocenten til 10
med mulighed for byggeri i op til 8,5 meters højde.
Området mod syd er allerede udnyttet til oplag for have- og parkaffald efter gældende lokalplan. Den
rekreative ramme 4.8.R5 fastholdes i en bræmme af 40 meter langs Romdrup Å og Landbækken, hvor der
kan etableres arbejdsbælte, sti, beplantning og jordvold.
Grønt Danmarkskort justeres så det følger den fremtidige rekreative ramme. Derudover foretages enkelte
rettelser i retningslinjen for Grønt Danmarkskort, kommuneplanrammen 4.8.R5 Langs Romdrup Å og By- og
bydelsbeskrivelsen for Erhverv Øst.
Ændringerne betyder, at der gives mulighed for at etablere løsninger til affaldshåndtering i nærheden af
eksisterende affaldsforbrændingsanlæg og erhvervsområde.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af forskellige anlæg til sortering, oplag og behandling af affald
samt skabe et robust samlet administrationsgrundlag for den fremadrettede udvikling af området til tekniske
formål. Området skal udvikles og bebygges i et visuelt og funktionelt samspil med landskabet i Romdrup
Ådal, herunder Landbækken og Romdrup Å der forløber langs planområdets sydlige og østlige grænser.
Bebyggelsen i lokalplanområdet ligger i den østlige bykant af Aalborg. Bebyggelsens omfang er fastlagt med
henblik på at koncentrere de højeste bygninger og anlæg tættest på Reno Nords eksisterende anlæg mod
vest, for herefter at nedtrappe bygningshøjden mod det åbne landskab i ådalen. Mod nord tillades en
bygningshøjde på maks. 20 meter mod vest og 10 meter mod øst. Mod syd tillades en bygningshøjde på
maks. 8,5 meter. Hvis det skønnes miljømæssigt eller produktionsmæssigt nødvendigt for driften og
indretningen af det enkelte anlæg, kan enkelte bygningsdele opføres i større højde.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Troensevej via den eksisterende baneoverskæring. Den
sekundære vejadgang til Egensevej kan kun anvendes til vedligehold af Romdrup Å og Landbækken, samt i
særlige tilfælde hvor driften af områdets funktioner kræver det.
Langs Landbækken mod syd og Romdrup Å mod øst udlægges et ca. 40 meter bredt bælte som en
naturpræget overgangszone mellem de tekniske anlæg i området og det omgivende landskab i Romdrup
Ådal. Bæltet disponeres som hovedprincip med en beplantet jordvold, tracé til sti, areal til servicevej til
vandløbsvedligeholdelse samt profil for de to vandløb.
Ophævelse af lokalplan
Planområdet er omfattet af lokalplan 08-002, Tranholmvej Syd, 1978, der udlægger området til
erhvervsformål, til indretning af oplagspladser for entreprenører, bygge- og anlægsvirksomhed o.l. Der må
kun opføres bygninger i begrænset omfang, og ikke højere end 4,5 meter over terræn. Denne lokalplan
ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-8-103 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.074 Område ved Reno Nord ved Troensevej
Udkast til lokalplan 4-8-103 Nordjyllands Ressourcepark, Troensevej, erhverv Øst med miljørapport
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Punkt 7.

Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 10.016 Bolig og Erhverv ved
Søndergade/Sygehusvej i Nibe (1. forlæggelse)
2021-059130
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 10.016.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 21
1 afaf459

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Det er hensigten at udbyde den gamle materielgård i Nibe til salg med henblik på at få opført et
sundhedshus til byens lægeklinikker. Samtidig ønsker en privat bygherre at opføre boliger på et areal
nord/øst for materielgården. Det er formålet med kommuneplantillægget at udlægge en ny
kommuneplanramme 10.1.D6, der overfører området til blandet bolig og erhverv. Den nye ramme giver
mulighed for opførelse af bebyggelse i 2 etager og i maksimalt 8,5 meters højde. Ny bebyggelse må ikke
sløre de landskabelige træk. Istidsskrænten skal fortsat være markant i området, og bebyggelse skal
placeres på de plateauer, der skabes af skrænten.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 24. juni 2021 (punkt 14).
Fordebatten var i perioden den 25. juni 2021 - 13. august 2021.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde den 13. oktober 2021 (punkt 10).
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 18. august 2022 og byrådet 5. september 2022.
Link til digitale planer
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?tillaegId=25
Oversigtskort

Formål og baggrund
Den gamle materielgård, placeret ved Søndergade i den sydlige del af Nibe, er ikke længere i drift. Aalborg
Kommune ejer arealet, og det er hensigten at udbyde området til erhvervs- og offentlige formål med henblik

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 22
2 afaf459

Byrådet
på at få opført et sundhedshus til byens lægeklinikker. Samtidig ønsker en privat bygherre at opføre boliger
på et areal nord/øst for materielgården.
Planområdet består af materielgården og en ubebygget grund, brandstationen og en privat bolig. Området
ligger op ad parcelhusområder, etageboliger og ældreboliger, og er nabo til dyreskuepladsen. Hensigten er,
at området skal indeholde blandede byfunktioner, som kan fungere sammen, både inden for området og i
tæt nærhed til de omkringliggende områder. Hvorved der er mulighed for at styrke området som et varieret
bymiljø af boliger, klinikker og kontorerhverv. Nærheden til Aalborgvej/Løgstørvej giver mulighed for at skabe
et attraktivt byområde med let tilgængelighed fra oplandet og fra selve Nibe. Dette giver mulighed for at
samle flere typer kontor, offentlige erhverv og institutioner, som kan styrke sundhedshuset funktioner.
Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget forventes det, at et udkast til en lokalplan udsendes i offentlig
høring.
Kommuneplantillæggets indhold
Med kommuneplantillægget udlægges en ny kommuneplanramme 10.1.D6, der overfører området til blandet
bolig og erhverv. Der er i den nye ramme mulighed for at bygge både tæt-lav boliger og etageboliger, så der
kan opføres boliger med enten lodrette eller vandret lejlighedsskel. Dog er det gældende for både for
etageboliger og tæt-lav boliger, at de maksimalt må have en bebyggelsesprocent på 35.
Gældende for både tæt-lav boliger, etageboliger og erhverv må ny bebyggelse opføres i maksimalt 2 etager
og 8,5 meters højde. Bebyggelse må ikke sløre de landskabelige træk. Istidsskrænten skal fortsat være
markant i området. Det er karakteristisk for Nibe, at ingen bebyggelse ligger på skrænten, men er placeret
for foden af skrænten eller på toppen af skrænten. Ny bebyggelse skal derfor placeres på de eksisterende
plateauer, foran skrænten ved Søndergade og på toppen af skrænten i områdets nord-østlige hjørne ved
Sygehusvej.
Udsigt ud over fjordlandskabet, og fjorden fra de bagvedliggende boligområder, skal så vidt muligt sikres.
Vejadgang skal ske fra Sygehusvej og Søndergade.
Der skal sikres forbindelse til stien Over Sønderbakken, da den er en vigtig del af det sammenhængende
stinet i byen. Der skal ligeledes sikres forbindelse til Sandmandsstien.
Udlægget af den ny ramme 10.1.D6 betyder også, at der ændres på afgrænsningen af rammeområderne
10.1.B22 og 10.1.O2. Samtidig ændres rammen 10.1.B22, så området fremadrettet kun kan indeholde
etageboliger - og ikke som tidligere både tæt-lav og etagebebyggelser.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af
arealet for den gamle materielgård i Nibe.
Der bør etableres fortov langs Søndergade samt etableres krydsningshelle ved Vestervangen. Der kan
forventes udgifter hertil. Dette undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for området.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 23
3 afaf459

Byrådet
Bilag:
Forslag til kommuneplantillæg 10.016 for Bolig og Erhverv ved Søndergade og Sygehusvej, Nibe

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 24
4 afaf459

Byrådet

Punkt 8.

Godkendelse af Lokalplan 3-4-109, Institution, Skydebanevej, Mølholm (1.
forelæggelse)
2022-026241
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til lokalplan 3-4-109 Institution, Skydebanevej, Mølholm.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Vibeke Gamst var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 25
1 afaf559

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Kommuneplantillæg 3.034 og lokalplan 3-4-106 blev vedtaget den 13. december 2021.
Der var tale om et tillæg til den nye kommuneplan, hvorfor offentliggørelsen af tillægget og lokalplanen har
afventet offentliggørelsen af den nye kommuneplan, hvilket skete den 23. marts 2022.
By og Land har i den forbindelse ikke været opmærksom på, at en lokalplan jf. § 32, stk. 2 bortfalder, hvis
den ikke er offentligt bekendtgjort efter § 30 inden 8 uger efter den endelige vedtagelse. Hvilket vil sige 7.
februar 2022.
Det betyder derfor, at lokalplan 3-4-106 er bortfaldet, og at det derfor er nødvendigt at udarbejde en ny
lokalplan med samme indhold, der skal vedtages som forslag, i offentlig høring og vedtages endeligt, for at
institutionen på Skydebanevej kan realiseres. Lokalplan 3-4-109 er derfor en kopi af den oprindelige
lokalplan
3-4-106, hvorfor nedenstående indstilling har samme ordlyd som indstillingen til behandlingen af lokalplan
3-1-106.
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
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 11. august 2022 og byrådet den 5. september 2022.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-4-109
Oversigtskort

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 26
2 afaf559

Byrådet

Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre opførelsen af en daginstitution på Skydebanevej i Aalborg Vestby.
Baggrunden for planen 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.
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.
Derudover sikrer lokalplanen, at nybyggeri opføres med grønne tage (sedumtage) og at 20% af
facadearealet udføres i træ, hvilket skal medvirke til bygningens indpasning i området og afhjælpe
regnvandshåndtering. Lokalplanen lægger ligeledes op til, at de særlige terrænforhold i området skal
udnyttes rekreativt i forbindelse med indretningen af udearealer og legeplads.
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.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 27
3 afaf559

Byrådet
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Lokalplanområdet er ejet af Aalborg Kommune og lokalplanens virkeliggørelse vil medføre udgifter i
forbindelse med opførelse af daginstitution jf. Budget 2020.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 28
4 afaf559

Byrådet
Bilag:
Udkast til lokalplan 3-4-109 Institution, Skydebanevej, Mølholm

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 29
5 afaf559

Byrådet

Punkt 9.

Godkendelse af Lokalplan 2-1-105, Skansekvarteret, Nørresundby (2. forelæggelse)
2019-010815
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 2-1-105, Skansekvarteret,
Nørresundby endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i lokalplan
Langt de fleste indsigelser bakker op omkring lokalplanens formål.
En del mener, at bestemmelserne er for detaljerede i forhold til det eksisterende byggeri, og der ønskes flere
muligheder.
Endvidere ønskes der vejledning om en række forhold.
For at imødekomme ønskerne om flere muligheder i bestemmelserne for eksisterende bebyggelse, anbefales
det at ændre lokalplanen på følgende punkter:
Lokalplanens bestemmelsespunkter:
Pkt. 6.1 – teksten ”Skorstene skal placeres i tagryggen” ændres til: ”Skorstene kan opføres midt i
tagflade, i tagryg, og i facadelinjen.”
Pkt. 6.1 – teksten ”Tagrender skal fremstå i (coated) zink” ændres til: ”Nye tagrender i zink skal
udføres i coated zink.”
Pkt. 7.1 - der tilføjes: ”Der må ved bygninger opført før 1950 etableres et lavt (maks. 1,2 m. højt)
åbent stakit i malet træ.”
Pkt. 7.3 – der tilføjes: ”Der kan etableres begrønnede træhegn, som eksempelvis begrønnede
raftehegn.”
Pkt. 7.4 - overskriften ændres til: ”Bevaringsværdig beplantning.” Den tidligere tekst kunne
forstås som gældende for al beplantning, intentionen var, at teksten kun skulle gælde for
bevaringsværdig beplantning.
Der tilføjes vejledende tekst til lokalplanens bestemmelsespunkter:
Pkt. 5.1 – der tilføjes: ”Definition på bebyggelsestyper”:
Pkt. 6.1 – der tilføjes: ”For ombygninger af eksisterende bygninger, kan tag udføres med valm,
hvis det kan dokumenteres (ved foto eller lign.), at huset er opført med valm.”
Der tilføjes vejledende tekst til lokalplanens redegørelse:
Den redegørende tekst ” Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan” indsættes under afsnittet
”Anden planlægning”.
Lokalplanens bilag
Efter ønske fra ejer og kommunens vurdering indsættes på Kortbilag 3 nyt bevaringsværdigt træ
på ejendommen Kapelvej 37.
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.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 30
1 afaf13
59

Byrådet

Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 31
2 afaf13
59

Byrådet
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et eksisterende villaområde beliggende på Skansebakkens syd- og sydvestlige
højdedrag med udsigt over Limfjorden og den centrale del af Aalborg. Hovedparten af bygningerne er
fritliggende huse, som udgør en stor del af Nørresundbys mest attraktive villaer og parcelhuse. På trods af
bygningernes forskellige alder og fremtoning fremtræder området helstøbt og med en grøn
sammenbindende karakter.
Tidsplan
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde den 7. marts 2019 (punkt 7).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 13. oktober 2021 (punkt 4).
Magistratens møde den 1. november 2021 (punkt 3).
Byrådets møde den 8. november 2021 (punkt 6).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 12.11.2021 til og med 14.01.2022.
Link til digitale planer
Lokalplan 2-1-105
Oversigtskort

Formål og baggrund

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 32
3 afaf13
59

Byrådet
Hovedformålet med lokalplanen er en fastholdelse af kvaliteterne og karakteren af ”haveby”. Et
underliggende formål er bevaring af bygningernes skala, også hvis der bygges om eller til, eller hvis der
nedrives for at opføre nybyggeri. Hovedparten af områdets huse er opført i 1 etage eller 1 etage med
udnyttet tagetage og med saddeltag. Dertil kommer bevaring af områdets grønne struktur, herunder terræn
og beplantning.
Området er i disse år under pres på grund af opkøb og efterfølgende nedrivning af attraktivt beliggende
ældre huse til fordel for opførelse af nye villaer, der ikke alene skiller sig ud arkitektonisk men også mangler
respekt og forståelse for det eksisterende samspil mellem bebyggelse og terræn samt beplantning.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen indeholder bestemmelser vedrørende nybyggeri samt om- og tilbygninger. Planen angiver
bestemmelser for bygningernes placering, højde og omfang.
Bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4) må ikke nedrives uden Aalborg Kommunes forudgående
tilladelse. En eventuel nedrivningstilladelse gives formelt som en dispensation fra lokalplanen.
Desuden indeholder planen bestemmelser om forhaver, opholdsarealer og beplantning, bestemmelser, der
har til formål at bevare områdets grønne struktur.
Endelig er der bestemmelser om bevaring af kvaliteterne i det særlige terræn således, at terrænet behandles
med bløde overgange, sådan som traditionen har været da området blev bebygget og således, at støttemure
og lignende så vidt muligt undgås.
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 modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Poul Erik Marcussen, Fuglsangsvej 20, 9400 Nørresundby
Tue Strøm, Nymarksvej 8, 9400 Nørresundby
3 og 3.1 Jacob Yde Jensen, Tjørnevænget 17, 9400 Nørresundby
Mikael Ib Larsen, Kapelvej 34, 9400 Nørresundby
Jørgen Rasmussen, Bakkelygade 48, 9400 Nørresundby
Kristin Engerstrøm, Bakkelygade 33, 9400 Nørresundby
Kim Olesen, Rolighedsvej 48, 9400 Nørresundby
Benny Burmester, Mølleageren 31, 9400 Nørresundby
Anders Møller Rohde Jakobsen, Thuresensvej 29, 9400 Nørresundby
Helle Dehn Pedersen, Mølleageren 31, 9400 Nørresundby
Jesper Meik Nielsen, Højvangsvej 64, 9400 Nørresundby
Casper Andersen og Claudia Gallas, Rolighedsvej 56, 9400 Nørresundby
13 og 13.1 Jørgen Axel Sørensen, Toftevej 48, 9400 Nørresundby
Michael Schioldan Nielsen, Peder P. Hedegårdsvej 6b, 9400 Nørresundby
Helene og Jakob Højberg Thomsen, Lindholmsvej 21, 9400 Nørresundby
Morten Laursen, Mølleageren 15, 9400 Nørresundby
Anne og Torben Sund, Skansevej 14, 9400 Nørresundby
Randi Knudsen og Joachim Morell, Bakkelygade 36, 9400 Nørresundby
Ane Rødkjær, Højvangsvej 7, 9400 Nørresundby
Peter Breum, Højvangsvej 7, 9400 Nørresundby
Patrik Kjærsdam Telléus, Kapelvej 37, 9400 Nørresundby
Thomas H. Jacobsen, Nymarksvej 3, 9400 Nørresundby
Christopher Rysgaard Toftevej 29, 9400 Nørresundby
24 og 24.1 Jesper Frøkjær, Toftevej 21, 9400 Nørresundby

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 33
4 afaf13
59

Byrådet
25.
26.
27.
28.
29.

Birgitte Poulsen, Rolighedsvej 65, 9400 Nørresundby
Jørgen Rasmussen, Bakkelygade 48, 9400 Nørresundby
Katrine Korfitsen, Højvangsvej 40, 9400 Nørresundby
Valdemar Friedrichsen, A.C. Jacobsens Vej, 9400 Nørresundby
Ronni Steenfeldt Sørensen, Nordre Skansevej 2, 9400 Nørresundby

Indsigelserne/bemærkningerne omhandler følgende emner:
1. Formål og bestemmelser. (Henvendelse nr. 6, 9, 12, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27,
29)
Langt de fleste indsigelser bakker op omkring formålet med lokalplanen.
Blandt bemærkningerne er der en stor del positive tilkendegivelser overfor lokalplanens formål. Eksempelvis:
(at sikre områdets grønne karakter og diversitet i byggeriet, sikring af eksisterende bebyggelse og udsigten
over Limfjorden, der gør området unikt.)
Mange mener dog også, at bestemmelserne er for detaljerede i forhold til det eksisterende byggeri.
Eksempelvis (at man vil begrænse borgere i f.eks. valg af tagform, materialer, hegn, placering af skorsten).
Desuden er der enkelte, der ønsker en mere restriktiv plan og enkelte, der ønsker en mindre restriktiv plan.
Svar: Delvis imødekommet
Kommunen vurderer, at enkelte bestemmelser kan ændres i lokalplanen uden at formålet med lokalplanen
påvirkes. Ændringerne fremgår ovenfor under afsnittet ”Forslag til ændringer i lokalplanen”.
2. Håndhævelse af bestemmelserne (Henvendelse nr. 18)
Der spørges om håndhævelse af bestemmelserne.
Svar: Taget til efterretning.
Bestemmelserne vil blive håndhævet af byggesagsmyndigheden, når der ansøges om nedrivnings- og/eller
byggetilladelse. Den nuværende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.
3. Bevaringsværdige bygninger (Henvendelse nr. 2, 4, 12, 25)
Der spørges til ændret bevaringsværdi fra 5 til 4, og det ønskes oplyst, hvordan ændringen er kommet, og
hvilke konsekvenser ændringen vil få. Der ønskes desuden midler til ombygning af bevaringsværdige
ejendomme. Desuden spørges til, om det er generelt for nybyggeri, at bevaringsværdien er 5, og om
bygninger med bevaringsværdi 5-9 ikke også bør søge kommunen om nedrivningstilladelse.
Svar: Taget til efterretning.
Bevaringsværdien er bedømt ud fra en faglig vurdering af ejendommens bevaringsværdi og tilstand ud fra
SAVE- metoden. Se nærmere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Lokalplanens bestemmelsespunkt 6.7 fastlægger, hvilke forhold Aalborg Kommune skal give tilladelse og
evt. dispensation til for bygninger med bevaringsværdi 1-4. Aalborg Kommune har ikke afsat midler til
ombygning af bevaringsværdige ejendomme. Alle skal dog ansøge om nedrivnings-og byggetilladelse efter
bygningsreglementet. Nye bygninger gives bevaringsværdien 5, som er en middel karakter, som kan ændres
på et senere tidspunkt.
4. Bevaringsværdige bygninger (Henvendelse nr. 15)
Bestemmelserne vedrørende tilladelse fra kommunen til at udskifte tage, vinduer og døre ønskes ikke.
Svar: Ikke imødekommet.
Kommunen vurderer, at bestemmelserne i 6.7 er med til at understøtte formålet med at fastholde
bevaringsværdierne i lokalplan-området.
5. Arealanvendelse i delområde A (Henvendelse nr. 18)
Der gøres opmærksom på, at der inden for delområde A findes eksisterende etageejendomme, og at dette
bør fremgå af bestemmelsen, så ombygning af etageejendommen ikke umuliggøres af lokalplanen.
Svar: Ikke imødekommet.
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Bestemmelsen retter sig mod kommende byggeri. Bestemmelsen fastlægger delområde A´s anvendelse til
åben-lav boligbebyggelse. Det betyder, at der ikke kan bygges nye etageejendomme i delområde A, men
eksisterende etageejendomme kan ombygges og renoveres.
6. Arealanvendelse i delområderne C (Henvendelse nr. 18)
Indsiger ønsker særligt i forhold til delområde C differentiering af bygningshøjder, så indbliksgener undgås.
Der ønskes uddybning af principper for grøn kantzone mod vej, og der ønskes differentiering i
facadematerialer, antal etager, arkitektonisk kvalitet mv.
Svar: Ikke imødekommet
Delområde C er kendetegnet ved blandede bebyggelsestyper. Områdets bebyggelse skal overholde
bestemmelserne i lokalplanen i forhold til bygningshøjder, facadematerialer, antal etager og arkitektonisk
kvalitet. Det fremgår under de enkelte bestemmelser, hvad der gælder for de forskellige bebyggelsestyper.
Eksempelvis fastlægger bestemmelsespunkt 7.1 hvordan forhaverne skal indrettes, når der er tale om åbenlav bebyggelse.
7. Definition på bygningstyper (Henvendelse nr.8, 18, 22)
Der savnes en definition på, hvad der forstås ved ”åben lav” og øvrige bebyggelsestyper, samt en uddybning
af to-familie hus med vandret boligskel.
Svar: Taget til efterretning.
Definition på bebyggelsestyper:
 Åben-lav: Fritliggende boliger (parcelhuse) på grunde med en størrelse på normalt 700 - 1.400
m2.
 Tæt-lav: Det vil sige rækkehuse, kædehuse, gårdhavehuse, dobbelthuse og lignende samt
fritliggende boliger på små grunde (dvs. grunde under 700 m2, men som regel væsentlig
mindre). Tæt-lav boligbebyggelse er typisk i 1-2 etager, undtagelsesvis i 3 etager. Der skelnes
ikke mellem ejerformen (ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig).
 Etagebolig: Huse i mindst 2 etager. Boligerne er i form af lejligheder med vandrette
lejlighedsskel, dvs. at man normalt har en overbo eller underbo. Der skelnes ikke mellem
ejerformen (ejerbolig, andelsbolig eller lejebolig)
Et to-familiehus med vandret boligskel kan opføres i åben lav – område forudsat, at huset fremstår, som et
fritliggende parcelhus med 1 hovedindgang.
8. Bebyggelsesprocenter for renovering og nybyggeri (Henvendelse nr. 29)
Der ønskes ikke forskellige bebyggelsesprocenter for renovering og nybyggeri.
Svar: Ikke imødekommet.
Det er kommunens vurdering, at denne bestemmelse vil understøtte formålet med lokalplanen i forhold til at
bevare områdets skala, karakter og bevaringsværdier.
9. Kubiske huse og bygningshøjder (Henvendelse nr. 18, 25)
Indsigerne ønsker mere fokus på regulering af ny- og tilbygninger i forhold til højder og, indsiger mener ikke,
at kubiske huse i to etager med fladt tag passer ind i området.
Svar: Ikke imødekommet.
Kommunen vurderer, at nye kubiske huse i to etager er en moderne byggestil, og at kubiske huse passer ind
i området, da lokalplanen regulerer arealet på 1 sal, så det maksimalt kan være 60 % af stueetagens areal.
10. Byggelinjer (Henvendelse nr. 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27)
Der stilles spørgsmålstegn ved byggelinjerne, der gives bl.a. eksempler på situationer, hvor det vil være
svært at overholde byggelinjerne, eksempelvis på en hjørnegrund. En enkelt ønsker helt at fjerne
byggelinjerne.
Svar: Ikke imødekommet.
Formålet med byggelinjerne er at bevare haveby-karakteren og sikringen af den grønne og åbne struktur
både på havesiden og på vejsiden.
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Hvis man kan dokumentere, at placering af sekundær bebyggelse ikke kan løses inden for byggelinjerne,
eksempelvis på en hjørnegrund, kan der søges dispensation for byggelinjerne.
11. Sekundær bebyggelse (Henvendelse nr. 12)
Det ønskes ikke, at sekundær bebyggelse skal underordne sig primær bebyggelse.
Svar: Ikke imødekommet
Kommunen vurderer, at sekundær bebyggelse skal underordne sig i forhold til volumen og højde af hensyn
til skalaen og karakteren i området.
12. Tagform (Henvendelse nr. 3, 5, 13.1, 17, 23, 25, 26, 29)
Der ønskes at udføre tag med valm. Der argumenteres for, at kvartvalm og halvvalm passer ind i området.
Svar: Delvis imødekommet
Det anbefales at bestemmelsespunkt 6.1 tilføjes en vejledende tekst: For ombygninger af eksisterende
bygninger kan tag udføres med valm, hvis det kan dokumenteres (ved foto eller lign.), at huset er opført med
valm.
13. Tagmateriale (Henvendelse nr. 7, 11, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28)
Der ønskes mulighed for valg mellem flere tagmaterialer, som eksempelvis bølgeeternit. Der argumenteres
med, at eksisterende huse har eternittag, og at det kan være dyrt at skifte til tegl, da der skal en ny
opbygning til. Der ønskes også mulighed for højere glans end 20 på glaserede tagsten. Der ønskes også
mulighed for polycarbonat på sekundære bygninger.
Svar: Ikke imødekommet.
Eksisterende tagbelægning kan renoveres. Lokalplanen giver desuden mulighed for skifer og eternitskifer.
Huse opført efter 1950 kan udover de nævnte materialer få tilladelse til betontegl. Desuden henvises der til
bestemmelse 6.1, hvor der gives mulighed for dispensation til andre tagmaterialer, hvis det kan
dokumenteres, at huset er opført med andre tagmaterialer. Kommunen skønner, at en højere glans end 20
på tagsten kan give gener for naboerne, derfor fastholdes kravet. Sekundære bygninger kan udføres med
glas, sedum eller tagpap, hvilket giver flere muligheder for tagopbygning.
14. Tagrender (Henvendelse nr. 7, 8, 22, 23, 24, 26, 27)
Der ønskes mulighed for valg mellem flere materialer til tagrender end zink. Der argumenteres for, at der kan
være behov for at udskifte dele af eksisterende tagrender.
Svar: Delvis imødekommet.
Kommunen vurderer, at hvis der anvendes nye tagrender i zink skal de udføres i coated zink. Desuden kan
eksisterende tagrender renoveres med samme materiale som eksisterende.
15. Nedrivning af skorstene (Henvendelse nr. 13, 15,17, 25, 27, 28, 29)
Der ønskes mulighed for nedrivning af skorsten, der argumenteres for, at det kan være nødvendigt at
nedrive skorstenen af hensyn til vedligeholdelsesstanden. Desuden argumenteres for, at der ud fra et grønt
perspektiv burde opfordres til at nedrive skorstene. En enkelt foreslår i stedet at opsætte en attrap.
Svar: Ikke imødekommet
Ønskes en skorsten nedrevet, anbefales det at søge dispensation hos byggemyndigheden.
16. Placering af skorstene (Henvendelse nr. 8,13,15, 25, 28)
Der ønskes flere muligheder for placering af skorsten, lokalplanen beskriver, at skorsten skal placeres i
tagryg. Der argumenteres for, at der findes mange varianter af placeringer i det eksisterende byggeri, og at
der kan være behov for at flytte skorstenen af hensyn til indretningen.
Svar: Delvis imødekommet
Kommunen vurderer, at skorstene kan opføres midt i tagflade i tagryg, og i facadelinjen.
17. Tilbygningers tagmateriale og tagform (Henvendelse nr. 12, 18)
Det ønskes, at tilbygninger fritages for bestemmelserne vedrørende tagmateriale og tagform.
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Svar: Ikke imødekommet.
Kommunen vurderer, at lokalplanen giver mulighed for forskellige typer tilbygninger og tagformer, når blot
tilbygningen tilpasses husets byggestil.
18. Facadematerialer (Henvendelse nr. 3.1, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29)
Der ønskes lempelser i forhold til materialemuligheder for facader. Lokalplanen beskriver, at det primære
facademateriale skal være tegl. Der ønskes, at tilbygninger kan opføres i andre materialer end tegl.
Herunder ønskes der særligt lempelser på havesiden. Desuden argumenteres der med, at nye tegl vil se
anderledes ud end de gamle tegl på et eksisterende hus. Der ønskes lempelser i forhold til
overfladebehandling, der ønskes mulighed for at male direkte på teglen.
Svar: Ikke imødekommet.
Tegl er det primære materiale inden for lokalplanområdet. Det er kommunens vurdering, at blank tegl eller
pudset tegl som primært materiale er med til at fastholde karakteren af kvarteret. Dette gælder for huset som
helhed, altså både mod offentlig vej og på havesiden. Havesiden er synlig for en række naboer, og større
tilbygninger på havesiden vil også være synlige fra offentlig vej.
Lokalplanen giver i øvrigt mulighed for at kombinere eksisterende materiale med et alternativt materiale,
herunder er der mulighed for at indsætte et overgangsmateriale mellem den nye og gamle tegl, da der kan
kombineres med mindre partier af metal, skifer og/eller naturligt træ og fibercementplader uden træstruktur.
Malet murværk bør have en pudset overfladebehandling som underlag for malingen, som eksempelvis
vandskuring før maling. Maling direkte på blankt murværk kan være problematisk. Alternativt kan der males
med farvet puds.
19. Vinduer (Henvendelse nr. 11, 12, 16, 17, 23, 25, 27, 28, 29)
Indsigerne ønsker i større eller mindre omfang helt at fjerne bestemmelse i forhold til vinduesopdeling,
materialer og glanstal.
Svar: Ikke imødekommet
Da dette er en bevarende lokalplan og dens intention er at sikre vinduesopdelinger og materialer, som
tilpasser sig den oprindelige byggestil for bevaringsværdige og ældre bygninger, fastholdes bestemmelsen.
Kommunen vurderer, at lokalplanen giver mulighed for at montere vinduer, som passer til byggestilen.
Desuden kan eksisterende lovlige forhold renoveres, eksempelvis delvis udskiftning af vinduer. Det foreslås
at tage en dialog med byggesagsmyndigheden, når vinduerne i den enkelte bygning skal udskiftes. Der kan
også søges dispensation, hvis huset er opført med andre vinduesopdelinger end det, der fremgår af
lokalplanens bestemmelser.
Kommunen vurderer, at et glanstal højere end 20 kan give blændinger i forhold til naboerne.
Kommunen vurderer, at plastikvinduer ikke er i overensstemmelse med byggestilen for bevaringsværdige og
ældre bygninger.
20. Kviste og ovenlysvinduer (Henvendelse nr. 12, 27)
Indsigerne er imod bestemmelsen, der argumenteres bl.a. mod størrelse på ovenlysvinduer mod vej, da
lokalplanen tolkes således, at en udskiftning af nuværende store ovenlysvinduer mod vej vil betyde en
ændring af tagkonstruktionen til mindre ovenlys.
Svar: Ikke imødekommet.
Kommunen vurderer, at størrelsen på ovenlysvinduer og placering har betydning for husets byggestil.
Lokalplanen gælder fremadrettet, nuværende lovlig anvendelse skal ikke ændres.
21. Værn på trapper og altaner (Henvendelse nr. 7)
Værn på trapper og altaner ønskes ikke reguleret. Indsiger mener endvidere, at bestemmelserne ikke kan
opfylde ønsket om ugenerthed.
Svar: Ikke imødekommet.
Da det er en bevarende lokalplans intention at sikre trapper og altaner som tilpasser sig den oprindelige
byggestil for bevaringsværdige og ældre bygninger, vurderer kommunen at indsigelsen ikke imødekommes.
Kommunen vurderer, at matteret glas eller et stålværn kan udformes, så det skærmer mod indkig.
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22. Definition på forhave og beplantning i forhave (Henvendelse nr. 8, 22)
Der spørges om definition på forhave, samt om belægning kan være græs og græsarmering?
Svar: Taget til efterretning
Forhaven er arealet foran primærbygningen ud mod vejen. Beplantning kan være græsarealer og
græsarmering forudsat, at det er grønt, og at der sker nedsivning af regnvandet.
23. Forhaver og omfang af belagt areal (Henvendelse nr. 8, 11, 19, 20, 25, 27, 28, 29)
Bestemmelsen for forhaverne ønskes ikke, og regulering af forhavernes omfang af belægninger ønskes ikke.
Der argumenteres for, at haverne i dag er meget forskellige.
Svar: Ikke imødekommet.
Kommunen vurderer, at bestemmelserne understøtter formålet om, at området fastholdes som et grønt og
åbent boligområde.
24. Opholdsarealer (Henvendelse nr. 12)
Der ønskes kun reguleret for forhaverne, mens resten af grunden ikke ønskes reguleret.
Svar: Ikke imødekommet
Kommunen vurderer, at bestemmelserne understøtter formålet om, at området fastholdes som et grønt og
åbent boligområde, desuden er bestemmelsen med til at begrænse afledning af regnvand til kloaksystemet
med henblik på klimatilpasning.
25. Hegn (Henvendelse nr. 1,8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29)
Nogle ønsker mulighed for at etablere åbent træstakit mod vejen, mens andre mener, at levende hegn
generelt ikke beskytter privatlivet tilstrækkeligt. Desuden argumenteres der for, at hegn ved terrænspring
løses bedst med faste hegn, eksempelvis raftehegn. Et forslag går på muligheden for begrønnede træhegn.
Svar: Delvis imødekommet
Kommunen vurderer, at levende hegn understøtter formålet om grønne forhaver og grønne strukturer i
området. Ønsket om træstakit mod vejen imødekommes delvist, der må ved bygninger opført før 1950
etableres et lavt (maks. 1,2 m. højt) åbent stakit i malet træ. Desuden imødekommes forslaget om
begrønnede træhegn, som eksempelvis begrønnede raftehegn.
26. Træer (Henvendelse nr. 15, 25, 26)
Bestemmelsens tekst kan læses som gældende for alle træer og ikke kun bevaringsværdig beplantning.
Svar: Imødekommet.
Intentionen i lokalplanen er, at teksten kun gælder for markante, bevaringsværdige træer. Overskriften
ændres til ”Bevaringsværdig beplantning”.
27. Træer (Henvendelse nr. 21)
Et eksisterende træ ønskes registreret som markant og bevaringsværdigt i lokalplanen.
Svar: Imødekommet
Kommunen har revurderet træet. Træet markerer sig særligt i gaderummet og inkluderes i planen på niveau
med de andre udpegede markante bevaringsværdige træer i planen.
28. Terrænregulering (Henvendelse nr. 11, 18, 22, 23, 25, 26.)
Der gøres opmærksom på, at der er forskellige terrænforhold i området, herunder beskrives det, at det flere
steder vil være svært at indrette plane opholds- og passagearealer med de foreslåede bestemmelser.
Svar: Ikke imødekommet.
Eksisterende lovlige forhold skal ikke ændres. For en lang række af områdets bebyggelse vil
bestemmelserne være dækkende og give mulighed for indretning af opholds- og passagearealer. Ved
nyanlæg, hvor ejeren skønner, at bestemmelserne ikke kan overholdes, kontaktes byggesagsmyndigheden
og en eventuel dispensation drøftes.
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29. Veje (Henvendelse nr. 23, 24, 28)
Der ønskes mere trafikregulering i området. Det foreslås at forbyde gennemkørsel for tunge køretøjer og
nedsætte hastigheden flere steder i lokalplanområdet.
Svar: Taget til efterretning.
Kommunen arbejder med et generelt indsatsområde i byerne, der omfatter etablering og udbredelse af
hastighedszoner i sammenhængende boligkvarter på helt ned til 30 km/t. Hastighedszonerne tænkes
fortrinsvis etableret gennem skiltning og uden omfattende brug af fysiske foranstaltninger, udover på særligt
udsatte steder. Det forventes, at det aktuelle lokalplanområde vil være et af de første områder, hvor
indsatsområdet bliver gennemført i løbet af 2022, dette under forudsætning af at de kommende projektplaner
kan godkendes af Nordjyllands Politi. Mulighederne for skiltning af gennemkørselsforbud for lastbiler vil blive
undersøgt i forbindelse med planerne for skiltning af lavere hastigheder i det aktuelle lokalplanområde.
30. Ændring af parkeringsnorm (Henvendelse nr. 10, 12, 22, 28, 29)
Der ønskes mulighed for flere parkeringspladser, eksempelvis i forhaven.
Svar: Ikke imødekommet.
Kommunen vurderer, at bestemmelserne understøtter formålet om at fastholde haveby-karakteren med
grønne forhaver.
31. Flytning af lygtepæl (Henvendelse nr. 28)
Indsigeren ønsker flytning af lygtepæl, da lygtepælen er til gene ved indkørsel.
Svar: Taget til efterretning.
AK-belysning kan kontaktes på ak-belysning@aalborg.dk angående ønske om flytning af lygtepæl.
32. Solceller (Henvendelse nr. 23, 24.1)
Der ønskes mulighed for opsætning af solceller, der argumenteres for, at det vil understøtte den grønne
omstilling, der skal også være opmærksomhed på, at det ikke skæmmer i forhold til kontrastfarver eller
blændingsgener.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanen forbyder ikke opsætning af solceller. Der vil i forbindelse med byggesagsbehandlingen ske en
konkret vurdering af, om lokalplanens intentioner overholdes.
33. Antenner og paraboler (Henvendelse nr. 7)
Bestemmelsen ønskes ikke.
Svar: Ikke imødekommet
Kommunen har vurderet, at antenner og paraboler kan være til gene for naboer og helhedsindtrykket af
området som haveby. Antenner og paraboler må derfor ikke placeres, så de er synlige fra nabobebyggelse,
offentlige veje og stier. De kan altså placeres steder, hvor de ikke er synlige i forhold til nabobebyggelse,
offentlige veje og stier.
34. Aflysning af servitutter (Henvendelse nr. 8)
Servitutter, der ikke længere er relevante ønskes aflyst. Der argumenteres med, at det bør gøres i
forbindelse med vedtagelse af lokalplanen, da det er svært at gøre som ejer.
Svar: Ikke imødekommet
Kommunen har vurderet, at det er omfattende at gennemgå og aflyse eventuelle servitutter for hele
lokalplanområdet. Der henvises til at lave en aflysningspåtegning på Tinglysningen.dk
(https://domstol.dk/media/ut2jhk5s/aflysning-servitut.pdf).
35. Eksisterende lovlige forhold og handlepligt, bestemmelsespunkter 15.2 og 15.3 (Henvendelse nr.
7, 12, 18)
Der spørges til, hvordan lokalplanen vil blive håndhævet i forhold til eksisterende og fremtidige ændringer for
bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende og indretning og ubebyggede arealer. Der
spørges også til, hvornår der er handlepligt.
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Svar: Taget til efterretning
Som det fremgår af bestemmelsespunkt 15.2, kan den nuværende lovlige anvendelse i lokalplanområdet
fortsætte som hidtil, og som det fremgår af bestemmelsespunkt 15.3 medfører lokalplanen ikke handlepligt i
sig selv.
Det vil altså først være i forbindelse med større ændringer, hvor der efter bygningsreglementet skal søges
byggetilladelse, at lokalplanens bestemmelser skal følges.
Bestemmelserne vil blive håndhævet af byggesagsmyndigheden, når der ansøges om nedrivnings- og/eller
byggetilladelse.
36. Ekspropriation (Henvendelse nr. 10,17,18)
Der gøres opmærksom på, at henvisningen til afsnittet ”Anden planlægning” ikke giver informationer om
ekspropriation. Desuden efterspørges kommunens planer for ekspropriation, og der ønskes evt. fornyet
høring i forbindelse med eventuelle planer for ekspropriation.
Svar: Imødekommet
Der er en uoverensstemmelse mellem bestemmelse 15.7, hvor der henvises til en vejledning i redegørelsen
under afsnittet ”Anden planlægning”, teksten findes ikke under afsnittet, den redegørende tekst indsættes.
Kommunen har ingen aktuelle planer om ekspropriation indenfor lokalplanens afgrænsning. En lokalplan
skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om et projekt, der ønskes ekspropriation i forbindelse
med, og der er ikke i lokalplanen beskrevet projekter, som opfylder dette krav. Det vil sige, at der skal en ny
lokalplan til for at muliggøre en eventuel ekspropriation.
Det anbefales at indsætte følgende vejledende tekst i redegørelsen under afsnittet ”Anden planlægning”:
” Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over fast
ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for
varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på baggrund af en
række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:











Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være meddelt
på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved en
frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal være et
aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de planmæssige
rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet,
ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil skulle eksproprieres, skal
stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges med ekspropriationen.
Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret med hensyn til
indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.

Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens §§ 99102. Det indebærer bl.a.:
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at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og at
ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med bemærkninger til
den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i forbindelse
med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger efter,
at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over ekspropriationsbeslutningen –
senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. findes på
Erhvervsstyrelsens hjemmeside.”
37. Skansevejens skole og delområde C (Henvendelse nr. 10, 17)
Der spørges til delområde C og planerne for Skansevejens Skole, sidst nævnte er ikke omfattet af
lokalplanen. Indsigerne er usikre på, om der er planer for at sammenlægge delområde C med Skansevejens
Skole som udviklingsområde.
Svar: Taget til efterretning
Kommunen har ikke planer for Skansevejens Skole pt. Når Skansevejens Skole skal udvikles til en ny
anvendelse, skal der udarbejdes en ny lokalplan med de lovpligtige høringer af naboerne.
Delområde C kan ikke sammenlægges med Skansevejens Skole uden en ny lokalplan med de lovpligtige
høringer af naboerne. Kommunen har ikke planer om at ændre delområde C, da området indgår i denne
bevarende lokalplan.
Indsigelserne er behandlet hver for sig i særskilt bilag ”Behandling af bemærkninger og indsigelser til
Lokalplan 2-1-105”.
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Bilag:
Forslag til lokalplan 2-1-105 Boliger, Rolighedsvej m.m., Skansekvarteret , Nørresundby
Behandling af bemærkninger og indsigelser Lokalplan nr. 2-1-105, Boliger Rolighedsvej m.fl., Nørresundby
Samlet indsigelser til Lokalplan 2-1-105
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Punkt 10.

Godkendelse af The Tall Ships Races 2022 - afspærring i midtbyen
2022-025060
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der i forbindelse med The Tall Ships Races
2022 i Aalborg afspærres jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag.
Vibeke Gamst var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
The Tall Ships Races 2022 – afspærring i midtbyen
Man kan allerede nu begynde at glæde sig til, at Aalborg fra den 4. - 7. august 2022 for sjette gange får
besøg af verdens flotteste sejlskibe og tusindvis af gæster, når The Tall Ships Races igen vender tilbage til
byen.
Det forventes, at mere end 50 af verdens smukkeste sejlskibe, 2.500 besætningsmedlemmer og 750.000
gæster besøger Aalborg.
Sejlskibene vil være hovedattraktionen, og oplevelsesmulighederne suppleres med musikalske og kulturelle
oplevelser for hele familien.
I forbindelse med The Tall Ships Races 2022 indrettes havneområderne på begge sider af fjorden som
”festplads” med servicefaciliteter for skibenes besætninger og publikum.
For at skabe de rette rammer vil det kræve enkelte vejlukninger. Vejlukningerne gør, at arrangementet kan
afvikles på en ordentlig og forsvarlig måde, hvor byen og havnefronten samtidig præsenteres på flotteste vis.
Som det fremgår af bilag 1, drejer det sig om følgende strækninger i perioden tirsdag den 2. august 2022 kl.
07.00 til søndag den 7. august 2022 kl. 18.00:
-

Nyhavnsgade fra Rendsburggade til Ved Stranden

Yderligere afspærring i forbindelse med fyrværkeri lørdag den 6. august 2022:
-

Limfjordsbroen lukkes i tidsrummet kl. 17.00-01.00
Kulturbroen lukkes i tidsrummet kl. 22.30-24.00

Alternative ruter
Forud for lukningen af Limfjordsbroen vil Aalborg Kommune udsende trafikinformationer til publikum og
trafikanter bl.a. via de sociale medier. Her vil publikum blive gjort opmærksomme på, at der findes alternative
ruter.
I forbindelse med The Tall Ships Races 2022 indsættes der to shuttlefærger mellem Aalborg og
Nørresundby. Den ene sejler mellem Goliath’ Bro og Den gamle kulplads v/P.P. Hedegaard, og den anden
sejler mellem Østre Havn og Stigsborg Brygge (Egholm II).
Foruden shuttlefærger vil publikum også kunne benytte sig af Kulturbroen, hvor fodgængere og cyklister kan
krydse fjorden. På den måde bliver hele arrangementsområdet tæt forbundet på trods af den midlertidige
lukning af Limfjordsbroen.
Af hensyn til sikkerheden afspærres Kulturbroen i tidsrummet kl. 22.30-24.00, så publikum ikke tager plads
herpå, for at se det store fyrværkeri lørdag den 6. august.
Adgang til p-hus og Aalborg City
Vejlukningerne planlægges med forbehold for, at der stadig skal være adgang til byens p-huse: Kulturen ved
Musikkens Hus, Friis P-kælder, Føtex P-hus, Salling P-hus og Palads Parkering. Dermed sikres adgang til
byens butikker for både byens borgere, gæster samt ansatte i byens butikker og restauranter.
Adgang for områdets beboere
Vejlukningerne kan betyde gene for de berørte beboere, virksomheder m.fl. i forhold til normale
parkeringsmuligheder. Der tages hensyn til de berørte beboere, men vejlukningerne kan ikke undgå at
komme til at påvirke beboerne i de dage The Tall Ships Races 2022 står på. Der udsendes
informationsmateriale til de berørte beboere.
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Bilag:
Bilag 1, The Tall Ship Races 2022 vejlukning
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Punkt 11.

Godkendelse af DM-Ugen 2022, Afspærringer og trafikale forhold
2020-084205
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der i forbindelse med DM-Ugen 2022 afspærres jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag, og
at den kollektive trafik omlægges jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag i forbindelse med DM-Ugen
2022.
Vibeke Gamst var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
DM-Ugen
Fra den 22.-26. juni 2022 valfarter idrætsudøvere til Aalborg, når den første udgave af DM-Ugen løber af
stablen.
I forbindelse med DM-Ugen kommer ca. 2.500 atleter fra 28-30 specialforbund under DIF, der skal kæmpe
om mere end 100 DM’er. DM-Ugen viser det bedste fra dansk idræt, hvor tidligere OL-deltagere og
nuværende stjerner kæmper side om side med nye talenter inden for de forskellige idrætsgrene.
Det forventes, at byens hoteller i hele perioden fyldes med deltagere, officials og gæster fra hele landet.
DM-Ugen dækkes massivt af DR og TV2 med bl.a. direkte transmission fra DM i Landevejscykling søndag
den 26. juni 2022. Mediedækningen vil betyde, at Aalborg under DM-Ugen vises fra sin allerbedste side med
bl.a. flotte billeder fra byen og af vandsportsaktiviteterne på Limfjorden.
Ved valget af Aalborg som værtsby, er der lagt vægt på byens mange muligheder for at skabe et bynært
arrangement, hvor centrum af Aalborg og de omkringliggende pladser, torve og havnefronten bliver
omdrejningspunkt for så mange aktiviteter som muligt.
Centre Court etableres på Slotspladsen og Honnørkajen. Her vil flere forskellige idrætter afvikle deres
mesterskaber i løbet af DM-Ugen.
Følgende af byens pladser vil derudover danne ramme om idrætter og arrangementer under DM-Ugen:
 Jomfru Ane Parken
 Toldbod Plads
 Utzon Parken
 Musikkens Plads.
Foruden ovenstående pladser vil følgende faciliteter blive taget i brug:
 Nordkraft
 Kildeparken
 Aalborg Atletik Stadion
 Vestre Fjordpark
 Gigantium
 AKKC
 Østre Havn
 Østre Anlæg
 Aalborg Flyvestation.
For at kunne skabe en unik oase i Aalborg, hvor byens borgere, idrætsudøvere, gæster, forretninger og
restauranter sammen vil kunne skabe masser af aktiviteter, underholdning og kulinariske oplevelser, vil det
kræve vejlukninger for at kunne afvikle arrangementet på både stævnedeltagerne og byens præmisser.
Herved kan Aalborg Kommune præsentere by og havnefront på flotteste vis for alle involverede.
Trafikale forhold
For at skabe de rette rammer vil det kræve en del vejlukninger. Vejlukningerne gør, at arrangementet kan
afvikles på en ordentlig, trafiksikker og forsvarlig måde, hvor byen og havnefronten samtidig præsenteres på
flotteste vis.
Som det fremgår af bilag 1, drejer det sig om følgende strækninger i perioden torsdag den 23. juni 2022 kl.
06.00 til søndag den 26. juni 2022 kl. 21.00:
Nyhavnsgade fra Rendsburggade til Ved Stranden
I forbindelse med DM i Landevejscykling er der to discipliner: Enkeltstart og Linjeløb, hvor de allerstørste
danske stjerner på herre- og kvindesiden kæmper om den nationale mesterskabstrikot og laurbærkransene.
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DM i Landevejscykling - enkeltstart afholdes torsdag den 23. juni i tidsrummet 13.00-19.30. For at sikre en
sikker og forsvarlig afvikling fortages en række lokale afspærringer og vejlukninger, som fremgår af bilag 3a.
Hele ruten fremgår af bilag 3b. Start- og målområde er på Vesterbro ved Aalborg Kultur- og Kongrescenter.
I forbindelse med løbsafviklingen lukkes følgende veje:
Torsdag den 23. juni kl. 06.00-21.00 afspærres dele af Vesterbro, fra Østre Allé til Hasserisgade
(vejen er i forvejen delvis lukket pga. broarbejde ved Viadukten over Vesterbro). Hertil kommer en
række veje i Hasseris og Gl. Hasseris, der fremgår af bilag 3a.
DM i Landevejscykling - Linjeløb afholdes søndag den 26. juni i tidsrummet 08.00-18.00. Her afvikles DM i 3
forskellige felter. For at sikre en sikker og forsvarlig afvikling fortages en række lokale afspærringer og
vejlukninger, som fremgår af bilag 4a. Hele ruten fremgår af bilag 4b. Start- og målområde er på Vesterbro
ved Aalborg Kultur- og Kongrescenter.
Det centrale bliver en 11 km. rundstrækning i Hasseris og Gl. Hasseris, hvor veje afspærres helt eller delvis i
tidsrummet kl. 10.00 – 17.30. I forbindelse med løbsafviklingen lukkes følgende veje:
Søndag den 26. juni kl. 06.00-21.00 afspærres dele af Vesterbro, fra Østre Alle til Hasserisgade
(vejen er i forvejen delvis lukket pga. broarbejde ved Viadukten). Hertil kommer en række veje i
Hasseris, som fremgår af bilag 4a.
Alternative ruter
Forud for lukningen af veje vil Aalborg Kommune udsende trafikinformationer til publikum, beboere og
trafikanter bl.a. via de sociale medier. Her vil Aalborg Kommune gøre opmærksom på, at der findes
alternative ruter.
Adgang til p-hus og Aalborg City
Vejlukningerne planlægges med forbehold for, at der stadig skal være adgang til byens p-huse: Kulturen ved
Musikkens Hus, Friis P-kælder, Føtex P-hus, Salling P-hus, Palads Parkering og AKKC. Dermed sikres
adgang til byen butikker og kongrescenter for både byens borgere, gæster samt ansatte i byens butikker,
restauranter og kongrescenter. Torsdag den 23. juni og søndag den 26. juni vil adgangsvejen til og fra
AKKC-parkering alene ske nordfra, men der vil være adgang til den offentlige parkering.
I perioden 23. juni kl. 07.00 til 26. juni 2022 kl. 20.00 nedlægges et antal betalingsparkeringspladser ved
AKKC-parkering til teamparkering i forbindelse med DM i Landevejscykling. Teamparkering fremgår af bilag
5.
Adgang for områdets beboere
Vejlukningerne kan betyde gene for de berørte beboere, virksomheder m.fl. i forhold til normale
parkeringsmuligheder. Der tages hensyn til de berørte beboere, men vejlukningerne kan ikke undgå at
komme til at påvirke beboerne i de dage DM-ugen står på. Der udsendes informationsmateriale til de berørte
beboere. Ligesom der træffes foranstaltninger om call-center og race-marshalls der kan guide beboere
ud/ind af de områder, der af trafiksikkerhedsmæssige årsager afspærres for.
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Bilag:
Bilag 1, DM-ugen 2022 vejlukning
Bilag 2, Triatlon & Rullesport vejlukning
Bilag 3b, Cykling, hele enkeltstartsruten
Bilag 3a, Cykling enkeltstart vejlukning
Bilag 4a, Cykling linjeløb vejlukning
Bilag 4b, Cykling linjeløb hele ruten
Bilag 5, Nedlagte parkeringspladser ved AKKC

Byrådet

Møde den 09.05.2022
kl. 16.00

Side 49
4 afaf459

Byrådet

Punkt 12.

Godkendelse af ekspropriation til Plusbus, etape P02 - Vestbyen Station
2022-007018
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer og rettigheder med henblik på udvidelse af offentlig vej i
henhold til lov om offentlige veje §§ 96 – 98, og
at By og Land bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålet.
Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse - ekspropriationens omfang
Projektets formål og indhold
I efteråret 2018 vedtog Aalborg Kommune lokalplan ”1-1-134 BRT-tracé, Aalborg”.
BRT-busprojektet er efterfølgende blevet navngivet Plusbus. Det er et ambitiøst projekt, som skal løfte
Aalborg og understøtte byens fortsatte udvikling.
Et nyanlagt moderne bustracé giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling.
Samtidig løser Plusbus konkrete udfordringer for byens trafik.
Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid, skaber større sammenhæng
mellem transport og byudvikling samt kendetegnende ved:






Kørsel i egen busbane
Prioritering i lyskryds
Jævn overflade uden huller og bump
Hurtig og niveaufri ind- og udstigning
Komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer

Plusbusserne skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte
bydele. Analyser viser, at netop linjeføringen vest-øst fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg
Universitetshospital er den mest optimale rute, der skaber det bedste potentiale for udvikling. Samtidig bliver
passagerernes rejse gennem byen mere effektiv.
Aalborg Vestby Station forplads
Pladsen ved Aalborg Vestby Station bliver fornyet med ny belægning, bede og vejudstyr i form af
cykelparkering og sidemøbler, så der skabes en helhed mellem togstationen og den fremtidige BRT-station.
Den nordlige del af pladsen inkl. den nordlige Plusbus-perron har været under etablering fra primo 2021 og
afsluttes ultimo 2021.
På den sydlige del af Aalborg Vestby Station forplads anlægges der i 2022 ny perron, den sydlige kørebane,
cykelsti og fortov.
Der anlægges en Plusbus-perron i sydsiden af Kastetvej (for østgående trafik) under jernbanebroen.
Projektets gennemførelse og tidsplan
Anlægsarbejderne for projekt P02 Vestby Station forplads syd bliver påbegyndt primo august 2022 og
afsluttes ultimo 2022. Forud for disse arbejder, vil der på BaneDanmarks arealer blive anlagt ny støttemur
under jernbanebroen samt etableres nye trapper til togperronerne.
Berørt ejendom
Ekspropriationens størrelse fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende
kortbilag, som er i sagen.
Ekspropriationen berører et løbenummer.
Lb.nr. 1 – Ejer: Ejerforeningen Farvergården
Matr.nr. 1027c m.fl., Aalborg Bygrunde
Areal, der eksproprieres, udgør ca. 6 m2.
Areal, der eksproprieres til midlertidigt arbejdsareal, udgør ca. 1 m2.
Øvrige oplysninger
Der blev afholdt åstedsforretning den 28. februar 2022 med henblik på at redegøre for den planlagte
ekspropriation og dennes nærmere omfang. Ingen gav møde.
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Der er ikke indgået forlig med lodsejeren om erstatningen for arealafståelse.
Der er ikke i den efterfølgende indsigelsesperiode indkommet bemærkninger, forslag til ændringer og
indsigelser mod projektet.

Økonomi
Den samlede anlægsudgift for etablering af (projektets navn mm) andrager i alt ca. 2 mio. kr. ekskl. moms.
Erstatningsbeløbet afholdes over projekt 2v0106080201 BRT, Arealerhvervelse, Erstatninger.
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Bilag:
Ekspropriationsplan
Oversigtskort
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Punkt 13.

Forslag fra Enhedslistens, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres
byrådsgrupper vedr. plantebaseret kost
2022-031029
Enhedslistens, Socialistisk Folkepartis og De Radikale Venstres byrådsgrupper har anmodet om, at følgende
optages på byrådets dagsorden til mødet den 9. maj 2022:
"Enhedslistens, SFs og Det Radikale Venstres byrådsgrupper stiller nedenstående forslag i Aalborg Byråd:
Der udarbejdes retningslinjer for de kommunale institutioners madordninger og kantiner, således at borgere,
der bruger kommunale kantiner og madordninger altid har mulighed for at vælge et plantebaseret måltid, hvor
det er praktisk muligt.
Begrundelse:
Flere og flere borgere ønsker at spise mere plantebaseret mad på grund af klimaet, deres sundhed eller
hensyn til dyrevelfærd. Vi mener, at kommunen bør støtte op omkring denne udvikling. Med det dygtige
køkkenpersonale, har vi muligheden for at introducere flere mennesker til plantebaserede retter. Det vil også
inspirere til ændring af spisevaner i hjemmet.
Med dette forslag ønsker vi at sikre, at give borgere, der bruger kommunale kantiner og madordninger
mulighed for at vælge et sundt, nærende plantebaseret måltid. Der er tale om minimum et plantebaseret tilvalg
pr. måltid på alle kommunale institutioner. Dette skal ske i samarbejde med en faglig kompetente ressource
som f.eks. klinisk diætist.
Der er en række fordele ved, at det gøres muligt at spise plantebaseret mad hos de kommunale institutioner.
Der er tale om fordele for klima og miljø, sundhed, økonomi og dyrevelfærd.
Aalborg har fremlagt deres klimainitiativer, som skal være med til at skabe en reducering på 70%
CO2-udledning i 2030 og en klimaneutral kommune i 2050. Forslaget kan være med til at reducere Aalborg
bys CO2-udledning specielt i scope 3. Med det nye fokus på den grønne omstilling i landbruget har
kommunerne - inklusiv Aalborg - en mulighed for at støtte omstillingen til mere plantebaseret produktion, ved at
være en storkøbs-aktør for lokale plantebaserede varer. Reduktion i andelen af animalske produkter vil
mindske kommunens klimabelastning.
Det er generelt sundere at spise mindre kød og mere grønt, og derfor er det vigtigt at de kommunale
institutioner understøtter dette. Hvis alle i Danmark spiste tættere på kostrådene, ville der kunne spares 12
milliarder kroner hos sundhedsvæsenet. Det fastslår en rapport fra Københavns Universitet. Ved at indføre en
ordning der gør at plantebaserede muligheder, er et krav på offentlige institutioner i Aalborg Kommune,
bidrager man til at passe på folkesundheden. Ifølge de nye kostråd bør danskerne sænke deres kødforbrug
til højst 350g om ugen, hvor det nu er på omkring 1 kg.. Hvis alle spiste mere plantebaseret, ville det spare
penge hos sundhedsvæsenet.
Måltider som udelukkende indeholder planter, garanterer dyrevelfærd. Det er vigtigt, at kommunale
institutioner understøtter dyrevelfærd, og en af de mest effektive måder at gøre det på er ved at tilbyde
plantebaserede muligheder i madordninger.
Ordningen ønskes gennemført overalt, hvor det er praktisk muligt, set i forhold til at have et tilstrækkeligt
forbrugsniveau og at undgå madspild.
Forslaget er udarbejdet i dialog med alle partier i Det Grønne Valgforbund. Det vil sige udover SF, De Radikale
og Enhedslisten: Veganerpartiet, Alternativet, Trafikalt Folkeparti og Kommunistisk Parti."
Beslutning:
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Byrådet

For stemte: 24
Imod stemte: 6 (C , D og O)
Mette Ekstrøm var fraværende.
Godkendt.
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Punkt 14.

Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedr. undersøgelse af
mulighederne for at etablere en kombination af solceller og støjdæmpning på den
bynære del af E45
2022-031504
Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til
byrådets møde den 9. maj 2022:
"Forslag til beslutning på byrådsmødet 9/5 2022
Byrådet ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en kombination af solceller og støjdæmpning på
den bynære del af E45, en strækning på ca. 10 km syd for fjorden frem til Limfjordstunnelen. Det foreslås at
nedsætte en arbejdsgruppe til at drive projektet, som refererer til de relevante udvalg (Klima & Miljø, By & Land)
samt varetager kommunens interesser overfor eksterne interessenter.
Begrundelse
Da det er forbundet med en del problemer at finde arealer som er egnede til etablering af solcelleparker,
grundet beboerprotester over udsigten til de knap så æstetiske panelrækker, er det hensigtsmæssigt at
benytte arealer som allerede er afskærmet visuelt og hvor anlægget ikke vil skæmme. E45 strækningen
gennem det centrale og sydlige Aalborg udgør et areal på ca. 30 hektar, og vil formentlig kunne udnyttes til
anlæg af en betydende del af de solcelleparker som Aalborg kommune skal anlægge som del af den grønne
omstilling. Da arealets størrelse er omtrent på den nedre grænse for kommercielt rentable solcelleanlæg, bør
det undersøges om en privat aktør er relevant for denne del af opgaven. Som en betydelig sidegevinst
skønnes det muligt at lave en omfattende støjdæmpning af E45 ved at udnytte den bærende konstruktion til
solcellerne som basis for dette. Da der allerede er afsat en del midler til støjafskærmning fra Vejdirektoratet, bør
det undersøges om de to projekter kan kombineres og behovet for ny kapital derved kan reduceres.
Anlægget af en bynær solcellepark vil aflaste behovet for at inddrage andre områder (f.eks. ved Stae) og tillige
have den fordel at være så tæt som muligt på forbrugerne, så anlæg af transmissionskabel og
transmissionstab minimeres. Støjbelastningen fra E45 har længe været en plage for naboerne, og da det er
påvist at motorvejsstøj har en ganske negativ sundhedseffekt, vil mange borgeres sundhed og
velbefindende nyde godt at en effektiv støjdæmpning."
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af køb af ejendom
2022-009714
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at Aalborg Kommune køber ejerlejlighederne 2, 4 og 5, beliggende matr. 298a, Nørresundby Markjorder,
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby for 41.565.000 kr.,
at der gives tillægsbevilling til anlæg på 41.565.000 kr.
at der efter købet af ejerlejlighederne foretages en analyse, for at kortlægge den mest optimale anvendelse af
ejerlejlighederne, og eventuelt frigør eksterne lejemål.
Lisbeth Lauritsen var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Per Clausen deltog ikke ved sagens behandling.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Kommune opførte i 2001 en ny administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5, til brug for
daværende Teknisk Forvaltning og forsyningsvirksomhederne. Ejendommen er udstykket i ejerlejligheder,
hvor forsyningsvirksomhederne ejer tre af i alt fem ejerlejligheder. Aalborg Kommune har tinglyst forkøbsret
på to af tre af forsyningsvirksomhedernes ejerlejligheder. Forkøbsretten giver Aalborg Kommune ret til at
købe ejendommene på samme vilkår, som vil være gældende for salg til en uafhængig tredjemand.
I forbindelse med forsyningsvirksomhedernes udflytning fra Stigsborg Brygge til Nefovej og Gasværksvej har
der derfor været drøftelser mellem kommunen og forsyningsselskaberne om, hvad der skal ske med
ejerlejlighederne. I forhold til anvendelsen, er det vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt med
eksterne lejere – særligt pga. krav til afløsning og adgangsforhold. Herudover mangler forvaltningerne på
adressen plads, hvilket lokalerne kan være med til at løse.
I forhold til ejerskab, er det vurderet mest hensigtsmæssigt, at ejerlejlighederne købes frem for lejes, idet et
lejemål for kommunen udløser en deponering tilsvarende værdien af ejerlejlighederne.
Kommunen og forsyningsvirksomherderne har derfor fået indhentet to uafhængige mæglererklæringer, som
vurderer ejerlejlighederne til samlet henholdsvis 40,1 mio. kr. og 41,7 mio. kr. Gennemsnitsprisen er således
40,9 mio. kr., som parterne er enige om er markedsprisen for ejerlejlighederne.
Hvis kommunen erhverver ejerlejlighederne, vil der være behov for en tværgående analyse, for at kortlægge
den mest optimale udnyttelse af ejerlejlighederne. Analysen kan medføre, at lokaler i den øvrige
bygningsmasse frigøres – herunder særligt eksterne lejemål, og der kan ske en omrokering mellem flere
forvaltninger. Det er dog også forventeligt, at der skal ske en ombygning af ejerlejlighederne for at få en
optimal udnyttelse og indretning.
Analyse og ombygningsomkostninger kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, idet det afhænger af, om
flere bygninger skal analyseres for at få en optimal rokade.
Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2022
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Klima og Miljø
Sektor: Miljø og Plan
AaK Bygninger
00.25 Fast ejendom
Køb af ejendom .............................................................................................................

41.565

Ændring i alt - anlæg ....................................................................................................

41.565

Budgetmæssige konsekvenser
FINANSIERING
2022
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. 08.22.01 Kassebeholdning
Finansiering, kassebeholdning

-41.565

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

-41.565

Sagen behandles på den lukkede del af dagsordenen af hensyn til kommunens forhandlingsposition.
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Punkt 18.

Underskriftsside
Beslutning:
-
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