1. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 11:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
ryming@stofanet.dk
Letvadvej/bygaden

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen

(Indsæt din kommentar her)
Sofiendalenge
Hvordan løses trafikken ved kringelhøj (t krydset fra bygaden og ud i skelagervej)
Navn: (fini ryming)
Kontaktoplysninger: (ryming@stofanet.dk)
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

2. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 11:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); osa@dgvd.d
Fremtidens skalborg

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen

(Indsæt din kommentar her)
Samle SKALBORG
OB's at godtgemt stemmer i Gug det giver ikke mening
Hvornår kommer egnsplanvej?
Navn: (Ove salomonsenNavn)
Kontaktoplysninger: (osa@dgvd.dk)
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

3. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 12:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); hkriis@mail.dk
Godtgemt, en del af SKALBORG?

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen
(Indsæt din kommentar her)
Mentalt og fysisk føler vi os koblet fra SKALBORG
Vi bor i et ingenmandsland
SKALBORG station er fejlplaceret
Navn: (Kirsten Riis)
Kontaktoplysninger: (mail/adresse)
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

4. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 12:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); andersvive92@gmail.com
Støj, ny nibevej

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen
(Indsæt din kommentar her)
Vi er plaget af støj fra trafik på ny nibevej

Kunne man forestille sig støjskærme på viadukten eller ny asfalt kunne afhjælpe problemet eller
fartbegrænsning (jf. snak med Iben. Andersen)
Navn: (Anders Munch Navn)
Kontaktoplysninger: (mail/adresse)andersvive92@gmail.com
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

5. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 12:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); per.vorsoe@gmail.com
Klubhuset

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen

(Indsæt din kommentar her)
Kunne klubhuset ikke bruges af børnehaver/dagplejere i dagtimerne, der mangler noget fælles og et
udflugssted.
Navn: (Navn)
Kontaktoplysninger: (mail/adresse)
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

6. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 12:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); per.vorsoe@gmail.com
Hundeskoven

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen

(Indsæt din kommentar her)
Kunne være rart med hundeskov, evt i østerådalen hvor de rydder en masse træer og sætter køer
ud....
Navn: (Gitte vorsøe)
Kontaktoplysninger: (mail/adresse)
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

7. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 13:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
makanstrup@hotmail.com
Forslag til byudvikling i Fremtidens SKALBORG

Hej!
Vi vil gerne forslå, at man forbedrer de eksisterende stier ude omkring skalborg.
Vi har rigtig mange gode stier og genveje, men de vil fremstå mere tydelige og indbydende, hvis de bliver
optimeret, f.eks. vha. mere stabil belægning og/eller skiltning.
F.eks. fra Engdraget ud mod Draget.
Vh.
Charlotte Jensen og Martin Akto Kanstrup
Stationsmestervej 15, 2. TV.
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

8. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 13:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); mb1704@gmail.com
SKALBORG

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen

(Indsæt din kommentar her)
God ide med løbebane rundt om dyrskuearealet, evt et lille område til skateboard.
God ide med sti langs banen, for cyklister og gående
Hvad med en shuttlebus fra stationen til storcenteret på travle tidspunkter
Vigtigt at bevare dyrskuearealet som grønt friareal.
Navn: (Maureen Buus)
Kontaktoplysninger: Grønnegården
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

9. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Skalborg Fremtidens <fremtidensskalborg@gmail.com>
27. august 2016 13:25
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse); topa@home3.gvdnet.dk
Kettrup alle, SKALBORG

Emne: Fremtidens Skalborg

Kommentarer til kommuneplantillæg/byudviklingsplanen

(Indsæt din kommentar her)
Dumt at vi stemmer i Gug, hvis vi hører til SKALBORG og indkildevej bliver lukket .... Alle vore
relationer er i SKALBORG, det er her vi vil hører til
Navn: (Navn)Tove Christensen
Kontaktoplysninger: (mail/adresse)
Sæt evt dig selv/din egen mail på cc
Læs mere om Bydelens udvikling på: http://www.aalborgkommuneplan.dk/globalservices/nyheder/skalborg.aspx
Fremtidens Skalborg
Skalborg festdag 27. august 2016
Dyrskuearealet

[Side #]

10. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Iben Steensbæk Andersen
8. september 2016 11:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
aab@gvdnet.dk
Indsigelse Skalborg byudviklingsplan, telefonisk

Telefonisk henvendelse
Karen Birgitte Baun
Adr: Engholmvej 10, 9200 Aalborg SV
Mob: 22468772
Vedr. trafik Sofiendalsvej.
Bekymring omkring skolebørn og stingende trafik.
Der er mange børn fra Folingsvej(1), langs sofiendalsvej til stien(3) til skolen(2). Der burde være
hastighedsdæmning fra Folingsvej (40 km) eller rundkørslen og end til stikydsningen. Børnene er
meget udsatte og der er megen trafik på strækningen. Det skyldes både placering af UCN samt at
der er en stor del af gennemkørende trafik der nu kører ad Sofiendalsvej, efter Digtervejen er
blevet hastighedsdæmpet.

11. Indsigelse

Fra: smn@ucn.dk [mailto:smn@ucn.dk]
Sendt: 16. september 2016 11:58
Til: Iben Steensbæk Andersen <iben.andersen@aalborg.dk>
Emne: Byudvikling

Hej Iben
Jeg har med stor interesse læst om den by udvikling, der er planlagt for Skalborg.
Jeg har et par ønsker eller ideer jeg ved ikke om det er noget I har lyst til at modtage,
men her kommer de 
1. Hver morgen går jeg sammen med min datter til dagpleje over Ny nibevej.
Specielt på vej hjem kører bilerne ind imod Aalborg meget hurtigt. Ville det ikke
være muligt, at lave noget fart sænkende inden krydset ved Bonderupgaard. Der
er mange, der taler i mobil og er uopmærksomme i et kryds, hvor der færdes
mange børn til og fra skole. Som forældre ville det gøre mig mere tryk, hvis jeg
var klar over at bilerne blev opmærksomme på, at de var tæt på krydset og
skulle sænke farten.
2. For nogle år tilbage planlagde I, at lave en stor spændende legeplads i det
grønne område mellem UCN og Skelagergaarden. Den er desværre aldrig
blever færdig. Der er kommet en nogle ting, men det er stadig plads til meget
mere, og det kunne være dejligt med en god legeplads i et område hvor der er
mange børn.
3. Trappen på Herregårds siden af broen der går over Ny nibevej og forbinder
Herregårdskvarteret med digterkvarteret der er trinene næsten væk flere steder,
det er super den er der, men den bliver farlig inden for de næste par år.
Du er meget velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til det ovenstående.
Hilsen Sara M. Nielsen
27240110

12. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Norma Nielsen <norma_leo@hotmail.com>
25. september 2016 16:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indfaldsveje til Skalborg.

Til Aalborg Kommune.
Jeg vil gerne kommentere et par ting ved jeres fremtidsplaner . Først synes jeg at det er flot at der gøres et
forsøg på at fremme sammenhæng i en meget splittet bydel.
Den megen trafik og de store veje sætter på forhånd stramme rammer.
Men et forslag til at løsne knuden på Skalborg bakke, kunne være at skaffe direkte adgang til City Syd fra
motorvejen både fra nord og syd.
Måske holder lettelsen ikke så mange år men...
Et andet forhold er Ny Nibevej og den massive trafik lige før Hobrovej.
Personlig bruger jeg krydset ved Ny Nibevej og Lindenborgvej flere gange om dagen, og jeg er meget
opmærksom på trafik fra vest og specielt den hastighed både biler og lastbiler kommer med. Jeg kunne
ønske mig at trafikanterne meget tidligere blev gjort opmærksom på de nye forhold fra trafikvej ( 90 km.)til
Byvej (50km.) evt med flere skilte og ujævne advarselsstriber , så farten kan komme ned og man bliver
opmærksom på de nye vilkår.
Udbygning af legepladser står altid højt på ønskelisten, og det er startet rigtig fint på Bakken ved
Skelagergården.
Venlig hilsen
Leo Nielsen
Langholtvej 13
9200 Aalborg SV
Sendt fra min iPad

[Side #]

13. Indsigelse
OASEN K/S

DATO 29.09.2016

DERES JOURNALNR.

VORT PROJEKT

SEKRETÆR

Vedr.: Indsigelse til kommuneplantillæg 3.022 Byudviklingsplan for Skalborg
Som ejer af matr. nr. 9cm, 13o og 13l, Sofiendal By, Skalborg fremsendes hermed indsigelse til
kommuneplantillæg 3.022 Byudviklingsplan for Skalborg.
Indsigelsen har sin baggrund i den under udarbejdelse værende lokalplan for de af os ejede ejendomme,
matr. nr. 9cm, 13o og 13l, Sofiendal By, Skalborg, Digtervejen 1, Hobrovej 352 og 354.
Indsigelsen drejer sig om rammeområde 3.6.D2 Ny Nibevej og omhandler følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rammeområdets afgrænsning
Bebyggelsesprocent
Bygningshøjde
Skalborg Kirke
Bevaring af træer
Offentlig sti

1. Rammeområdets afgrænsning
Vi ønsker rammeområdets afgrænsning justeret jf. vedlagt bilag således det omfatter Digtervejen 1 (matr.
9cm) Hobrovej 352 (matr. 13o) og 354 (matr. 13l) samt dele af Herman Bangs Vej 6 og 8 (matr. 13s og
13bh). Dette er vigtigt for at området kan omdannes og udvikles som et sammenhængende område. Den lave
del af grusgraven (matr. 13o) friholdes for boligbebyggelse.
2. Bebyggelsesprocent
Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent ønskes hævet fra 60% til 75% for området som helhed, for at sikre
intentionerne i den helhedsplan, som danner grundlag for lokalplanudarbejdelsen, om en tæt og sluttet
bebyggelse op til Ny Nibevej og Hobrovej.
3. Bygningshøjde
Vi ønsker, at der tages stilling til højden på bebyggelsen/det arkitektoniske fixpunkt på hjørnet ved Hobrovej,
Ny Nibevej for at gøre opmærksom på, at det her er muligt at bygge højere end i det resterende område. Vi
foreslår at rammen muliggør at der på hjørnet Hobrovej/Ny Nibevej kan bygges op til 10 etager. På grund af
trafikrummet størrelse ved hjørnet Hobrovej/Ny Nibevej vil bygningshøjden ikke være til gene for områdets
nærmeste naboer.

C/O CALUM A/S • VESTRE HAVNEPROMENADE 21 • 9000 AALBORG
TLF. 98 12 67 00 • CVR: 33 36 43 42

OASEN K/S
4. Skalborg Kirke
Det er vores klare vurdering, at indblikket til det øverste af kirketårnet set fra Ny Nibevej vil blive meget
svært at bevare, hvis der bygges højere på Digtervejen 1, end den eksisterende bebyggelse. En ny og evt.
mere fremrykket bebyggelse på Digtervejen 1, der i dag er i 1 etage, vil ligeledes kunne dække for indblikket
til kirken. Fra Hobrovej skal man se godt efter, for at nå at fange et glimt af kirken nord for krydset med Ny
Nibevej - der er mange distraktionsmomenter, og kirken falder i med den foranliggende gulstensbebyggelse
eller skjules af beplantning.
Der i mod kan kirken opleves i sin helhed set fra Digtervejen og fra ådalen i sydøst, hvilket en ny bebyggelse
på Digtervejen 1 ikke vil sløre.
Samlet set er det vores vurdering, at indblikket til kirken fra Ny Nibevej og Hobrovej på tværs af Digtervejen
1 ikke kan bevares, hvis området skal omdannes. Det er ligeledes vores vurdering, at Aalborg Kommunes
ønske om et arkitektonisk fixpunkt på hjørnet af Hobrovej og Ny Nibevej vil tage fokus på dette sted, og
bortlede opmærksomheden fra et eventuelt kig til kirken.
Vi foreslår at der langs Digtervejen kan bygges op til 3 etager og 4 etager op mod Ny Nibevej.
5. Bevaring af træer
I forbindelse med omdannelsen af området til en ny bydel giver lokalplanen, der er under udarbejdelse,
mulighed for at bearbejde den gamle grusgrav (matr. 13o) til en grøn og oplevelsesrig oase, der tilgodeser
både ejendommens og bydelens beboere. Det er hensigten at terrænet i grusgraven hæves og skråningerne
udjævnes, så området bliver mere tilgængeligt. Dette vil medfører at der sker en udtynding/fældning af
eksisterende træer og beplantning, hvormed vi gerne ser at formuleringen omkring ’bevaring af træer’ udgår
fra kommuneplanrammen.
6. Offentlig sti
Vi mener at formuleringen: ’Fra Hobrovej skal sikres en stiforbindelse langs områdets sydlige kant til
Digtervejen’ er meget specifik, da stiernes endelige placering kommer an på disponeringen af området.
Denne ønskes ændret til blot at sikre at der etableres stiforbindelse, der sammenbinder området med
omkringliggende vej- og stiforløb.

Vi stiller os gerne til rådighed til en dialog hvor vi kan drøfte ovennævnte punkter.

Mvh.
CALUM Oasen ks
Stine Ellegaard
Urban Designer
Mail: sej@calum.dk
Tlf.: 2325 3961

C/O CALUM A/S • VESTRE HAVNEPROMENADE 21 • 9000 AALBORG
TLF. 98 12 67 00 • CVR: 33 36 43 42

BILAG
Indsigelse
29.09.16

14. Indsigelse

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

6. oktober 2016
DUH/GMA

Høringssvar fra Energinet.dk vedr. høring af forslag til
kommuneplantillæg 3.022 med miljørapport (VM),
Byudvikling for Skalborg
Energinet.dk har modtaget information om, at kommuneplantillæg 3.022 med
miljørapport (VM), Byudvikling for Skalborg er i forslag. Høringsfristen er den
26. oktober 2016.
Det fremgår, at kommuneplantillæggets formål er, at skabe et fælles lokalcenter, der henvender sig til alle bydelens kvarterer, således at sammenhængskraften på tværs af kvartererne styrkes.
Til information kan det oplyses, at Energinet.dk ejer, driver og bygger det danske el- og gastransmissionsnet, som også knytter Danmark sammen med el- og
gassystemerne i vores nabolande. Energinet.dk ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.
For information om luftledninger og kabler på lavere spændingsniveauer bedes
Aalborg Kommune kontakte relevante netvirksomheder, som er ejer heraf.
Bemærkninger
Nærværende høringssvar omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.
Opmærksomheden henledes til kortudsnittet på side 4, hvoraf det fremgår, at
der gennem planområdet (gult markeret område), forløber vores 2 stk. parallelle
150 kV jordkabler – Håndværkervej-Mosbæk og Ferslev-Ådalenher vist med sort
stiplet linje).
Deklaration:
Jordkablet er sikret ved tinglyst deklaration (se vedhæftede).

Dok. 16/16839-2

Klassificering: Til arbejdsbrug/Restricted

1/4

Det fremgår af deklarationsteksten, at deklarationsarealets bredde er 2 meter i
vandret afstand fra kablerne og arealet imellem de parallelle kabelsystemer, i alt
10 meter over kablerne.
I deklarationsarealet må der kun under særlige omstændigheder og efter indhentet tilladelse fra selskabet opføres bygninger, etableres vej eller foretages
terrænændringer.
Der ikke må foretages plantning af træer eller i øvrigt iværksættes noget, der
kan være til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn,
reparation eller vedligeholdelse.
Om der planlægges, skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder el. lign. skal det understreges, at der langs vore kabelanlæg er
tinglyst deklaration om respektafstand i forhold til
stærkstrømsbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand
til luftledninger/jordkabler ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg
af nogen art herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget
restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.
Vindmøller:
Såfremt der påtænkes etablering af vindmøller i planområdet, anmoder Energinet.dk om, at følgende sikkerhedsafstand respekteres:
•

Vindmøller nær Energinet.dk’s jordkabelanlæg skal som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.
Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand, som gælder både små og
store vindmøller, skal sikre, at vindmøller ikke påfører Energinet.dk’s
jordkabelanlæg skader ved lynnedslag med store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.

Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af vindmøller
ikke påfører Energinet.dk’s jordkabelanlæg skader ved lynnedslag med risiko for
at påvirke forsyningssikkerheden.
Forsigtighedsprincip og magnetfelter:
Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der
være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller
jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.
I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår
eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund
for.
I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er
formuleret således:

Dok. 16/16839-2

Klassificering: Til arbejdsbrug/Restricted

2/4

”Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør
opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende
boliger og børneinstitutioner.
Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i
den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete
eksponering.”
Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Energinet.dk ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening – se venligst denne vedhæftet.
For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst vores hjemmeside
www.energinet.dk/magnetfelter.

LER (kun kabler):
Når der graves i nærheden af elkabler, er det vigtigt, at kende kablernes placering.
Husk at forespørg i LER-registeret (ledningsejerregisteret) inden der graves i jorden.
Fremtidige planer:
Før folketingsvalget 2015 præsenterede den tidligere regering en Vækstpakke
2015, som indeholdte en række initiativer til at løfte væksten i Danmark. Et af
de områder, der er indeholdt i vækstpakken, er "Mere effektivt byggeri og billigere forsyning", hvor der er præsenteret 9 initiativer, herunder et initiativ vedrørende "Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne". Se yderligt
om vækstpakken på Finansministeriet hjemmeside her
Der er lavet analyser og forskellige scenarier, der belyser konsekvenserne ved at
tilpasse kabelhandlingsplanen. Det betyder konkret, at der er stor usikkerhed
om realiseringen af Energinet.dk’s kabelhandlingsplan og de demonteringer af
luftledninger den indeholder.
Derfor har Energinet.dk sat beslutninger, der er relateret til kabelhandlingsplansprojekter, som ikke allerede er vedtaget som anlægsprojekter i Energinet.dks bestyrelse, i bero, indtil der er skabt en politisk afklaring.
Energinet.dk har også besluttet ikke at offentliggøre en Netudviklingsplan 2015
på grund af en igangværende udredning af konsekvenserne ved en tilpasning af
kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne. Udredningen, som er foranlediget af
en samlet vækstpakke, udarbejdes med deltagere fra Energi- Forsynings- og
Klimaministeriet, Energistyrelsen (formand), Finansministeriet og Energinet.dk.
Vækstpakken kan studeres yderligt på finansministeriet hjemmeside her.
Udredningen kan føre til, at de nuværende principper for kabellægning og etablering af transmissionsnettet revideres, hvilket i så fald vil betyde, at rammerne
for Energinet.dk’s Netudviklingsplan vil blive ændret.
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Kortudsnit:

Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.

Venlig hilsen
Dorte Udengaard Hansen
Arealer og Rettigheder – Team 3. parter
Tlf.: 70220275
Mail: 3.parter@energinet.dk
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15. Indsigelse

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Aalborg 14-10-2016

Indsigelse til planforslaget, Byudviklingsplan for Skalborg.

Denne henvendelse er skrevet på vegne af Drastrup Beboerforening.
Vi har gennemlæst planforslaget for Skalborg, og vil påpege følgende.
Den skitserede motorvejs-linieføring tager ikke hensyn til, at den samtidig vil afskærer lokalområdets
direkte adgang til de skønne naturområder i og omkring Drastrup. Her er tale om Drastrupkilen og Drastrup
Skov, incl. grusgraven. Begge dele er væsentlige aktiver for lokalområdets fritidsliv, og benyttes i stort
omfang af såvel lokale som forbipasserende til fx løb, naturoplevelser og som mountainbike-rute.
I skriver følgende i planforslaget:
Visionen er at øge synlighed og tilgængelighed til rekreative områder, herunder hærvejsruterne, der
løber gennem de grønne kiler Østerådalen og Drastrupkilen.
For at sikre tilgængeligheden til Drastrupkilen, skal den eksisterende Drastrupsti sikres fremadrettet. Vi
mener derfor at det er nødvendigt at der etableres en faunapassage, ”natursti-bro” som krydsning af den
kommende motorvej. På den måde fastholdes den naturlige tilknytning til naturen for lokalområdet og
Skalborgs beboere, så naturen fortsat kan indgå som et væsentligt aktiv for ”at være bosat i Skalborg
området”.
Beboerne i Drastrup har et stort behov for bevaring af deres tilknytning til naturen i Drastrupkilen, som
pendant til det hurtigt voksende City Syd som grænser sig tæt op af Drastrups østlige side.
I modsat fald frygter vi, at lokalområdets huse vil falde i værdi med risiko for at vi – og Aalborg kommune –
ender med at have et relativt stort område inden for bygrænsen, som ikke længere er attraktivt at bosætte
sig i. Og som følge heraf – usælgelige huse, forstærket værdifald, ubeboede huse – kort sagt et
lokalområde, som udvikler sig i modsat retning af intentionen i kommuneplanen for Skalborg.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Mvh.
Drastrup Beboerforening
v. Michael Pedersen
Drastrup Skovvej 27
9200 Aalborg Sv
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17. Indsigelse

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Flemming Elbæk <elbaek79@hotmail.com>
19. oktober 2016 11:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lene Elbæk
Fremtidens Skalborg - høringssvar

Til Aalborg Kommune,
Mit navn er Flemming Elbæk, og jeg bor Vestavej 18, 9200 Aalborg SV, hvilken adresse er beliggende i
Stjernekvarteret. Vestavej er en sidevej til Pallasvej, der er forbundet med Stationsmestervej.
Under henvisning til udkastet til kommuneplantillæg for udvikling af Skalborg, som Aalborg Kommune
sendte i høring i august 2016, skal jeg hermed fremkomme med høringssvar til planen.
Indledningsvist skal jeg bemærke, at den påtænkte udvikling af Skalborg hilses velkomment. Det er meget
positivt, at Aalborg Kommune vil udvikle denne bydel, der rummer store perspektiver for såvel
detailhandel, erhverv og almindelige borgere generelt.
Det hilses samtidigt velkomment, at der i forslaget i kommuneplantillæg på side 20‐21 gøres en del ud af,
at beskrive de kommende tiltag i forhold til sikring af de trafikale forhold både i relation til en samlet
infrastruktur, men også for bløde trafikanter, ligesom der agtes at foretage indsatser for at forhindre
gennemkørsel i boligområder.
Særligt følgende passus på side 21 påkalder sig opmærksomhed under punktet "tiltag og fokusområder":
"Nu/kort sigte: Mindskelse af gennemkørende trafik i boligområder,[.....]"
Vi beboere i Stjernekvarteret lider i større omfang under, at der er en høj grad af gennemkørende færdsel
fra Hobrovej via Stationsmestervej og Pallasvej mod Gug og Aalborg Øst på trods af, at der er skiltet, at
gennemkørsel er forbudt. Gennemkørsel via denne rute kan i myldretiden spare en bilist en del tid, hvis
man skal til Aalborg Øst eller Gug fremfor at forsætte via Hobrovej, der kan være endog meget trafikeret i
myldretiden. Ruten via Stationsmestervej og Pallasvej bliver også brugt af buslinje 16 og buslinje 25.
Der er ikke nogen bussluse e.l. på strækningen, og der bliver i mange tilfælde kørt væsentligt hurtigere end
50 km/t.
Stjernekvarteret er et boligområde med villaer og parcelhuse, og der er således også mange mindre børn
og dagplejemødre mv. i kvarteret. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at Stjernekvarteret bliver brugt som
genvej for de mange personer, der ikke har tid eller tålmodighed til at benytte Hobrovej som færdselsåre.
Det er både farligt børn og andre beboere, ligesom det betyder en række gener i form af støj mv.
Det nævnes på side 58 i forslaget til kommuneplan tillæg, at der er etableret hastighedsdæmpende
foranstaltninger for at reducere den gennemkørende trafik i Stationsmesterkvarteret. Det virker dog ikke
på strækningen Pallasvej og Stationsmestervej, idet strækningen bruges som busstrækning og der ikke er
etableret en bussluse.
Jeg skal derfor indtrængende bede om, at der i forbindelse med gennemførslen af tiltag mod
gennemkørende trafik i boligområder, jf. forslaget til kommuneplantillæg side 21 etableres en bussluse på
strækningen Stationsmestervej og Pallasvej, så den gennemgående trafik kan reduceres til alene at
omfattet busser, cykler, fodgængere og knallerter.
[Side #]

På forhånd mange tak.
Med venlig hilsen
Flemming Elbæk
NB.: min hustru, Lene Elbæk, er cc. dette høringssvar.

[Side #]
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BK NORD A/S
Hobrovej 431
9200 Aalborg SV
Tlf: 96 34 52 50

Aalborg Kommune

www.bk-nord.dk

By- og Landskabsforvaltningen

info@bk-nord.dk

ATT: Per Aksel Diget Sørensen

CVR: 32140947

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Jyske Bank
5059 - 1036426

Aalborg, den 10. oktober 2016

Indsigelse med bemærkninger til ny bebyggelse på Letvadvej 32A, 9200 Aalborg SV.
I forbindelse med partshøringen angående ny bebyggelse på Letvadvej 32A, 9200 Aalborg SV,
fremsendes hermed en indsigelse med bemærkninger fra de hørte parter. Ud over de hørte parter, er
der flere ejendomme, som vil blive påvirket af det evt. kommende byggeri. Derfor er der bagerst i
indsigelsen, vedhæftet en underskriftsindsamling imod det fremsendte forslag, fra flere beboere i
området end de hørte parter.
Vi anerkender og støtter idéen om fortætning frem for byspredning som beskrevet i
byudviklingsplanen for Skalborg, forslag til kommuneplantillæg 3.022, som er i høring frem til den 26.
oktober 2016. Ligeledes er der positiv stemning for boligbebyggelse i området, som erstatning for
nedslidt erhvervsbebyggelse. Dog er karakteren og omfanget af det foreslåede boligbyggeri meget
fremmed for området og har negative konsekvenser for naboejendommene hvorfor bemærkningerne
i denne indsigelse, primært er rettet herimod.
Som det beskrives flere steder i førnævnte kommuneplantillæg/byudviklingsplan er der stor
efterspørgsel på tæt-lav boliger i Skalborg, hvorfor der også er udlagt nye boligområder for netop at
imødekomme det stigende behov. Men de nye gode planmæssige tiltag i byudviklingsplanen og
kommuneplantillægget, mener vi ikke skal aflede en negativ konsekvens for eksisterende og
velfungerende boligområder. Derimod bør ny bebyggelse i allerede bebyggede boligområder
indpasses så både ny og eksisterende bebyggelse understøtter hinanden frem for det modsatte, som
vi mener, er tilfældet, med det foreslåede byggeri på Letvadvej 32A.
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Herunder er opstillet en række punkter, som vi finder uhensigtsmæssige og som har negativ effekt
på eksisterende boligområde og naboejendomme. Herefter kommer en uddybende beskrivelse.
1. Lokalplanpligt – ændring af karakteren i området
2. Afstand til skel
-

Indbliksgener / højde

-

Sol/skygge

-

Afstandskrav - skrå højdegrænseplan – afstand til skel

-

Vurdering jf. Bygningsreglementet

3. Ejendomsværdiforringelse

Uddybende beskrivelse:
1. Lokalplanpligt – ændring af karakteren i området.
Området i Digterkvarteret er præget af åben-lav bebyggelsesstruktur med parcelhusbyggeri.
Kun enkelte steder, primært i kanten langs Hobrovej, Ny Nibevej og et enkelt sted på
Letvadvej, har bebyggelsen en anden karakter og anvendelse som erhverv. I den del af
Digterkvarteret, som er berørt af det nye byggeri på Letvadvej, er bebyggelsesstrukturen
meget tydelig åben-lav parcelhusbyggeri, overvejende i ét plan. Karakteren for den nye
bebyggelse er fremmed for området og i særdeleshed ift. bygningshøjden, kombineret med
den meget korte afstand til skel. Bygningsmassen i det nye byggeri er desuden koncentreret
ét sted på grunden, frem for at skabe større spredning af byggeriet. Dette giver den nye
bebyggelse en form for karréstruktur og bevirker at den virker meget massiv og dominerende
frem for at være tilpasset området. (Se BILAG 1).
Det fremgår ikke af partshøringen, at der påtænkes udført en lokalplan for området til ny
bebyggelse. Selv om kommuneplanrammerne for området tillader boligbyggeri, mener vi, at
byggeriet er af en sådan karakter, at der er lokalplanpligt jf. Planlovens § 13, stk. 2: ”En
lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller
anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse….” I vurderingen af om der er
lokalplanpligt eller ej indgår bl.a. følgende vurderinger jf. Vejledning til Planloven:
-

Væsentlige ændringer i det bestående miljø

-

Skal det konkrete ses i større planlægningsmæssig sammenhæng

-

Om borgerne skal have lejlighed til at udøve indflydelse på planlægningen

-

Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse vil i almindelighed forudsætte, at en lokalplan er
tilvejebragt

-

Udformningen af byggeriet, f.eks. med hensyn til højde og etageantal, dvs. om byggeriet
passer ind i det eksisterende miljø. Er der tale om byggeri udført i etaper, må
lokalplanpligten vurderes på grundlag af det samlede byggeprojekt.

-

Bestemmelserne fortolkes endvidere således, at også en væsentlig ændret anvendelse af
bebyggelse eller ubebyggede arealer udløser lokalplanpligt, i samme omfang som
nybyggeri. Det gælder også, selvom ændringer efter kommunalbestyrelsens vurdering vil
betyde en miljømæssig forbedring i forhold til den eksisterende anvendelse.
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Der henvises i øvrigt til U.1989.420.V, hvor fysiske gener som skyggegener, for tæt byggeri,
dominans mv. gav erstatning til nabo pga. ejendommens værdiforringelse i forbindelse med
opførsel af 8 dobbelthuse i villakvarter. En væsentlig ændring hvortil der ikke blev udarbejdet
lokalplan eller inddraget hensynet til, hvilke fysiske virkninger et byggeprojekt kan få for
naboerne.

2. Afstand til skel
-

indbliksgener / højde:
Naboerne grænsende op til det nye boligbyggeri, vil få væsentlige indbliksgener fra de
nye naboer, som vil kunne kigge direkte ned i haverne og i husene. Generne vurdereres at
være af uacceptabelt omfang, både pga. nybyggeriets mængde og størrelse af vinduer,
og fordi de nye boliger har en højde, der er både markant, dominerende og fremmed for
området i helhed. (Se BILAG 2).
Selvfølgelig forventes en højere tolerance overfor indbliksgener i bymæssig
sammenhæng. I områder med karrébebyggelse, fx i midtbyen, eller anden tæt
bebyggelsesstruktur i flere etager, kan indbliksgener næppe undgås og er forventeligt.
Men i et område som ved parcelhusene i Digterkvarteret, bør der være væsentlig mindre
tolerance over for indbliksgener og en vis privathed indenfor ejendommens rammer bør
respekteres. Dette kan løses ved at stille krav til en lavere bygningshøjde i en lokalplan.

-

Sol/skygge:
Idet de nye boliger nærmest er placeret og udformet som i en karrébebyggelse uden luft
imellem, vil de danne en massiv ”mur” op mod naboerne. Dette påvirker ikke bare den
åbenhed der karakteriserer området, men også sol og skyggeforhold på de
omkringliggende ejendomme, som vil få skyggedannelse af en væsentlig karakter i
haverne. (Se BILAG 3)

-

Afstandskrav - skrå højdegrænseplan – afstand til skel:
Idet der ikke er udarbejdet en lokalplan for området, som også varetager resten af
områdets interesse, skal den nye boligbebyggelse udelukkende følge
Bygningsreglementets afstandskrav til skel. Med et byggeri med en så massiv karakter
og højde som ej heller er passet ind i omgivelsernes karakter, gøres byggeriet endnu
mere markant med den korte afstand til skel. Dette til meget stor gene for de
omkringliggende naboer, som ikke længere synes at have et værdifuldt frirum på deres
ejendomme. Dette forstærkes ved, at hele den nye bebyggelse placeres meget
koncentreret ét sted på den ellers store grund.
Afstanden til skel jf. Bygningsreglementet er ikke overholdt mod naboskellet til matr. nr.
2sv. Der er en stor overskridelse af afstanden til skel jf. BR15, 2.2.3.2.

-

Vurdering jf. Bygningsreglementet:
Jf. BR15, 2.2 om byggeret, kan Kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende byggeriet
såfremt afstanden til skel, bygningshøjde m.m. overholdes. Dog overholder afstanden til
skel ikke BR15 for hele byggeriet jf. ovenstående.
Vi mener dog, at Aalborg Kommune bør vurdere, at bestemmelserne om byggeretten er
for vidtgående for den pågældende bebyggelse i form at de konsekvenser det vil have for
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både nabo og området som helhed. Dvs. at nedlægge forbud mod byggeriet og udarbejde
en lokalplan, som tilgodeser området som en helhed, hvor ny bebyggelse kan opføres
med hensynstagen til naboer og krav ift. områdets karakter, herunder bygningshøjde,
afstand til skel, placering på grund, væsentlige indbliksgener, mindre massiv og
dominerende fremtræden osv.
3. Ejendomsværdiforringelse:
Flere af de berørte ejendomme i området er, efter udsendelse af partshøringen, blevet
vurderet af flere forskellige ejendomsmæglere. Alle ejendomsmæglere har været fuldt ud
enige i, at hvis byggeriet på Letvadvej 32A opføres som fremsendt, vil det have en meget
negativ effekt på ejendomsvurderingerne. Ikke kun for ejendommene beliggende i
naboskellet til den nye bebyggelse, men også minimum en husrække længere væk. Det er
klart, at en så stor værdiforringelse for så mange ejendomme i et ellers meget eftertragtet og
populært villakvarter, synes urimeligt og bør være anledning til yderligere krav til restriktioner
i det nye byggeri, herunder især bygningshøjden, som er den tungest vejende faktor til alle
ovenstående punkter.

Med denne indsigelse imod de nye boliger, som ønskes opført på Letvadvej 32A, forventer vi ikke, at
der gives en tilladelse til byggeriet som fremsendt. Derimod forventer vi, at der bliver taget
byplanlægningsmæssig stilling til, hvordan der fremover kan etableres boliger på arealet, som
tilgodeser både nye som eksisterende beboere i området, og at dette sikres via retmæssig
lokalplanlægning.

Indsigelsen er indsendt af:

På vegne af:
Helle Petersen og Kenneth Werner Petersen
Thøger Larsens Vej 23

BK NORD A/S

9200 Aalborg SV

Karina Lentz Andersen
Arkitekt MAA
Byggeri og Planlægning
Tlf.

96 34 52 67

Mobil.

22 23 24 37

Mail:

kla@bk-nord.dk

Lisa og Jesper Røntved
Jakob Knudsens Vej 10
9200 Aalborg SV
Liselotte og Søren Bundgaard
Jakob Knudsens Vej 6
9200 Aalborg SV
Kia og Robert Hjort Christensen
Jakob Knudsens Vej 8
9200 Aalborg SV

BILAG:
- BILAG 1 + 2 + 3
- Underskrifter fra en række naboer, som også vil blive berørte af byggeriet, men som ikke er blevet
hørt ifm. partshøringen.
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BILAG 1

Fremmed byggeri for området - karrédannelse i parcelhuskvarter

Som beskrevet i indsigelsen er den nye bebyggelse
meget fjern for områdets
eksisterende bebyggelsesstruktur både i udformning,
placering på grunden samt
i højden. Ydermere er de
nye bygninger placeret så
de danner en massiv mur
og fremstår dermed endnu
mere dominerende i området. Med deres udformning
og placering danner de en
form for karréstruktur og
står som en ”mur” op mod
de eksterende parcelhuse
i området. Der ønskes en
bedre tilpasning, helhedsbearbejdning og respekt for
stedet og dets nuværende
beboere samt deres ret til
”det gode hverdagsliv” som
er beskrevet i den nye byudviklingsplan for Skalborg.

Massiv dominerende ”mur”
med karrékarakter set fra
Jakob Knudsens Vej og fra
haverne i nr 8 og 10.

BILAG 2

Indbliksgener / højde
Ny bebyggelse

Indbliksgener fra nyt byggeri i eksisterende parcelhushaver på Jakob Knudsens
Vej. Her vist fra haven på
Jakob Knudsens Vej 8 hvor
der er direkte kig ned fra ny
bebyggelse i haverne i nr 8,
10 og 12.
Hækken er på alle illustrationer 1,5 m høj. Selv ved
at lade hækken gro til de
tilladte 1,8 m vil der være
væsentlige direkte indbliksgener fra 1. sal.
Indbliksgener fra nyt byggeri i eksisterende parcelhushaver på Jakob Knudsens
Vej. Her vist fra haven på
Jakob Knudsens Vej 8.

Indbliksgener fra nyt byggeri i eksisterende parcelhushaver på Jakob Knudsens
Vej. Her vist fra haven på
Jakob Knudsens Vej 10.

Indbliksgener fra nyt byggeri i eksisterende parcelhushaver på Thøger Larsens
Vej. Her vist haven på
Thøger Larsens Vej 27.

BILAG 3 (side 1 af 4)

Principmodel - sol/skygge forhold

Dato: 1/5
Tidspunkt: kl. 19.00
Eksisterende byggeri

Thøger Larsens Vej 23

Dato: 1/5
Tidspunkt: kl. 19.00
Byggeri i partshøring
Væsentlig øget skyggedannelse
ifm. eftermiddags- og aftensolen for Jakob Knudsens Vej nr
10 og 8 samt Thøger Larsens
Vej 23.

Jakob Knudsens Vej 8
Jakob Knudsens Vej 10

Samme scenarie set fra en anden vinkel.
Væsentlig øget skyggedannelse for Jakob Knudsens Vej nr 6 og 8 samt Thøger Larsens Vej 23.

BILAG 3 (side 2 af 4)

Principmodel - sol/skygge forhold

Dato: 1/7
Tidspunkt: kl. 19.00

Dato: 1/7
Tidspunkt: kl. 19.00

Eksisterende byggeri

Byggeri i partshøring
Væsentlig øget skyggedannelse for Jakob Knudsens Vej
nr 10 og 8 samt Thøger Larsens Vej 23.

Dato: 1/7
Tidspunkt: kl. 20.00

Dato: 1/7
Tidspunkt: kl. 20.00

Eksisterende byggeri

Byggeri i partshøring
Væsentlig øget skyggedannelse for Jakob Knudsens Vej
nr 10 og 8 samt Thøger Larsens Vej 23. Minimal aftensol i
haverne.

BILAG 3 (side 3 af 4)

Principmodel - sol/skygge forhold

Dato: 1/8
Tidspunkt: kl. 19.00

Dato: 1/8
Tidspunkt: kl. 19.00

Eksisterende byggeri

Byggeri i partshøring
Væsentlig øget skyggedannelse for Jakob Knudsens Vej
nr 10 og 8 samt Thøger Larsens Vej 23.

Dato: 1/8
Tidspunkt: kl. 20.00

Dato: 1/8
Tidspunkt: kl. 20.00

Eksisterende byggeri

Byggeri i partshøring
Væsentlig øget skyggedannelse for Jakob Knudsens Vej
nr 10 og 8 samt Thøger Larsens Vej 23. Minimal eller
ingen aftensol i haverne.

BILAG 3 (side 4 af 4)

Principmodel - sol/skygge forhold

Dato: 1/1
Tidspunkt: kl. 12.00
Eksisterende byggeri

Dato: 1/1
Tidspunkt: kl. 12.00
Byggeri i partshøring
Især i vinterhalvårets få lyse
timer vil det nye byggeri kaste
lange skygger ind i haverne på
Thøger Larsens Vej 23, 27 og 29
og også som slagskygger på husenes facader i nr 23 og 27. Dette har en væstenlig forringende
betydning idet dagslyset ikke
længere har samme mulighed
for at komme ind i husene.

#BREVFLE

Kia Malene Hjort Christensen
Jakob Knudsens Vej 8
9200 Aalborg SV

27. september 2016

Byggeri, BLF

Letvadvej 32A, 9200 Aalborg SV - Partshøring

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000

Vi har modtaget ansøgning om forhåndsgodkendelse til en bebyggelsesplan for ovennævnte ejendom.
Boligerne
Der ønskes opført 2 rækkehuse med i alt 6 boliger i 1½ etage. Bebyggelsesprocenten for ejendommen vil blive i alt på 40.
Bygningsreglementet
Ejendommens samlet bebyggelsesprocent er i overensstemmelse med
bygningsreglementet, som bestemmer, at kommunalbestyrelsen ikke kan
nægte at godkende en rækkehusbebyggelses etageareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40.
Høring
Inden vi træffer en afgørelse, vil vi orientere dig om følgende:
•
•
•

Bebyggelsens omfang og indvirkninger på omgivelserne er reguleret af bestemmelserne i BR15 kap. 2.
Projektet medfører en fortætning i området.
Bebyggelsen kan ændre karakteren i området.

51449192

Der er vedlagt tegningsmateriale og beskrivelse af projektet.
Eventuelle bemærkninger skal fremsendes skriftligt til By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller mail til
per.soerensen@aalborg.dk inden 2 uger fra dato. Dine eventuelle bemærkninger vil indgå i vores videre vurdering af sagen.
Venlig hilsen

Per Aksel Diget Sørensen
Bygningskonstruktør
per.soerensen@aalborg.dk
9931 2062

Init.: PAS
EAN nr.: 5798003751597

J.nr.:
2016-3555
2016-046400

19. Indsigelse

Fra: Bent Stamer [mailto:bs@bent-stamer.dk]
Sendt: 12. oktober 2016 18:01
Til: 'Iben Steensbæk Andersen'
Cc: 'Mads Østergaard'; Tobias-tsa-skattesagsadvokaterne.dk; Svend Harbo
Emne:
Hej Iben
I forsættelse af vores møde sender jeg hermed opgørelse til bebyggelsesgrad.
Jeg kan oplyse dig at det område som kommuneplanen omfatter øst for Hobrovej udgør følgende areal :
1 am
1 ao
1 ap
1 rg
1 ms
1 rp
1 rd
1 hd

Advokatkontor 2308
Bager
904
Wika Skilte
1478
Aldi
1295
Parkeringsplads v/Aldi 1350
Parkeringsplads v/ Wika 699
Børnehave
2203
Transformatorstation 113

I alt

kvm 10.350

Foreløbigt planlagt areal
Bebyggelsesgrad 72.3 %

Venlig hilsen
Bent Stamer
Advokat (L)
Algade 31 ∙ 9000 Aalborg
Telefon 98 13 33 00 ∙ Direkte 20873711

Følg Advokatfirmaet.dk på LinkedIn

7.475

20. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

FES-EFS08 Jensen, John <FES-EFS08@mil.dk>
25. oktober 2016 13:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Tillæg 3.022 Byudviklingsplan for Skalborg [RELEASABLE TO INTERNET
TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget det under emne nævnte tillæg i høring.
Der skal til høringen anføres følgende bemærkning:
I Kommuneplanramme 3.6.B1 Drastrup skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmode om, at anvendelse tillige
omfatter ”let erhverv”

Med venlig hilsen
John Jensen
Afdelingsleder
Sagsbehandler
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ejendomsafdelingen/Ejendomforvaltningssektionen
Arsenalvej 55
DK‐9800 Hjørring
Telefon: +45 7281 3288
Mobil: +45 7231 3436
E‐mail: fes‐efs08@mil.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for modtageren. Hvis du
ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i nogen sammenhaeng og vi beder dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af emailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores
overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og
laeses, aabnes den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne vedhaeftede filer,
kan du finde information paa dette link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx .
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake,
please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the message from your system without
making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free
from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient
opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the
receipt or use of this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this
link http://forsvaret.dk/FKIT/Pages/winmail.aspx

[Side #]

21. Indsigelse
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Christine Brønnum-Johansen <ChrBro@erst.dk>
25. oktober 2016 15:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Høringssvar vedr. forslag til kommuneplantillæg 3.022 Byudviklingsplan for Skalborg
planstrategi16.pdf; rev2_Referat_møde med aalborg_11012016.pdf

Til Aalborg Kommune
Erhvervsstyrelsen har modtaget forslag til kommuneplantillæg 3.022 Byudviklingsplan for Skalborg, som er i høring
frem til 26. oktober 2016.
Styrelsen har følgende bemærkninger til planforslaget:



På s. 71 er rammen 3.6.C3 beskrevet, men kortbilaget viser ikke rammens udstrækning.
Planforslaget er indberettet som et kommuneplantillæg, men i Aalborg Kommunes Planstrategi 2016, som
netop har været i høring, står følgende på s. 21:
”Byrådet igangsætter følgende geografiske delkommuneplanrevisioner i byrådsperioden: BRT‐traceet,
Midtbyen, Østre Havn, Vestbyen, Stigsborgkvarteret, Thistedvejkvarteret, Skalborg, Gigantiumkvarteret, Det
østlige Aalborg samt de 11. oplandsbyer med særlige vækstpotentialer (nogle er allerede igangsat).”
Erhvervsstyrelsen har på møde med kommunen i januar 2016 drøftet tidligere kommuneplantillæg, som har
karakter af delvise kommuneplanrevisioner, se vedhæftede referat.
Når Aalborg Kommune kommer til møde i Erhvervsstyrelsen den 28. oktober 2016, ønsker styrelsen at
drøfte kommunens tilkendegivelser i planstrategien i forhold til det aktuelle planforslag.

Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de
forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser under Erhvervs‐ og Vækstministeriets ressortområde.
Styrelsen har således ikke vurderet, om forslagets indhold og form har fejl eller mangler, som påvirker planens
retlige grundlag og gyldighed.

Med venlig hilsen
Christine Brønnum‐Johansen
Landskabsarkitekt
ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291335
E‐mail: ChrBro@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk
ERHVERVS‐ OG VÆKSTMINISTERIET

Pas på miljøet ‐ udskriv kun denne e‐mail hvis det er nødvendigt.

[Side #]

Integrerede løsninger
for Vækst, Trivsel og Det Grønne

Planstrategi 2016

Aalborg er stadig Norddanmarks Vækstdynamo, men vi vil så meget mere...
Planstrategi 2016 skal sikre helhed og synergi i alle fremtidige initiativer
i Aalborg By og Aalborg Kommune. Det skal ske ved, at der for hvert
nyt initiativ – hvad enten det er en offentlig eller privat investering – skal
arbejdes målrettet mod nye fælles løsninger.
Vi vil skabe nye smarte, integrerede løsninger, hvor der ikke kun er
fokus på vækst og fysik men i høj grad også på mennesker og det
grønne…!!
I 2011 fik vi med den tidligere Planstrategi slået fast, at Aalborg by ikke
bare er driveren for Aalborg Kommune. Aalborg by er Norddanmarks
Vækstdynamo.
I samme planstrategi blev begrebet ’Vækstakse’ født som et bånd
med koncentreret vækst fra lufthavnen i nordvest over Nørresundby
og Aalborg havnefronter, Aalborg midtby, omdannelsesområderne ved
Godsbanen, Eternitten og videre til Gigantium, Universitetet, det nye
Universitetshospitalsområde og Aalborg havn i øst. Denne Vækstakse
er rygraden i Aalborgs udvikling.

En ny dimension handler om, at Aalborg Kommune ikke står alene.
Aalborg by er en del af en større Byregion, hvor byen er dybt afhængig
af nære relationer og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og
levedygtige byer/oplande i hele NordDanmark, der igen er afhængige af
Aalborg by som vækstdynamo. Center og periferi er hinandens nødvendige forudsætninger.
En anden og helt central ny dimension er, Aalborg Kommune griber
’Guldet’ med nye integrerede løsninger, hvor der ikke kun er fokus på
vækst men også på mennesker og det grønne. Aalborg Kommune går
’fra mere til bedre’. Det er ikke længere nok at have fokus på vækst. Vi
skal have fokus på, at væksten skal føre til værdiskabelse for mennesker og det grønne.
Planen er skabt på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune og i
snævert samspil med udarbejdelse af Aalborg Kommunes nye Bæredygtighedsstrategi 2016-22.

Som opfølgning på Planstrategi 2011 godkendte byrådet i 2013 en ny
Fysisk Vision 2025 for Aalborg by og Aalborg Kommune. Visionen udgør
den røde tråd i kommunens fysiske udvikling. Omdrejningspunktet i
Fysisk Vision 2025 er at få sat fokus på, hvordan Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo kan gøres konkurrencedygtig i den stigende
nationale og internationale konkurrence, - og hvordan resten af kommunen kan understøtte og bakke op.
Planstrategi 2011 og Fysisk Vision 2025 er med andre ord meget målrettet planlægning med et langsigtet strategisk sigte for Aalborg by og for
Aalborg Kommune. I den nye Planstrategi 2016 fastholdes målene og
visionerne fra disse planer. Vi starter ikke for fra, men tilføjer derimod
nogle nye dimensioner, for at videreudvikle og kvalificere strategien.
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Aalborg Byråd
Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester
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Den røde tråd i alle udviklingsstrategier
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Konsekvenser for planlægningen i resten af byrådsperioden

21

Ansvarsfuld
Vækst

Planstrategi 2016
Trivsel

- skaber rammer for fælles
handlinger i Aalborg by og
Aalborg Kommune.

Aalborg Dogmer
Det grønne

- er vigtige principper, der
skal efterleves i alle fremtidige handlinger.
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Aalborg by er stadig Norddanmarks Vækstdynamo, men vi vil så meget mere...
Vi vil STADIG arbejde med...
XX at udvikle Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo
XX at skabe en helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik for Aalborg, hvor
Vækstaksen med højklasset kollektiv trafik er rygrad for udviklingen,
XX at sikre storbypuls i Aalborg, med en kulturrig, underholdende og
involverende bymidte med attraktive by- og bomiljøer, et stærkt
universitet med internationale styrkepositioner og en robust erhvevsstruktur, der kan tiltrække kapital og skabe arbejdspladser ,
XX at de 11 oplandsbyer med særlige vækstpotentialer er attraktive bosætningebyer, der understøtter Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo,
XX at sikre kvalitet, frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling i alle øvrige oplandsbyer og landsbyer,
XX at fremme mere og bedre natur samt bedre rammer for friluftsliv og
XX mobilitet som den sammenbindende kraft.

Fysisk Vision 2025

Byrådet ønsker at fastholde de
langsigtede mål og visioner fra den
tidligere Planstrategi 2011 og Fysisk
Vision 2025.
Disse mål og visioner er kort opsummeret i boksen ovenfor. Begge
planer kan ses på kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.
Planstrategi 2016 skal opfattes som
et supplement med nye dimensioner.
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Byregion Norddanmark
NordDanmark er en selvstændig byregion, der med stærke nationale og internationale forbindelser har
potentiale til at kunne klare sig i den globale konkurrence. NordDanmark rummer samtidigt et bæredygtigt
grundlag for det gode hverdagsliv, et innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og et sundt og involverende
fritidsliv for borgerne i regionen.

Aalborg by er Norddanmarks naturlige vækstdynamo.

Aalborg kommune er inde i en rivende udvikling. Befolkningstallet stiger med ca. 2.500 nye borgere om
året. Samtidig tiltrækkes kapital, og nye virksomheder opstår.
Udviklingen kommer imidlertid ikke af sig selv. Det har den aldrig gjort i NordDanmark. Der skal samarbejdes målrettet om at styrke konkurrenceevnen. Fremtidens udvikling indretter sig ikke efter kommunegrænser, og udfordringerne løses ikke kun med en lokal indsats men i høj grad også i en regional og national
sammenhæng.
Væksten i de større byer er et
globalt fænomen, og det er særligt
de større universitetsbyer, der har
kritisk masse (befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger, oplevelser
mv.) nok til at trække vækst til en
hel region.
Vi befinder os i en brydningstid,
hvor vi må slippe den traditionelle regionale planlægning, hvor
strategien har været at opnå ligelig
udvikling indenfor regionen.
Der er i stedet behov for at tænke
i retning af en mere markedsorienteret strategi, der har fokus på at
skabe forbindelser og relationer i
regionen og mellem regioner.

De regioner, der vil klare sig i konkurrencen, er dem, der formår at
skabe en stærk fælles vision, - en
langsigtet strategisk planlægning
for regionens udvikling.
Kommunerne i regionen må ikke
opfatte hinanden som modsætninger/konkurrenter. Strategien skal
i stedet bygge på et fælles billede
af, at Aalborg, de øvrige byer i regionen og det åbne land er hinandens nødvendige forudsætninger.
By og land er komplementære
størrelser, hvor den rette forståelse af de funktionelle sammenhænge og stedbundne kvaliteter
vil få det bedste frem i begge.
Samarbejde er en nødvendighed...

Region - på tværs af lande
Region - på tværs af byer
Region - på tværs af kommuner
Region - på tværs af by og land
Ove Kaj Pedersen, Byplanmøde 2015

Vi vil SÆRLIGT arbejde med...
XX at skabe en stærk fælles vision, - en langsigtet strategisk planlægning for byregionens udvikling i samarbejde med de øvrige kommuner i Norddanmark og Regionen,
XX at videreudvikle Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo og
XX mobilitet som en grundlaget for Byregion Norddanmark og den
øgede urbanisering.

Center - Periferi
Groet - Bygget
Borgerkraft - Centralstyring
Komplementære størrelser - ikke modsætninger
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Et stærkt samarbejde om Norddanmark
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har samarbejdet om et fælles afsnit til kommunernes planstrategier og til regionens Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS). Resultatet er gengivet nedenfor.

”Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale
og internationale konkurrence, men det kræver et målrettet samarbejde
på kryds og tværs af regionen.
Nordjylland har et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø
og nogle gode rammer for borgernes hverdagsliv. Alligevel er der
behov for et målrettet samarbejde om at styrke regionen, for udvikling
og vækst kommer ikke af sig selv. De nordjyske kommuner og Region
Nordjylland har derfor pr. 1. januar 2015 etableret et tæt og forpligtende
samarbejde om en fælles vækstdagsorden: Business Region North
Denmark. Gennem dette samarbejde kan vi få et stærkere Nordjylland,
der skaber sin egen vækst.

Vilkår og globale Udfordringer

Der er en lang række globale udfordringer, som påvirker Nordjyllands
udvikling, ligesom Nordjyllands beliggenhed spiller en rolle for udviklingsmulighederne:
Globaliseringen øger konkurrencen, men åbner også for nye eksportmuligheder i de nordjyske virksomheder. Samlet set er globaliseringen
en fordel for Nordjylland, men det kræver ressourcer og de rette kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes optimalt.
Klimaforandringerne foregår nu hurtigere end nogensinde, og der er
fortsat behov for omstilling til vedvarende energikilder for at reducere
udledningen af CO2. Samtidig skal der tages højde for de afledte effekter af klimaændringerne i form af vandstandsstigninger og ekstreme
vejrforhold.
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Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere ældre og færre
unge i Nordjylland. Det skyldes stigende levealder og faldende fødselstal, men tendensen forstærkes også af, at mange unge flytter ud af
regionen. Udviklingen betyder, at der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.
Urbaniseringen er også en global tendens, som betyder, at bosætningen og væksten koncentreres i de større byer, mens mange landområder affolkes.

Nordjyllands beliggenhed på spidsen af Jylland omgivet af hav betyder, at nogle områder ikke har adgang til arbejdsmarkedsoplande i alle
retninger. Udfordringerne forstærkes i de områder, der ikke har direkte
adgang til motorvejs- og jernbanenettet.

Det blå Nordjylland: Vi er tæt på Vesterhavet, Kattegat og Limfjorden.
Det sikrer de maritime erhverv en særlig styrkeposition og giver vigtige
transportveje for gods og mennesker. Samtidig har nærheden til vandet
stor attraktionsværdi for bosætning, rekreation og turisme.

Stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer

Det grønne Nordjylland: Naturen og landskabet danner et godt grundlag for oplevelser og rekreation. Samtidig giver det grønne Nordjylland
gode muligheder for jordbrug, fødevareproduktion og brug af grøn
teknologi.

Vi skal styrke Nordjylland ved at samarbejde strategisk og målrettet med de særlige stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer, der er i
regionen. Blandt de væsentligste stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer i Nordjylland er:
Byerne: De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation og byliv.
Byerne har forskellige styrkepositioner inden for bosætning, erhverv,
natur og kultur, og derfor skal der satses på forskellige udviklingsstrategier alt efter den enkelte bys styrker. En positiv udvikling kræver, at der
er nogle nære relationer og samarbejder på kryds og tværs af regionen.
Vi er hinandens nødvendige forudsætninger, og vi er alle afhængige af,
at vi har et net af attraktive og levedygtige byer og oplande.
Byregion: Nordjylland indgår i et nationalt og internationalt samspil af
byer/regioner. Universitetsbyen Aalborg er en dynamo for regionen på
samme måde som København er det for Danmark - og de større byer i
kommunerne er det for hvert deres nærområde. Med 1/3 af regionens
indbyggere og væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i og
omkring Aalborg udgør byen et kraftcenter for landsdelens erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af nære
relationer og samarbejde imellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner
og myndigheder i Aalborg og landsdelens øvrige kommuner.
Det attraktive Nordjylland: Nordjylland udmærker sig på flere områder
– også i en international sammenhæng. Det gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, den fantastiske kyst, naturoplevelser og kulturperler, som er med til at løfte hele regionen.

Uddannelse: Aalborg Universitet er med sine mange internationale
styrkepositioner afgørende for Nordjyllands udvikling. Sammen med
UCN, MARTEC og et net af erhvervsfaglige og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er universitetet med til at levere veluddannet arbejdskraft til erhvervslivet.
Erhverv: Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervsliv med særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, IKT, maritime erhverv,
fødevarer, oplevelser, byggeri og logistik. Erhvervslivets samarbejde
med Aalborg Universitet har stor betydning for virksomhedernes innovation.
Smart mobilitet: Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal udnyttes
optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere at flytte mennesker, gods,
viden, ideer og data rundt i regionen. Derfor skal der også samarbejdes
om at styrke både de fysiske og digitale forbindelser i Nordjylland.”

Samarbejdet mellem de nordjyske Kommuner og Region Nordjylland
om den strategiske udvikling af Norddanmark fortsætter i snævert samspil med organisationen bag Business Region North Denmark (BRN).
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Ansvarsfuld Vækst
Vækst handler om udvikling bredt betragtet, og ikke kun om økonomi. Vækst i kvantiteten af mennesker,
byggerier, investeringer og arbejdspladser kan skabe den kritiske masse, der er forudsætningen for varierede
tilbud af både boliger, uddannelse/skoler, mobilitet indadtil og udadtil, kultur, service, byliv, fritidstilbud, sundhedstilbud og rekreation mv, og dermed diversitet både på byniveau og lokalt.

Ansvarsfuld
Vækst

Vækst i Aalborg Kommune skal bruges til at skabe kvalitet og en varieret palette af valgmuligheder for borgerne og erhvervslivet. Ansvarsfuld vækst betyder at væksten skal balanceres i forhold til mennesker og det
grønne.

Aalborg Kommune er landets
3. største. Befolkningstallet har
rundet de 210.000 indbyggere, og
det stiger med ca. 2.500 borgere
om året. Der bliver registreret ca.
1.000 nyetablerede virksomheder
hvert år. De er med til at holde
antallet af virksomheder på et ret
konstant niveau på ca. 10.000
og antal arbejdspladser på ca.
104.000 i kommunen.
Aalborg er en storby i Danmark og
drivkraft for vækst i Norddanmark,
og prognoserne peger på fortsat
vækst. Byggekranerne præger
bybilledet, særligt i Vækstaksen.
Kommunen og de almene boligorganisationer er knap færdige med
at realisere 4.500 ungdomsboliger,
før et nyt boligprogram 2015-2018
tilføjer etablering af yderligere
1.000 almene boliger i Aalborg og
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udvalgte oplandsbyer. Lufthavnen
udvider løbende, og det samme
gør Universitetet og Aalborg Havn.
Det nye universitetshospital er
under opførelse, og der satses for
fuld kraft på en højklasset busforbindelse i samme tracé som var
planlagt for letbanen. Planer for
ca. 2.500 nye private boliger er
ved at blive udarbejdet, og yderligere projekter for ca. 2.500 nye
private boliger er på vej.
Væksten skal bruges til at skabe
kvalitet. Kritisk masse danner
basis for varierede muligheder
og bykvalitet. Set fra helikopteren
rummer Aalborg en bred palette af
muligheder og variation for borgere og erhvervsliv.
Byudvikling og mobilitet
Attraktiv infrastruktur og dermed

tilgængelighed skaber sammenhængskraft og identitet. I planlægningen har vi fokus på bæredygtig
mobilitet, der tilgodeser erhvervslivet og skaber attraktive mødesteder i mobilitetsknudepunkterne,
hvor der kan opstå nye bymæssige centraliteter. Vi sammentænker byudvikling og mobilitet og
styrker forbindelserne i byen både
på langs og på tværs af byudviklingskorridorerne i vækstaksen. Vi
byudvikler, omdanner og fortætter byen, og tæthed er forbundet
med nye typer af kvaliteter som er
forskellige fra sted til sted.
Koncentreret byudvikling i
vækstaksen via fortætning og omdannelse med højklasset kollektiv
trafik som rygrad er med andre
ord ikke bare en fysisk vision
for 2025 men i høj grad allerede

virkelighed, ligesom vækst i de 11
oplandsbyer med særlige potentialer også er i fuld gang som supplement til tilbuddene i Aalborg.
Aalborg som alsidig videnby
Der har været arbejdet målrettet på at trække Aalborg op i den
tunge liga af udviklingsbyer sammen med København, Århus og
Odense. Det er en vigtig forudsætning for at fremtidssikre Aalborg
By, Aalborg Kommune og hele
Norddanmark.
Vi vil fortsætte denne bestræbelse
i et stærkt og fokuseret netværkssamarbejde med en visionær
byledelse, og vi skal udvikle os
sammen med teknologiudviklingen
og sikre rammer og muligheder for
innovative løsninger i Aalborg som
videnby.

Aalborg Kommune vil være
SMART ved gennem partnerskaber på tværs af aktører at fremme
en bæredygtig udvikling drevet af
digitale og intelligente løsninger.
De bestræbelser og de investeringer vi gør os skal skræddersys til
de enkelte geografiske områder i
forhold til bymæssighed, om der
er befolkningsvækst eller -tilbagegang og i forhold til typer af behov,
alt sammen med det formål at
skabe synergi, attraktivitet og høj

kvalitet. Det gælder både i Aalborg
midtby, Aalborgs bydele, oplandsbyerne og landdistrikterne.

Kvalitet

Vækst

Aalborg Dogmer om Ansvarsfuld
XX

Vækst:

Vækst skal skabe kvalitet

XX Ansvarsfuld vækst betyder, at målet om vækst skal afvejes i forhold
til det grønne og i forhold til kvaliteterne for mennesker.
XX Byudvikling og mobilitet skal integreres i løsninger hvor sammenhængskraft og identitet styrkes. Mobilitet, både indadtil i Aalborg og
mindre byer og udadtil, er drivkraft for vækst.
XX Aalborg by skal fungere som motor for vækst og udvikling i Norddanmark.
XX Alle steder skal der arbejdes for kvalitet, men kvalitet betyder noget
forskelligt alt efter stedet og de særlige behov.
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Trivsel
I Aalborg Kommune vil vi være med til at skabe bedst mulige rammer for borgernes trivsel og det gode hverdagsliv. Vi sætter Mennesket i Centrum i arbejdet med Aalborg by og Aalborg kommunes vækst og udvikling.
Oplevelsen af det gode hverdagsliv er imidlertid ikke en entydig størrelse men afhænger i høj grad af livsform, og hvor man er i livet. Alle borgere har forskellige præferencerne alt afhængig af, om man fx er ung
eller gammel, traditionelt eller moderne tænkende, fællesskabs- eller individorienteret mv. Vi skal kunne
tilgodese alle målgruppernes forskellige ønsker og behov, når vi skaber rammer for borgernes trivsel og det
gode hverdags liv.

Trivsel

Da vi oplever en generel tendens med markante ændringer i livsfaserne, skal vi være på forkant med, - at de
unge vil være unge og frie i længere tid, at kernefamilien er under omdefinering, at flere er boligsingler, samt
at andelen af frie og aktive seniorer boomer, hvilket smitter af på livsfasernes boligpræferencer og -behov.
Det basale liv
Grundstenen i arbejdet med borgernes trivsel er at sikre trygge
rammer, hvor det er muligt at få
hverdagslivet til at hænge sammen. Der skal findes gode botilbud, uanset hvor man er i livet, i
form af studieboliger, ’STAY’-boliger til de nyuddannede, boliger til
flygtninge, familieboliger, boliger til
singler og enlige forsørgere, boliger til sammenbragte familier og til
de nye aktive/frie seniorer.
Aalborg Kommune har i de seneste år fået opført mange centralt
beliggende ungdomsboliger, men
flere og måske særligt de mange
internationale studerende efterspørger nu en billigere boligtype.
Den stigende gruppe af singler,
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enlige forsørgere og seniorer ønsker i høj grad bynære lejeboliger
tæt på offentlig transport, kultur og
servicetilbud.
I Aalborg kommune udgør omfanget af almene boliger 27% af den
samlede boligmasse. Det forventede øgede pres på udlejningsbyggeriet, vurderes derfor ikke at
kunne løses af den almene boligsektor alene.
Det behagelige/nydelsesfulde liv
Attraktive by- og bomiljøer i menneskehøjde er rammen om det
gode hverdagsliv, og god mobilitet
skal sikre, at der er sammenhæng
og forbindelse mellem botilbuddene og hverdagsfunktioner som
skole, børnehave, butikker, fritids-

tilbud, grønne åndehuller, offentlig/
privat service og arbejde.
Som ekstra lag på de basale
grundsten er det vigtigt at have
fokus på borgernes fysiske og
mentale sundhed som et element i
at opnå trivsel.
Fysisk sundhed handler blandt
andet om at få fysisk aktivitet og
en sund livsstil ind i hverdagen.
Det kan være lige fra: at tilrettelægge hverdagsfunktionerne, så
de kan nås på cykel, til at lade livet
mellem husene inspirere til fysisk
aktivitet eller at dyrke egne grøntsager.
Mental sundhed kan handle om
den enkelte borgers mulighed for
at udfolde det behagelige og ny-

delsesfulde liv, hvor der er rum og
plads til oplevelser, kreativitet og
rekreation. Det har længe været
almindelig kendt, at forbundethed
til andre mennesker, landskaber
og steder skaber velvære og
trivsel. Forskningen har nu også
vist, at oplevelse af forbundethed
til naturen medfører højere grad af
trivsel, mindre stress, flere positive
følelser og bedre helbred. Som en
ekstra bonus kan det også få os til
at agere mere bæredygtigt, - der
igen giver livsglæde og sundhed.

Det engagerede liv
Mental sundhed har også en kollektiv vinkel, hvor trivsel opstår
via relationer og fællesskaber.
Lokalt engagement og mulighed
for at løse udfordringer og skabe
nye muligheder i fællesskab, giver
ejerskab og følelsen af ’at høre til’
et sted - at være en vigtig brik i en
større sammenhæng. Samtidig giver det også innovative tilpassede
løsninger.

Lokalt engagement og arbejdet
med at få ting til gro nedefra igennem lokale fællesskaber, giver
også en følelse af at have indflydelse på eget liv. Oplevelsen af
frihed, selvbestemmelse og muligheden for selv at tage handling
er vigtige parametre i de øverste
selvrealiserende lag af menneskers trivsel.

Aalborg Dogmer om Menneskers
XX

WHO’s definition af mental sundhed:
”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan
håndtere dagligdags udfordringer
og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker”

trivsel:

Det at høre til et sted og have indflydelse
på eget liv giver livskvalitet og mening

XX Der skal findes boligtyper til borgernes forskellige ønsker og livssituationer, hvilket betyder særlig fokus på flere billige botilbud samt
nye centralt beliggende lejeboliger – også i de større oplandsbyer.
XX God mobilitet - helst på cykel eller til fods - skal sikre sammenhæng
og balance i hverdagslivet.
XX Attraktive by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men sammen
med borgerne.
XX Forbundethed til natur skaber sammen med forståelsen af byens
landskaber og steder trivsel, identitet og tryghed.
XX I Aalborg by skal man både kunne mærke lokal nærhed men også
storbypuls.
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Det Grønne
Arbejdet med Det grønne/Natur i planlægningen bevæger sig altid på en knivsæg mellem de overordnede
interesser i at benytte naturen og beskytte naturen. Samtidig ligger det lidt underforstået, at der er et modsætningsforhold mellem de to interesser.
Det er naturligvis meget vigtigt, at den måde vi strukturerer samfundet på ikke slider så meget på naturgrundlaget, at det forringer fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov. Men måske sikrer vi i
virkeligheden naturinteresserne bedst, hvis vi begynder at tænke det ”det byggede” og ”det groede” som to
sider af samme sag, som komplementære størrelser – ikke modsætninger.

Det grønne udgør en vigtig brik i
arbejdet med at gøre Aalborg by
og Aalborg Kommune til et godt
sted at leve. Det grønne skaber
trivsel og velvære, og det kan have
en social samlende effekt.
Aalborg kommune er allerede
grøn, men vi skal have mere grønt
- særligt ind i byerne, og vi skal
sikre bedre tilgængelighed til det
grønne udenfor byerne. Endelig
skal vi øge kvaliteten i det grønne
både i og omkring byerne.
Beskyt/bevar
Natur kan bestå af både grønne
og blå elementer. Vi tænker oplagt
alt det grønne i og omkring byerne
som vigtig natur og landskab, men
kyststrækningerne ved Limfjorden
og Kattegat er sammen med kommunens søer og åer også vigtig
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natur.
Det er vigtigt at have stor fokus
på at beskytte og bevare naturen
på naturens præmisser, - uanset
om den består af blå eller grønne
elementer. Vi skal sikre og øge
kvaliteten og mangfoldigheden i
naturen - både for naturens egen
skyld og til glæde og gavn for
kommunens borgere. Nogle steder
kræver det pasning og pleje, - andre steder fred og ro. Beskyttelse
af natur betyder også, at vi skal
arbejde målrettet med at mindske
trykket på naturgrundlaget ved at
begrænse ressourceforbruget og
mindske miljøbelastningen.
Naturens nytteværdier
Beskyttelse af natur betyder ikke,
at vi ikke samtidig bør være opmærksomme på at udnytte potentialer og nytteværdier i det grønne

i arbejdet med fremtidens Aalborg.
Det grønne er blandt andet et vigtigt værktøj i arbejdet med at løse
klimaudfordringerne. Og ud over
primærerhvervene indeholder det
åbne land også grønne potentialer
i form af fx lokal fødevareproduktion og lokal energiproduktion.
Benyt
Mennesker føler trivsel og velvære
ved forbundethed til natur, og
natur kan invitere til fysisk aktivitet,
rekreation, fordybelse, nydelse,
kreativitet og meget mere.
Behovet for særlig fokus på det
grønnes positive kræfter i arbejdet
med trivsel og sundhed er ikke forbeholdt borgerne i tætbyen. Også
borgere på landet og i de mindre
byer lever et urbant liv fuld af travlhed og løsrevet fra natur.

Det Grønne
Alle borgere vil have stor gavn af
at få det grønne tættere ind i hverdagens mange gøremål. Grønt i
byerne må derfor ikke kun opfattes
som plejede og friserede grønne
parker og byrum. Det grønne i

byerne skal være mangfoldigt. Der
skal stadig være plads til det planlagte og plejede grønne, men der
skal også være plads til det vildt
groede. Vi skal trække naturlige
økosystemer og biodiversitet helt
ind på stenbroen – ind i bykernerne. Det nye fokus ligger i, at det
grønne i byerne ikke kun handler
om rekreation og nydelse for øjet,
men i høj grad også om klimaløsninger, altankasser med tomater,
byhaver, grønne tage og facader,
urban farming og vildt krat.

Aalborg Dogmer om Det
XX

Det byggede miljø er alt det, vi kan
konstruere: bygninger, strukturer,
infrastruktur, det rationelle og det
planlagte. Det groede miljø er alt
andet: planter, træer, natur og alt
det, der gror frem af den menneskelige skaberkraft.
Enhver by må søge at have ligevægt mellem det byggede og det
groede. Kun på den måde kan vi
få byer i balance.

grønne:

Vi skal sikre kvalitet og mangfoldighed i det
grønne for naturens og fremtidens skyld.

XX Mere grønt og mere kvalitet i det grønne.
XX Grønne potentialer og nytteværdier i by og på land skal udnyttes.
XX Grønt i byerne skal sikre udfoldelsesmulighed, sundhed og trivsel
for borgerne.
XX Vi skal have både æstetiske parker, vild natur, fødevareproduktion
og grønne klimaløsninger helt ind på ”stenbroen” - også i oplandsbyerne.
Fremtidsbillede: Budolfi Plads skal i fremtiden
være grøn.... Illustration v. SLA Arkitekter
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”Guldet” ligger i de integrerede løsninger
Aalborg som universitetsby med et alsidigt erhvervsliv har ansvaret for at skabe de optimale rammer - som
bagefter skal fyldes ud af kreative handlinger og løsninger. Det kræver stærk politisk ledelse - byledelse.
Det er vigtigt at styrke samarbejdet på tværs af kommunerne i Norddanmark, da udfordringerne og projektmulighederne går på tværs af kommunegrænser. Afhængighedsforholdet mellem storbyen, mindre byer og
landområder er gensidigt, og samarbejdet skal udvikles både strategisk og operationelt.

Integrerede løsninger

Vi skal ’finde guldet’ og udvikle integrerede løsninger som opfylder flere formål. Vi skal få mest mulig synergi
ud af de stedbundne ressourcer, som findes overalt i kommunen. Det kræver en robust infrastruktur. Aalborg
by er både centrum og motor for udviklingen i Norddanmark og selvfølgelig for udviklingen i kommunen.

Kommunens rolle har ændret sig.
Vi er stadig myndighed og serviceleverandør men nu OGSÅ
partner i samskabelse.
Kommunen skal samarbejde og
understøtte initiativer fra erhvervsliv og borgere. Det betyder, at kommunen skal påtage sig en facilitatorrolle og fremfor at komme med
færdige løsninger byde ind med
bl.a. processer, ideer og penge
til lokale initiativer og midlertidige
eksperimenter.
Kommunen har dog også ansvaret
for at levere store fælles infrastrukturløsninger som er for alle fx
vedr. kollektiv trafik og energi, og
her skal sikres en god dialog med
borgere og partnere. Kommunen
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skal give plads til synergi, - ikke
spænde ben men arbejde for
integrerede løsninger. Kommunen
skal samarbejde i nye former for
partnerskaber og fx arbejde for at
fremme deleløsninger for at opnå
bedre udnyttelse af de knappe ressourcer.
Med satsningen på SMART City
skal vi holde øje med, og udvikle
os sammen med, teknologiudviklingen og skabe rammer og muligheder for smarte løsninger, ikke
mindst i forhold til energi, mobilitet
og sundhed. Det stiller krav om at
vi udvikler nye organisationsstrukturer i kommunen.
Det hele skal ikke være nyt og
smart. Aalborg Kommune skal

Fremtidsbillede: Haraldslund kan omdannes til et spændende landskab i byen,
en station der fungerer som foyer for Vestbyen, i forbindelse med etablering af
en højklasset busløsning gennem byen. Illustration v. SLA Arkitekter

stadig have fokus på at sikre kommunens kulturarv og identitet ved
at integrere nyt og gammelt.
Kommunen har ansvaret for at sikre en god balance mellem det kollektive og det individuelle - det er
kommunens opgave altid at lytte
og at sikre løsninger som lever op

til kravene om både ansvarsfuld
vækst med fokus på mennesker
og det grønne. Det kræver afvejninger, men målet er altid at finde
løsninger, der skaber kvalitet for
mennesker, tager hensyn til bæredygtighed og grønne kvaliteter
samt fremmer og muliggør vækst
og ny udvikling for fremtiden.

Aalborg Dogmer om Integrerede
XX

Fremtidsbillede: I Tornhøj-området
skabes et nyt bæredygtigt bydelscenter med nye grønne mødesteder,
blandede funktioner og ny mobilitetstænkning, der passer til hverdagslivet
i området. Kick-startprojektet, som
støttes af Realdania, rummer to nye
centrale byrum langs Astrupstien samt
en opgradering af den eksisterende
tunnel til et byrum der binder området
sammen. Illustration v. Tegnestuen
Vandkunsten

løsninger:

Aalborg griber ’Guldet’ med nye integrerede
løsninger, hvor der ikke kun er fokus på vækst
men også på mennesker og det grønne.

XX Fleksibel infrastruktur skal virke som løftestang for gode integrerede
løsninger.
XX Fokus på samskabelse skal give plads til, at borgerne selv kan
bidrage til de gode løsninger. Kommunen skal indgå i forskellige
former for partnerskaber med åbenhed overfor nyt.
XX Vi skal arbejde værdibaseret og tværsektorielt med stedet som
udgangspunkt, og nye løsninger skal opfylde flere formål og dermed
skabe synergi. Det gælder både kommunale og private investeringer
- i Aalborg, oplandsbyer og landsbyer.
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Hvor er der højtryk på udviklingsbarometeret?
Aalborg
Der er ingen tvivl om, at tingene går stærkt i Aalborg. I de større omdannelsesområder skyder der nye bydele
op på størrelse med en af kommunens større oplandsbyer.
Uanset om der er tale om udvikling af nye boliger eller erhvervsudvikling, skal der arbejdes med nye integrerede løsninger, hvor der ikke kun er fokus på vækst men i høj grad også på mennesker og det grønne. Dette
Aalborg Dogme skal omsættes i alle konkrete planer og projekter.

Centrale byudviklingsområder for boliger

i Aalborg

Thistedvejkvarteret

Vestbyen
Nordens grund

Ferskenvej:
70

Spritten:
500
Aalborg
Havnefront

Stigsborg Havnefront:
300 (2.700)
Østre Havn:
550 (1200)

Godsbanearealet:
Sygehus 120
Syd
Eternitten:
580 (850)

Sofiendal Enge:
220 (1.200)
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Nørresundby Havnefront

Grønlandstorv:
222
Gigantiumrådet:
1.500 (1.300)
Gug

Tallene angiver antal forventede
boliger, hvor tallet i parantes angiver
boliger på længere sigt (perspektiv).

Højklasset kollektivt bus-trace

Boligudbygningen i Aalborg sker
hovedsagelig som omdannelse og
fortætning i den centrale by. Letbaneprojektet er nu erstattet af et
nyt og ligeså ambitiøst projekt for
en højklasset kollektiv +BUS i eget
tracé, og de nye boligprojekter er
koncentreret langs stationerne på
dette tracé.
Aalborg er bygget på tre større
bakkeøer, og det giver ikke mening at udvide Aalborg yderligere
ud i de lavtliggende ådale. Områderne ved Ferskenvej og Sofiendal
Enge er de sidste større byudviklingsområder i byens rand. Nogle
af de store nye omdannelsesområder er på størrelse med en af
kommunens oplandsbyer, hvilket
gør det vigtigt, at boligudviklingen
målrettet tænkes sammen med
behovet for udbygning med offentlig service, privat service, øvrige
byfunktioner og det grønne, så vi
er på forkant og finder ’Guldet’ i

nye integrerede løsninger, der skaber attraktive by- og bomiljøer.
Fokus på Social Mobilitet og
integrerede boligformer skal sikre
mangfoldighed og flow i kommunens by- og boligområder og dermed skabe harmoniske og trygge
rammer for borgernes hverdagsliv
Aalborg skal stadig kunne rumme
traditionelle erhverv godt placeret
ved den overordnede infrastruktur.

Motorvejsnettet er sammen med
Aalborg havn og lufthavn vigtige
lokaliseringsparametre for mange
virksomheder. Det betyder, at
erhvervsarealerne disse steder
betragtes som ’logistiske perler’
med stor attraktionsværdi.
Mere nyt er det øgede fokus på
byintegrerbare erhverv, der har
stort potentiale i at indgå i nye
integrerede løsninger, der bidrager
til at skabe den attraktive by.

Aalborg Dogmer om Mobilitet
XX

i Aalborg:

Mobilitet er den sammenbindende
kraft for udviklingen i Aalborg.

Aalborg City

Bufferzonen ved
standsningssteder
Aalborg Universitet og
Universitetshospital

City Syd

Byintegrerbare erhverv

Vidensvirksomheder, kreative erhverv, handel og service

Aalborg Lufthavn

XX I bymidten er fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt prioriteret.

Bouet
Indre havn

XX Investeringerne i højklasset kollektiv trafik skal være løftestang for
fællesprojekter, der skaber attraktive by- og bomiljøer
– først i en rute i Vækstaksen (en trafikal rygrad) senere evt. i andre
byudviklingskorridorer.

Aalborg havn

XX Aalborg Lufthavn og Aalborg Havn er vigtige drivere for Aalborgs
udvikling.
XX Der skal sikres god infrastruktur til de logistiske perler med særlig
fokus på godstransport.
XX Det skal være nemt at foretage bæredygtige kombinationsrejser
mellem forskellige transportformer.

Svenstrup syd

Erhverv
17

Logistiske perler

Hvor er der højtryk på udviklingsbarometeret?
Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer
I Aalborg kommune findes der 11 oplandsbyer med særlige vækstpotentialer. Disse byer skal understøtte
Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo og samtidig udvikles som attraktive bosætningsbyer og med nye
botilbud, der ikke findes i Aalborg.
For hver af disse vækstbyer vil udviklingen være i en størrelsesorden, der som i Aalborg by kræver særlig fokus
på en helhedsorienteret indsats. Boligudbygningen skal også her planlægges sammen med offentlig service,
privat service, øvrige byfunktioner og det grønne, så vi er på forkant og finder ’Guldet’ i nye integrerede løsninger, der skaber attraktive by- og bomiljøer.
I de 11 oplandsbyer med særlige
vækstpotentialer er der stor fokus
på, at potentialerne skal udnyttes
til at være på forkant og skabe nye
boligtyper, der modsvarer fremtidige borgeres boligønsker og
-behov.
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Oplandsbyerne skal kunne tilbyde
boliger, der tilgodeser de unge
nyuddannedes præferencer, så
de bliver boende i kommunen.
Der skal endvidere skabes nye
boligtyper, der modsvarer nogle
ændrede præferencer fra de stigende grupper af aktive seniorer
og boligsingler, der går i retning
af mindre og vedligeholdelsesfrie
boliger, - gerne tæt-lave boliger
eller lejligheder med udeareal/altan
og gerne i borgernes nuværende
nærområde tæt på eksisterende
netværk og kendte byfunktioner.
Flere seniorer og enlige forlader et
parcelhus til fordel for et nyt bo-

ligønske. Dermed kan der sættes
gang i en sund flyttekæde, hvor
parcelhuse frigives til nye børnefamilier, der stadig efterspørger
denne boligtype.
I Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod samt i Hals har der
været gennemført processer med
borgerne omkring udvikling af nye
Byudviklingsplaner for byernes
fremtidige udvikling. Et tilsvarende
arbejde vil løbende ske i de øvrige
byer med særligt vækstpotentiale.
I arbejdet med nye Byudviklingsplaner er der stor fokus på at skabe attraktive by- og bomiljøer samt
sikre synergi og helhed i fremtidige
initiativer i områderne.
Byudviklingsplanerne bliver fulgt
op af udviklingsarbejder omkring
lokale projekter, der understøtter
intentionerne i Byudviklingsplanerne. Her kan der søges om

støttemidler fra byrådets pulje til
udvikling af de 11 oplandsbyer
med særlige vækstpotentialer.
På den måde er Nibe Torv blevet
renoveret, og flere projekter er på
vej i Nibe, Klarup, Storvorde og
Hals samt senere i de øvrige byer.

Vestbjerg:
216 (178)
Vodskov:
154 (127)

Vadum:
98 (81)

V. Hassing:
138 (114)
Klarup:
410 (384)

Frejlev:
Godthåb: 218 (180)
223 (184)
Svenstrup:
Nibe:
297 (245)
450 (360)

Hals:
188 (155)
Storvorde:
560 (198)

Tallene angiver antal forventede
boliger, hvor tallet parantes angiver faktisk etablerede boliger i den
forudgående 12-års periode.

Øvrige oplandsbyer, landsbyer og det åbne land
Fremtidsperspektivet for kommunens øvrige ca. 30 oplandsbyer og 40 landsbyer er ikke egentlig vækst. Her
handler det om at sikre og udvikle de stedbundne kvaliteter, der findes lokalt. Byrådet har lovet byerne ”Frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling” for at løfte dette arbejde.
Øvrige oplands- og landsbyer
Udvikling af de stedbundne kvaliteter via lokalt engagement er
vejen frem. Projekter, der udvikler
de stedbundne kvaliteter og samtidig giver borgerne noget at være
fælles om, kan være en målrettet
overlevelsesstrategi.
Nedrivning af forfaldne huse for at
falstholde kvalitet, undgå negativ
spiral og give plads for nye bomuligheder er en prioriteret kommunal indsats i oplandsbyer og
landsbyer

Det åbne land
I byerne, i grænsen mellem by og
land samt i det åbne land skal der
findes nye integrerede og multifunktionelle løsninger med afsæt i
de stedbundne kvaliteter.
Natur-, fritids-, bosætning-, kultur-,
og turismeinteresser skal sammentænkes med interesserne
omkring landbrug, skovbrug og
fiskerierhvervet, drikkevand, vedvarende energiproduktion, infrastruktur mv. på helt nye måder.

Oplevelseszone
Aalborg Kyst
Oplevelseszone
Aalborg Fjordland

Aalborg Dogmer om Mobilitet i Oplandsbyer:
XX

God mobilitet skal sikre, at der er sammenhæng i hverdagslivet i oplandsbyerne.

XX Den interne struktur i oplandsbyerne skal understøtte, at den primære transportform til/fra hverdagsfunktionerne internt i byen er til
fods og på cykel.
XX Det skal være nemt at foretage bæredygtige kombinationsrejser
mellem forskellige transportformer.

Kommunens Landdistriktspolitik har sat fokus på et særligt udviklingspotentiale - et
særligt brand - for Aalborg Kyst og Aalborg Fjordland. Endvidere har politikken dannet
rammen for en række udviklingsprojekter:
• Udvikling af din By (rød cirkel): Kølby, Lundby, St. Ajstrup, Staun, Farstrup, Gudum,
Gudumlind, Gudumholm, Gandrup, Øster Hassing, Holtet/Gåser, Skørbæk, Ejdrup,
Dokkedal og Kongerslev
• Projekt Landsbyløft (gul firkant): Nr. Kongerslev, Ellidshøj og Sulsted.
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Den røde tråd i alle udviklingsstrategier
Det særlige fokus på at sikre Ansvarsfuld Vækst for Menneskers Trivsel og Det Grønne samt at have øje
for de store potentialer i nye integrerede løsninger på tværs af fagligheder og vanlig praksis/tænkning
skal også gennemsyre alle politikker og strategier, der udarbejdes i Aalborg Kommune.
Det bliver et nyt fælles mindsæt, der sikrer tværgående tænkning og tværgående løsninger.
Byrådet i Aalborg Kommune vil i resten af denne byrådsperiode arbejde med følgende politikker og strategier:

Byregion Aalborg
XX
XX
XX
XX
XX

Et stærkt samarbejde om Norddanmark
Business region North Denmark (BRN)
Mobilitet i Byregion Norddanmark
Digital infrastruktur
Vision for Norddanmark

Aalborg den levende kommune
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Byudviklingsstrategi
Boligstrategi
Midlertidighed
Arkitekturpolitik
Bæredygtighedsstrategi
Naturplan Danmark/Det grønne Danmarkskort
Biodiversitetsstrategi
Træplantningsstrategi
Stikatalog
Grøn-blå struktur
Legepladspolitik

Aalborg den attraktive storby
XX +BUS i eget tracé
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XX
XX
XX
XX
XX

Bylivs- og byrumsstrategi
Erhvervsbyen Aalborg
STAY
Uddannelsesbyen
Midtbyplan

Oplandsbyerne - et godt sted at bo

XX Byudviklingsplaner for de 11 byer med særlige vækstpotentialer
XX Frihed og fleksible rammer for en lokal forankret udvikling

Mobilitet
XX
XX
XX
XX
XX

+BUS i eget tracé
Mobilitetsstrategi
SMART City Aalborg
Aalborg Cykelby
Trafik 2040

Det åbne land
XX
XX
XX
XX

Revision af Landdistriktspolitikken
Åben land strategi
Naturpark Limfjorden
Vand- og Naturplaner

Konsekvenser for planlægningen i resten af byrådsperioden
Byrådet i Aalborg Kommune har besluttet, at der ikke gennemføres en totalrevision af kommuneplanen i
denne byrådsperiode. Kommuneplanen genvedtages, og der gennemføres følgende delrevisioner i byrådsperioden:
XX Byrådet ønsker at udnytte planlovens mulighed for etablering af 3 nye store udvalgsvarebutikker (på over
2.000 m2) i Midbyen og i City Syd. Én butik reserveres til midtbyen og 2 butikker reserveres til småudvidelser/opgradering af den eksisterende bygningsmasse i City Syd. Nødvendig planlægning igangsættes
i forbindelse med konkrete projekter (bliver formodentlig overflødig med Regeringens aftalegrundlag om
Danmark i bedre balance, der indeholder en ændring af Planloven).
XX Byrådet igangsætter følgende geografiske delkommuneplanrevisioner i byrådsperioden: BRT-traceet,
Midtbyen, Østre Havn, Vestbyen, Stigsborgkvarteret, Thistedvejkvarteret, Skalborg, Gigantiumkvarteret,
Det østlige Aalborg samt de 11. oplandsbyer med særlige vækstpotentialer (nogle er allerede igangsat).
XX Endelig ønsker byrådet at igangsætte en tematisk kommuneplanrevision, der omfatter en samlet revision
af kommuneplanens retningslinjer incl. Grøn-blå struktur, Trafik 2040 mv.

Planstrategi 2016 er vedtaget af byrådet i Aalborg Kommune den 22.
august 2016.
Planstrategien er fremlagt til

offentlig debat fra den 31. august til den 26. oktober 2016.
I perioden afholder Aalborg Kommune flere offentlige temadrøftelser. Følg med om indhold, tid og sted for møderne på aalborg.dk
og Facebook.com/aalborgkommune.
Alle bemærkninger til planstrategi 2016 kan indsendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på mail til: plan.udvikling@aalborg.dk
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Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
tlf. 9931 2220, www.aalborgkommune.dk, plan.udvikling@aalborg.dk

Referat af møde den 11. januar 2016 om Erhvervsstyrelsens indsigelser mod tre forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag
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Aalborg Kommune (AaK):
Mette Kristoffersen
Anne-Vibeke Skovmark
Peder Baltzer
Dagsorden:
1. Afklaring af kommuneplan og formelle krav:
 KP09 og KP13
 Sammenskrivning - planlovens § 23f
 Retningslinjer og indberetninger i PlansystemDK
 Kortbilag
 Indholdsfortegnelse og oversigt
 Begreber og benævnelser i planloven og kommuneplanen
2. Nye arealudlæg til byvækst i planperioden
3. Indsigelse Tornhøj
4. Indsigelse Klarup/Romdrup
5. Indsigelse Storvorde/Sejlflod
6. Aalborg Østhavn
7. Nye planer i høring
Punkterne i dagsordenen blev drøftet i blandet rækkefølge pga. overlappende
emner, og referatet har karakter af beslutningsreferat.

VÆKSTMINISTERIET
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Ad. 1.
Kommuneplantillæg og kommuneplaner:
ERST gjorde opmærksom på, at Aalborgs Kommuneplan 13 ikke indeholder de
retlige mindstekrav til en kommuneplan, det gjorde NST også opmærksom på
under høringen i maj 2013. Derfor er KP09 den gældende kommuneplan sammen med efterfølgende tillæg.
AaK orienterede om baggrunden for formen på KP13. AaK orienterede om
kommunens strategi for kommende planer for de 11 oplandsbyer, som byrådet
har udpeget som vækstbyer (Nibe, Storvorde og Klarup er udsendt) og oplyste,
at disse planer har karakter af mindre, geografisk afgrænsede kommuneplaner.
Sammenskrivning – planlovens § 23f:
ERST henviste til, at der jf. planlovens § 23f skal ske en sammenskrivning af
gældende bestemmelser efter større ændringer af kommuneplanen. Jf. § 2, stk.
5 i Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK skal sammenskrivningen indberettes digitalt. Hverken sammenskrivning eller indberetning
til PlansystemDK er sket siden forslag/vedtaget KP09. Den manglende sammenskrivning og fejl i indberetninger under ”Kommuneplan, vedtaget” gør det
svært at se, hvad der er gældende.
AaK oplyste, at der er planlagt en sammenskrivning af kommuneplanen i 2017.
Manglende sammenskrivning i forhold til de aktuelle KPtillæg og kommende
planer blev drøftet under dagsordenpunkterne ”indsigelser” og ”kommende
planer”.
PlansystemDK:
Inden mødet havde AaK oplyst, at alle kommunens retningslinjekort er ved at
blive lagt ind i GISkortet i PlansystemDK. Det forventes, at arbejdet er færdigt
den 15. januar 2016.
ERST tog tilkendegivelsen til efterretning.
I forbindelse med tvivl om retningslinjer for landskab oplyste AaK, at kortet fra
SagsGIS over ”bevaringsværdige landskaber” fra amtets regionsplan05 har en
forkert benævnelse og er lig med kommunens retningslinje ”blå-grøn struktur”.
Den retningslinje som bliver indberettet under ”bevaringsværdige landskaber” i
PlansystemDK, er den som i Aalborgs kommuneplan hedder ”særligt værdigfulde landskaber”.
Øvrige fejl i indberetninger til PlansystemDK blev drøftet under dagsordenpunkterne ”indsigelser” og ”kommende planer”.
Kortbilag og indholdsfortegnelse:
ERST henviste til, at der i pdf-udgaven af forslagene til kommuneplantillæg
ikke er nogen indholdsfortegnelse/oversigt og at mange kortbilag er uklare.
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AaK oplyste, at pdf-udgaver bliver genererede automatisk, derfor ser de ud
som de gør. Kommunen får snart et nyt system fra Niras, som skal forbedre
dette.
ERST gjorde opmærksom på, at uklare kort kan påvirke planers retlige gyldighed og opfordrede kommunen til at rette de uklare kort i de udsendte planforslag. Desuden kan det medføre indsigelse, såfremt staten ikke har mulighed for
at vurdere, om der sker tilsidesættelse af statslige interesser.
Begreber og benævnelser i planloven og kommuneplanen:
ERST oplyste, at det giver grundlag for misforståelser, når der i planforslag
bruges benævnelser, som ikke er retvisende i forhold til de benævnelser planloven indeholder. Således vurderer ERST at:
- Aalborg Kommunes ”Kommuneplan 13” er ikke en kommuneplan,
men en hovedstrategi.
- I kommuneplantillæg 4.037 for Tornhøj er planrammen ”bydelscenter”
ikke en afgrænsning af område for butikker jf. planlovens betegnelse
for bydelscenter.
- Kommuneplantillæg for hhv. Nibe, Storvorde/Sejlflod og Klarup/Romdrup er hver især delvise revisioner af kommuneplan 09 og
ikke kommuneplantillæg.
Efter mødet har Aalborg Kommune præciseret, at ”Hovedstruktur 2013 - Fysisk Vision 2025” er en delvis revision af Kommuneplan09 omhandlende kommunens hovedstruktur. Denne definition er godtaget af Erhvervsstyrelsen.
Konklusion ad. 1:
 ERST vil fremover behandle planerne for oplandsbyerne som delvise
revisioner af kommuneplan 09 og sende dem i stjernehøring hos de øvrige statslige myndigheder i forhold til de statslige interesser.
 Der vil kunne komme statslige indsigelser mod planforslag med uklare
kortbilag i pdf-udgaven og manglende eller fejlbehæftede indberetninger i GIS-lagene i PlansystemDK, hvis statslige myndigheder på den
baggrund ikke kan vurdere om forslaget er i strid med de statslige interesser.
 AaK er i gang med at indberette alle kommunens retningslinjekort i
GISkortet i PlansystemDK. Det forventes at arbejdet er færdigt den 15.
januar 2016.
Ad. 2.
Nye arealudlæg til byvækst i planperioden
ERST uddybede grundlaget for indsigelserne mod udlagt byvækst i planforslagene for Klarup/Romdrup og Storvorde/Sejlflod. Det fremgår ikke, hvad Aalborg Kommunes samlede arealbehov til byvækst i den kommende planperiode
er estimeret til, og hvad den eksisterende restrummelighed er. Det ses heller ikke, hvordan den kommende byvækst skal fordeles mellem kommunens byer.
ERST gjorde opmærksom på, at der ikke kan udlægges arealer til mere end 12
års behov for hele kommunen.
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AaK oplyste, at kommunen har mange baggrundstal for den eksisterende status
og beregnede befolkningstilvækst i hele kommunen. Redegørelse med eksisterende restrummelighed, forventet tilvækst de næste 12 år og fordeling af væksten i kommunen, kan derfor godt udarbejdes. AaK vil gerne i dialog med
ERST om indhold og udformning. En samlet oversigt over rummelighed og
behov for hele kommunen vil kunne medtages i de delvise kommuneplanrevisioner for de 11 byer, hvor der skal ske byudvikling.
ERST oplyste, at styrelsen ikke kan komme med en tilkendegivelse i forhold til
om indsigelsen kan trækkes tilbage, før redegørelsen foreligger.
Konklusion ad. 2:
 AaK vil udarbejde en redegørelse for eksisterende rummelighed og behovopgørelse for byvækst de næste 12 år samt en fordeling i Aalborg
Kommune. ERST indgår gerne i dialog undervejs.
Ad. 3.
Indsigelse Tornhøj
På baggrund af telefonisk dialog i uge 1 har AaK den 7. januar 2016 sendt en
tilkendegivelse om, hvilke rettelser kommunen vil foretage i forslagene til KPtillæg og lokalplan.
ERST finder umiddelbart at disse rettelser er tilstrækkelige til, at ERST kan
frafalde indsigelsen mod forslagene.
Ad. 4 og 5
Indsigelse Klarup/Romdrup
Indsigelse Storvorde/Sejlflod
Se pkt. 2 vedr. drøftelser om rummelighed og byvækst.
Detailhandel
ERST har haft svært ved at vurdere de statslige interesser i forhold til detailhandel, fordi
- retningslinjerne ikke er indberettet i PlansystemDK
- kortbilagene i pdf-udgaven er meget uklare
- der ikke er sket en teknisk sammenskrivning af det gældende kommuneplangrundlag
- Klarup: afgrænsningerne af forslag til og eksisterende bymidter er forskellig i pdf-udgaven, på kommunens hjemmeside og i PlansystemDK,
der er derfor tvivl om, hvad der er gældende, og hvad der er i forslag.
- Storvorde: Der kan ikke være to bymidter i en by. De tidligere udpegninger må således revideres, når der sker en ændring i planlægningen
for bymidterne.
De aktuelle problemer blev drøftet.
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Konklusion ad. 4 og 5:
 AaK er i gang med at indberette retningslinjerne i PlansystemDK.
 AaK vil ændre afgrænsningen af den ene bymidte i Storvorde og udlægge den anden til et lokalcenter.
 AaK vil rette de nuværende fejl i indberetningerne i PlansystemDK for
Storvorde/Sejlflod (ramme 8.1.B2) og Klarup/Romdrup (ramme
7.1.B6) og gennemgå øvrige rammer i de to byer for fejl.
 AaK vil rette afgrænsningen af forslag til bymidte i Klarup på kommunens hjemmeside.
 Der vil i forbindelse med den videre behandling og vedtagelse af planerne ske en teknisk sammenskrivning, jf. planlovens § 23f for de to
byer.
 Jf. konklusionen under pkt. 2, vil AaK udarbejde en redegørelse for eksisterende rummelighed, en behovsopgørelse for byvækst de næste 12
år samt en fordeling i Aalborg Kommune. ERST indgår gerne i dialog
undervejs.
 ERST vil vurdere de to planforslag på ny, når redegørelse for eksisterende rummelighed, behovsopgørelse for byvækst for hele kommunen
de næste 12 år samt en fordeling i Aalborg Kommune er knyttet til forslagene.
 Planforslagene for Storvorde/Sejlflod og Klarup/Romdrup vil blive behandlet som delvise revisioner af kommuneplan 09.
Ad. 6.
Aalborg Østhavn
AaK har haft en for-debat på et kommuneplantillæg for udvidelser af erhvervshavnen Aalborg Østhavn. For-debatten var i perioden fra den 30. september til
den 28. oktober 2015.
Der var drøftelse om virksomheder med særlige beliggenhedskrav (området
ved havnen er det eneste i hele Nordjylland), arealopgørelse, den nuværende situation/behov på Aalborg Østhavn.
Konklusion ad. 6:
Christina Berlin, Hanne Klit Johansen og Christine Brønnum-Johansen fra
ERST kommer til Aalborg og drøfter sagen.
Der blev efterfølgende lavet aftale om besigtigelse og møde i Aalborg den 8.
februar 2016.
Ad. 7.
Nye planer i høring
ERST er bekendt med, at der er nye forslag til delvise kommuneplanrevisioner/kommuneplantillæg på vej for bl.a. Hals.
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På baggrund af ERSTs indsigelser mod de nuværende planforslag, opfordres
kommunen til at overveje følgende inden nye forslag sendes i høring:
 Vurdere om der er tale om et kommuneplantillæg eller en delvis revision af den gældende kommuneplan (områderevision eller emnerevision) og navngive planen derefter.
 Sammenskrive det eksisterende kommuneplangrundlag for planforslaget inden udsendelse, så det ligger korrekt i PlansystemDK.
 Vurdere om alle kortbilag til planforslaget er tydelige.
Der gøres opmærksom på, at der netop er kommet en ny oversigt over statslige
interesser, og at der på nuværende tidspunkt er forhandlinger om en ny planlov.
ERST skal vurdere nye planforslag efter de til enhver tid gældende regler.
/chrbro

22. Indsigelse

Aalborg Kommune
LE34 Aalborg
Strandvejen 18
9100 Aalborg
Anders Juul Jellesen
+45 9244 3439
ajj@le34.dk
Projekt: 1608950
Dokument: D16-357630
25-10-2016

Høringsvar til Forslag om Byudviklingsplan for Skalborg

Dette høringssvar fremsendes på vegne af Agri Nord, som ejer arealer ved Skalborg Dyrskueplads,
herunder matr. nr. 1a og 2x, begge Skalborg By, Skalborg.
Store del af disse arealer er i de foreslået rammebestemmelser udlagt til offentlige formål, hvilket ikke er
økonomisk tilfredsstillende for en privat lodsejer. Helt overordnet foreslår dette høringssvar derfor, at det
kun er kommunalt ejede arealer som udlægges til offentlige formål, matr. nr. 1if, Skalborg By, Skalborg.
Udvidelse af ramme 3.6.B6
I den gældende kommuneplan omfatter ramme 3.6.H4 også en stor del af dyrskuepladsen og dermed Agri
Nords arealer. Ramme 3.6.H4 reduceres også væsentligt for disse arealer mod i stedet at blive udlagt til
offentlige formål, jf. kortbilag 1. Det fremgår af forslaget, at denne ændring begrundes med et ønske om
at skabe bedre sammenhæng med Østerådalen. Dette er dog en væsentlig indskrænkning i Agri Nords
forventede udnyttelsesmuligheder for deres ejendom.
Af byudviklingsplanen fremgår, at der er behov for flere arealer til boliger, særligt tæt-lav, mens der er et
overskud af erhvervsarealer. Denne betragtning er Agri Nord enig i. Det foreslås derfor, at den del af
dyrskuepladsen, der i dag er omfattet af ramme 3.6.H4 i stedet udlægges til boliger. Ligeledes bør den
resterende del af matr. 1a, samt en del af de offentligt ejet arealer medtages i denne boligramme, se evt.
kortbilag 1, således der skabes mulighed for at etablere et attraktivt boligområde, der kan indrettes
hensigtsmæssigt. Arealet har en samlet størrelse på ca. 6 ha. Arealerne kunne udlægges til boliger ved at
udvide den foreslåede ramme 3.6.B6 i nordlig retning. Der ville således kunne skabes en sammenhæng
mellem boliger på begge sider af Dallvej, og skabe en naturlig overgang fra boliger til de grønne områder
mod nord. Ligeledes vil boliger på denne placering kunne skabe et samspil over de grønne arealer med de
ny renoverede boliger i Grønnegården mod nord.
Udvidelse af ramme 3.6.B4
Agri Nord foreslår, at ramme 3.6.B4 udvides mod syd med ca. 0,5 ha, således at hele matr.nr. 2x er
omfattet af boligrammen . Udvidelsen vil skabe bedre muligheder end i for at opføre attraktive tæt-lav
boliger med kig til Østerådalen og de grønne områder ved dyrskuepladsen og boldbanerne.
Attraktive boliger
Boliger på dyrskuepladsen vil være attraktiv placeret, med nem adgang til grønne områder og
fritidsaktiviteter og med en tilpas afstand til Hobrovej, således at boliger ikke vil blive støjbelastet af
trafikstøj. Der skal dog i den videre planlægning tages hensyn til støj fra jernbanen. Den sydvestlige del af
dyrskuepladsen ligger lavt og der vil derfor i forbindelse med lokalplanlægning til boliger skulle tages
særligt hensyn håndtering af regnvand, men dette vurderes ikke at være en hindring for at udlægge
området boliger.
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Planlagte forbindelser
Ændrede udlæg til boliger vil ikke forhindre de planlagte forbindelser i byudviklingsplanen, langs
jernbanen og langs bakkefoden. Forbindelsen langs bakkefoden kan enten føres i gennem boligområdet
ved Dallvej eller langs nordsiden af dette boligområde og videre herfra til broen over jernbanen. Ligeledes
kan der sikres udlæg til en fremtidig sti langs jernbanen gennem begge boligområder.
Sammenhæng med Østerådalen
Det vurderes ikke, at et udlæg til boliger vil forhindre en sammenhæng med Østerådalen, da der forsat vil
være en lang offentligt ejet strækning på ca. 100 meter ud mod Østerådalen, som ikke vil kunne bebygges.
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23. Indsigelse

Notat

Dato: 18.10.2016
Sagsnr.: 2016-026952
Dok. nr.: 2010-026952-23
Direkte telefon: 7743 9176
Initialer: LDN

Aalborg Vand A/S
Sønderbro 53
9000 Aalborg

VANDs bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg 3-022, Skalborg
Vand A/S har den 1. september 2016 modtaget høring af forslag til kommuneplantillæg
3.022 Byudviklingsplan for Skalborg.
Generelle bemærkninger
VAND A/S anbefaler, at der på alle kort med interesseområder for vandindvinding fremgår det aktuelle kommuneplanrammeområde.
Kommuneplanrammer
Kommuneplanramme 3.6.B1 Drastrup
I afsnittet ”Anvendelse” bør vandforsyningsanlæg erstattet med vandforsyningsinteresser.
Kommuneplanramme 3.6.H3 Nibevej m.m.
Området er beliggende inden for indvindingsopland til AFV Drastrup og delvist i grundvandsdannende opland. Bemærk der under ”Miljø” står, at kildepladszonen til Drastrup
vandværk ligger i området. Kildepladszonen ligger på kanten til området og således
uden for området.
De sidste fire afsnit under ”Miljø” omhandler Drastrup, grundvandsinteresser, indsatsplaner m.v. Det anbefales, at disse afsnit ligeledes tilføjes under 3.6.B1 Drastrup, 3.6.C1
City Syd, 3.6.H1 Krebsen m.m., 3.6.H2 Vægten m.m., 3.6.N1 Drastrup Skov og 3.6.N2
Drastrup Enge, da disse områder ligeledes er omfattet af indsatsplan.

