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Punkt 2.

Godkendelse af Planstrategi 2016 (2. forelæggelse)
2016-024111
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
den anbefalede behandling af de indkomne bemærkninger til Planstrategi 2016 samt
den anbefalede fordeling af de 3 store udvalgsvarebutikker i byrådsperiode 2014-2017.
Forslag til ændringer i Planstrategi 2016
Som opfølgning på behandlingen af de indkomne bemærkninger til Planstrategi 2016 tilføjes følgende i afsnittet
om det åbne land på side 19:
”Det er kommunens strategi, at styrke samarbejdet og finde nye multifunktionelle løsninger, som kan styrke
landsbyernes udvikling og kvaliteter. By og land har brug for hinanden.”
Fordeling af de 3 store udvalgsvarebutikker i byrådsperiode 2014-2017
Planstrategi 2016 bringer planlovens mulighed for etablering af 3 nye store udvalgssvarebutikker (på over
2.000 m2) i byrådsperioden 2014-2017 i spil. De interessetilkendegivelser, som kommunen har modtaget på
at udnytte muligheden for en ny stor udvalgsvarebutik i denne byrådsperiode, er:
Etablering af Magasin i Friis Shoppingcenter
Flytning/udvidelse af H&M i Friis Shoppingcenter
Udvidelse eller nyetablering af Biltema i City Syd
Udvidelse af IDEmøbler i City Syd
Udvidelse af H&M i Shoppen, City Syd
Såfremt muligheden for en ny udvalgsvarebutik skal udnyttes, udløser det udarbejdelse af kommuneplantillæg
og lokalplan. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at forslag til ændring af planloven helt fjerner max-størrelsen
på udvalgsvarebutikker. Den forventede godkendelse af planloven i foråret 2017 vil med andre ord give en
mere smidig løsning på de ønskede nyetableringer/udvidelser af udvalgsvarebutikker.
Da arbejdet med at omdanne Shoppingcenter Friis haster, anbefales det, at byrådet godkender, at 2 af de 3
mulige store udvalgsvarebutikker udnyttes til én ny stor udvalgsvarebutik på op til 9.000 m2 (Magasin) og
yderligere én stor udvalgsvarebutik på op til 3.000 m2 (H&/M) i Shoppingcenter Friis, og at muligheden
indarbejdes i den kommende planlægning for omdannelsen af Friis.
Den sidste mulige nye store udvalgsvarebutik kan anvendes til ét af ønskerne i City Syd, såfremt ét af
projekterne ikke kan afvente den kommende planlovsændring.
Beslutning:
Anbefales

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 2
1 af 111
5

By- og Landskabsudvalget

Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Udkast til Planstrategi 2016 blev drøftet i fagudvalgene på møder i maj/juni 2016 og behandlet på:
Magistratens møde 20. juni 2016 (punkt 9) og
Byrådets møde 22. august 2016 (punkt 11).
Planstrategi 2016 har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 26. oktober 2016.
Formål og baggrund
Planloven definerer, at byrådet ’inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal
offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen’ – en planstrategi. Igennem hele 2015 har en tværgående projektgruppe arbejdet med at skabe grundlaget for en ny Planstrategi 2016, der skal danne rammer
for fremtidens fælles handlinger i Aalborg by og Aalborg Kommune.
Den tidligere Planstrategi 2011 fik 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.
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.
Indhold
Planstrategi 2011 og Fysisk Vision 2025 er 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, der tilføjes blot nogle nye dimensioner for at videreudvikle og kvalificere strategien.
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 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.
Planstrategi 2016 slår fast, at Aalborg Kommune stadig vil arbejde med:
 at udvikle Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo,
 at skabe en helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik for Aalborg, hvor Vækstaksen med højklasset kollektiv trafik er rygrad for udviklingen,
 at sikre storbypuls i Aalborg, med en kulturrig, underholdende og involverende bymidte med attraktive byog bomiljøer, et stærkt universitet med internationale styrkepositioner og en robust erhvervsstruktur, der
kan tiltrække kapital og skabe arbejdspladser,
 at de 11 oplandsbyer med særlige vækstpotentialer er attraktive bosætningsbyer, der understøtter Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo,
 at sikre kvalitet, frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling i alle øvrige oplandsbyer og
landsbyer,
 at fremme mere og bedre natur samt skabe mere mangfoldige rammer for friluftsliv og
 mobilitet som den sammenbindende kraft.
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’Guldet’ i nye integrerede løsninger skal findes dels i nye partnerskaber mellem offentlige og private aktører
og dels i nye multifunktionelle, mangfoldige og fleksible løsninger, hvor synergier skabes og giver en større
effekt end blot summen af en række enkeltstående initiativer.
Både i Aalborg og i oplandsbyerne skal der arbejdes med nye boligløsninger, der er integreret med såvel
privat som offentlig service på nye måder, for at skabe bedre by- og boligområder.
I det åbne land - og i grænsen mellem by og land - skal der også findes nye integrerede og multifunktionelle
løsninger, hvor natur-, fritids-, bosætning-, kultur-, og turismeinteresser sammentænkes med interesserne
omkring landbrug, skovbrug og fiskerierhvervet, drikkevand, vedvarende energiproduktion, infrastruktur mv.
på helt nye måder.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Erhvervsstyrelsen
Ecopartner Aps, Egå Havvej 21, 8250 Egå
Ecopartner Aps, Egå Havvej 21, 8250 Egå
LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune v/ Formand, Jørgen Folkvang
Vind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen, hvor de påpeger, at den anførte rummelighed til boliger i planstrategien kan være i strid med rummelighedsberegningerne for planperioden 2016-27, samt at Aalborg Kommunes seneste samlede kommuneplanrevision er fra 2009.
Svar: Taget til efterretning.

2. Bemærkning fra Ecopartner Aps, hvor de foreslår udlæg af et nyt vindmølleparkområde på Vejrholm med
plads til 6 vindmøller på op til 150 meters totalhøjde.
Svar: Delvis imødekommet.
Der igangsættes ikke en revision af Aalborg Kommunes vindmølleplanlægning (retningslinie 14.2 i kommuneplanen) i 2017, og vindmølletemaet vil heller ikke blive revurderet i forbindelse med Kommuneplanrevision
2017. Vindmølleplanlægning egner sig bedst som særlig og selvstændig temaplanlægning. Der vil blive lagt
op til en revurdering af kommunens vindmølleplanlægning i starten af den kommende byrådsperiode.
3. Bemærkning fra Ecopartner Aps, hvor de foreslår udlæg af et nyt vindmølleparkområde 3 km nordøst for
Nr. Kongerslev med plads til 5-6 vindmøller på op til 150 meters totalhøjde.
Svar: Delvis imødekommet.
Der igangsættes ikke en revision af Aalborg Kommunes vindmølleplanlægning (retningslinie 14.2 i kommuneplanen) i 2017, og vindmølletemaet vil heller ikke blive revurderet i forbindelse med Kommuneplanrevision
2017. Vindmølleplanlægning egner sig bedst som særlig og selvstændig temaplanlægning. Der vil blive lagt
op til en revurdering af kommunens vindmølleplanlægning i starten af den kommende byrådsperiode.
4. Bemærkning fra LAK, Landsbyerne i Aalborg Kommune, hvor de påpeger,
- at strategien også bør lægge op til vækst og udvikling i kommunens landdistrikter,
- at flere afsnit i strategien udgår og følgende indarbejdes i stedet:
”Fremtidsperspektivet for kommunens øvrige ca. 30 oplandsbyer og 40 landsbyer er en vækst, der sikrer,
at antallet af borgere i landdistrikterne øges eller som minimum fastholdes.”
”Aalborg Kommune vil fortsat, gennem samarbejde med de mange lokale ildsjæle, opsøgende udviklingsarbejde og støttepuljer fremme de stedbudne kvaliteter og det lokale fællesskab, således at også
landsbyerne og det åbne land oplever vækst, trivsel og udvikling af det grønne.”
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-

”Der er mange interesser og værdier i kommunens landdistrikt. Natur-, fritids-, bosætning-, kultur- og turismeinteresser skal samtænkes med interesser omkring landbrug, skovbrug, fiskeri, drikkevandsområder, vedvarende energiproduktion og infrastruktur. Det kan være svært at få disse mangerettede interesser til at gå op i en højere enhed; men det er kommunens strategi, at styrke samarbejdet og finde nye
multifunktionelle løsninger, som kan styrke landsbyernes udvikling og kvaliteter. By og land har brug for
hinanden.”
”Mobiliteten i landdistriktet skal sikres ved udbygning og forbedring af dels de offentlige transportmuligheder og dels cykelstisystemet landsbyerne imellem og mellem landsbyerne og Aalborg by.”
”Den interne fremkommelighed skal sikres ved udbygning og forbedring af fortove og gangstisystemer i
kommunens landsbyer.” samt
at der mangler ambitioner om fastholdelse af skoletilbud, erhverv, drift og renovering af forsamlingssteder, offentlig transport, internet og mobiltelefonforbindelser mv. i landdistriktet.

Svar: Delvis imødekommet.
Intentionen fra Fysisk Vision 2025 om, at der skal ske udvikling i kommunens mindre oplandsbyer og landsbyer for at sikre de stedbundne kvaliteter, fastholdes og videreføres i Planstrategi 2016. Såvel Fysisk Vision
2025 som Planstrategi 2016 indeholder en klar og bevidst intention om, at by og land ikke har de samme
kvaliteter og ikke kan forvente de samme servicetilbud. Denne klare forventningsafstemning fastholdes. Den
understregede sætning tilføjes i afsnittet om det åbne land på side 19 i Planstrategi 2016.
5. Indsigelse fra Vind Estate A/S, hvor de foreslår udlæg af et nyt vindmølleparkområde ved motorvej E45
ved Ellidshøj og øst for Guldbæk med plads til 3-6 vindmøller på op til 150 meters totalhøjde.
Svar: Delvis imødekommet.
Der igangsættes ikke en revision af Aalborg Kommunes vindmølleplanlægning (retningslinie 14.2 i kommuneplanen) i 2017, og vindmølletemaet vil heller ikke blive revurderet i forbindelse med Kommuneplanrevision
2017. Vindmølleplanlægning egner sig bedst som særlig og selvstændig temaplanlægning. Der vil blive lagt
op til en revurdering af kommunens vindmølleplanlægning i starten af den kommende byrådsperiode.
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Bemærkninger til Planstrategi 2016
Planstrategi 2016 ENDELIG december 2016
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Punkt 3.

Godkendelse af kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser
(1.forelæggelse)
2016-032274
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Sagen blev udsat på mødet den 10. november 2016, pkt. 3. Sagen genoptages.
Beslutning:
Anbefales
Kirsten Algren kan ikke anbefale som følge af justeringen i normtallet for ungdomsboliger, der er nedsat til 1
p-plads pr. 8 boliger.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg H.032

Formål og baggrund
Formålet med kommuneplantillægget er at ændre den eksisterende P-norm gældende for Aalborg Kommune
og fastlægge arealer til fremtidige større parkeringsanlæg.
Der arbejdes forsat med en P-norm gældende for Aalborg Midtby og en standardnorm uden for midtbyen.
Der er foretaget en enkelt justering i normtallet for ungdomsboliger, der er sat ned til 1 P-plads pr. 8 boligenheder, hvor det tidligere var 1 P-plads pr. 4 boligenheder. For etageboliger er normtallet underopdelt i boliger
under og over 50 m². Under 50 m² vil parkeringskravet fremadrettet være 1 parkeringsplads pr. 8 boliger. For
boliger over 50 m² er normen for etageboliger fastholdt uændret på 1 P-plads pr. 2 boliger. Der er tilføjet
normtal for anvendelsen Fitness. 1 P-plads pr. 100 m² i Aalborg Midtby og 1 P-plads pr. 25 m² i standardnormen.
Derudover har kommunen konkretiseret bygningsreglementets krav om etablering af cykelparkering i en
cykelparkeringsnorm, der indgår i kommuneplanen sammen med normerne for bilparkering.
Sluttelig er der sket en udpegning af arealer til sikring af større parkeringsanlæg. Kommuneplanen er tilføjet
en retningslinje "13.12 Parkering", der sikrer arealer til de større parkeringsanlæg. Denne retningslinje er
ikke til hinder for, at arealerne kan kombineres med øvrige funktioner, men skal blot sikre, at der er plads til
parkeringsfunktionen, ligesom der senere, hvis behovet opstår, kan komme nye arealer til. Arealerne er også
optaget i rammerne med henvisning til den nye retningslinje.
Kommuneplanen
P-normen indgår som en del af kommuneplanen som bilag F.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Kommunen
har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, idet forslaget ikke
må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg H.032 om reviderede parkeringsbestemmelser (1. forelæggelse)

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 9
3 af 111
3

By- og Landskabsudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af kommuneplantillæg 1.041 og Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m.,
Friis Citycenter, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
2016-047715
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-129
Kommuneplantillæg 1.041
Oversigtskort

Formål og baggrund
Baggrunden for lokalplanlægningen er et ønske om fortsat at anvende Friis, Aalborg Citycenter til butikker og
blandede byformål, samtidigt med at der kan etableres to store udvalgsvarebutikker i bygningerne. Derudover ønskes der mulighed for et nyt og mere synligt indgangsparti mod Nørregade, samt nye muligheder for
udeservering og skiltning.
Lokalplanen er en del af en ny samlet vision for Friis, Aalborg Citycenter, der skal skabe et bedre og mere
levende handelsmiljø. Siden centret åbnede i marts 2010 har den centrale bymidte og havnefronten gennemgået en massiv udvikling med masser af nyt handels- og kulturliv. Med denne lokalplan forbedres mulighederne for, at Friis kan spille en aktiv rolle for bylivet.
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Kommuneplantillæggets indhold
Planstrategi 2016 bringer planlovens mulighed for etablering af 3 nye store udvalgssvarebutikker (på over
2.000 m²) i byrådsperioden 2014-2017 i spil. Med byrådets godkendelse af planstrategien er det besluttet, at
reservere 2 af de 3 mulige butikker til en omdannelse af Friis Citycenter med én ny stor udvalgsvarebutik på
op til 9.000 m² (Magasin) og yderligere én stor udvalgsvarebutik på op til 3.000 m² (H&M). Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 7.1.1, så den afspejler dette.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for fortsat anvendelse af butikscentret Friis til butikker og blandede byformål. Der
gives mulighed for at etablere to nye udvalgsvarebutikker på hhv. 9.000 m² og 3.000 m² i de eksisterende
bygninger. Den maksimale størrelse for centrets mulige dagligvarebutik øges fra 1.500 m² til 1.700 m².
Der gives mulighed for at etablere en tilbygning og et nyt indgangsparti mod Nørregade. Tilbygningen må
opføres i maksimalt 2 etager med en højde på maksimalt 8 meter. Indgangspartiet må opføres i maksimalt 5
meters højde, og skal udføres som en let, åben og transparent konstruktion, der er tilpasset omgivelserne.
De eksisterende træer og stiforbindelsen til Fjordgade bevares.
Langs facaden ved Fjordgade nord for Nytorv gives der mulighed for at etablere afskærmet udeservering på
egen grund. På de omkringliggende offentlige arealer er det dog fortsat den gældende vejledning for skilte,
gader og pladser, ”Brug Byen”, der gælder.
På den ene gangbro/overbygning henover Nytorv gives der mulighed for opsætning af skilte. På facaderne
ud mod Nytorv og Fjordgade gives der desuden mulighed for opsætning af storskærme, såfremt de ikke er til
væsentlig gene for omgivelserne, herunder trafikken.
Vejadgang og varetilkørsel forbliver uændret i forhold til det eksisterende.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Dele af lokalplanområdet er omfattet af de eksisterende Lokalplaner 10-065 og 1-1-102 samt Byplanvedtægt
33. Lokalplan 10-065 og Lokalplan 1-1-102 ophæves i deres helhed i forbindelse med den endelige godkendelse. Byplanvedtægt 33 ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af lokalplan 1-1-129, i
forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Kommuneplantillæg 1.041 for udvalgsvarebutikker, Friis Citycenter
Udkast til Lokalplan 1-1-129 Butikker, erhverv m.m., Friis Citycenter, Aalborg Midtby
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Punkt 5.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.017 og Lokalplan 3-3-110, Boliger, Byengen,
Hasseris (1. forelæggelse)
2013-38084
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender ovennævnte forslag, og
at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for lokalplanområdet navngives Byengen.
Sagen blev udsat på mødet den 8. september 2016, pkt. 4. Sagen genoptages.
Beslutning:
Første "at" anbefales.
Andet "at" godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalgets møde 06. maj 2014 (punkt 5)
Link til digitale planer

Lokalplan 3-3-110
Kommuneplantilllæg 3-017
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at fastlægge rammerne for en ændret byggemulighed for et boligområde i den
sydlige del af Gl. Hasseris.
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Lokalplanområdet skal primært anvendes til boligformål og åbner muligheden for at opføre 24 tæt-lav boliger
(rækkehuse). Den gældende lokalplan giver mulighed for 6 åben-lav, hvorfor der skal laves en ny lokalplan
og kommuneplan, så plangrundlaget stemmer overens med projektet.
Kommuneplantillæggets indhold
Området er omfattet af kommuneplanrammen 3.3.D1 Gl. Hasseris.
Kommuneplantillægget deler kommuneplanramme 3.3.D1 Gl. Hasseris op i 2 delområder, henholdsvis delområde 1 og 2.
Rammerne for delområde 1 er uændrede.
Rammerne for delområde 2 ændrer bebyggelsesprocenten fra max. 25 til 30 og max. etager fra 1½ til 2.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på 30 i området som helhed og en højde på maksimalt 8,5 m i
op til 2 etager.
Siden behandlingen af startredegørelsen er der yderligere givet mulighed for, at boligerne kan bygges i et
mere moderne formsprog efter ønske fra udvikler. Det betyder, at antal etager er ændret fra max 1½ etager
til max 2 etager, så bebyggelsen kan opføres med fladt tag.
Lokalplanen sikrer samtidig, at bebyggelsen orienteres øst-vest, som i resten af Gl. Hasseris Landsby.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Hasseris Enge Syd og Bygaden, der begge kobler sig på henholdsvis et sydligt og nordligt fælles parkeringsareal. Den nordlige stamvej kan udformes efter principper
”shared space”.
Der skal anlægges minimum 1,2 parkeringspladser pr. bolig, men der skal udlægges areal til parkering svarende til 1,5 pladser pr. bolig.
Med godkendelse af Lokalplan 3-3-110 ophæves Lokalplan 05-022 for den del, der omfattes af den nye lokalplan.
Navngivning af ny vej
Vejen Byengen bliver en del af lokalplan 3-3-110, Boliger, Byengen, Hasseris.
Ejer har ønsket at navngive den kommende vej Byengen grundet den nære beliggenhed til Hasseris Enge.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.017 for boliger i Gl. Hasseris
Lokalplan 3-3-110 Boliger, Byengen, Hasseris
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Punkt 6.

Godkendelse af kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110, Østre Havn,
Øgadekvarteret (2. forelæggelse)
2016-027917
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.036 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 1-4-110 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I kommuneplantillæggets redegørelse er tilføjet en redegørelse for forholdet til risikovirksomheden Tulip Food
Company, Aalborg - herunder inddragelse af høringssvar fra risikomyndigheder i planerne for Østre Havn.
Forslag til ændringer i lokalplan
Skalamodellen for Pieren foreslås ændret med henblik på at afbøde de negative konsekvenser af højt byggeri
for værftsområdet. Konkret ved at byggemulighederne i byggefelt F2 og F3 på Pieren byttes rundt, så det høje
tårn i stedet placeres mere centralt i bebyggelsesstrukturen på Pieren.
Det foreslås præciseret, at der ønskes et samlet rekreativt rum for enden af Pieren, der omfatter både
brolanding, foreningshus, kornsuger og lodstårn.
Hensynet til minimering af den samlede samfundsrisiko omkring Tulip tydeliggøres i lokalplanen
Det foreslås præciseret, at betonelementer ikke tillades som et dominerende facademateriale.
Endelig foreslås enkelte korrekturrettelser uden betydning for planens principper.
Ovenstående udmøntes i følgende konkrete ændringer af lokalplanens indhold set i forhold til det godkendte
forslag:
Lokalplanens redegørelse
I redegørelsen for lokalplanens indhold tilrettes illustrationer og beskrivelser af skalamodel samt de konkrete
byggemuligheder på Pieren.
Lokalplanens bestemmelser
I redegørelsen til pkt. 3.2 tilføjes med kursiv: Anvendelse og indretning af stueetagen i byggefelt I5 til
publikumsorienterede funktioner skal ske under hensyntagen til at der ikke sker en øgning af den samlede
samfundsrisiko omkring risikovirksomheden Tulip a/s.
Pkt. 5.8:
Maksimalt etageareal for byggefelt E3 ændres til 6.900 m2
Pkt. 5.9:
Byggemuligheder for byggefelt F2 ændres til 20 etager og 8.100 m2. Byggemuligheder for byggefelt F3 ændres
til 9 etager og 4050 m2
Pkt. 6.1
Tilbagetrækninger fra facadelinie i byggefeltets kant ændres til max 5 meter.
Pkt. 6.5 og 6.10:
Tilføjelse: Betonelementer tillades ikke som det dominerende facademateriale. Betonelementer kan i særlige
tilfælde indgå i en bygnings facadeudtryk såfremt materialet bruges aktivt som arkitektonisk virkemiddel og i
samspil med andre og mere stoflige materialer.
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Nyt pkt. 10.2
Risikostyring, delområde G og I: Projektering af ny bebyggelse i byggefelt G1, G2 og I5 skal se under
hensyntagen til muligheden for at sikre fortsat kontrol med risikoen i forbindelse med et eventuelt
fremtidigt uheld på risikovirksomheden Tulip a/s. Som forklarende kursiv redegørelse tilføjes: Dette kan
fx ske ved at sikre mulighed for at stoppe bygningsventilation i en beredskabssituation og ved at indrette
adgangsforholdene således, at de i videst mulig omfang orienteres væk fra konsekvenszonen omkring
Tulip.
Lokalplanens bilag
Kortbilag 2:
Den maksimale tagkote for byggefelt F2 ændres til 70 meter og for byggefelt F3 til 35 meter.
Kortbilag 3:
Det udpegede ”sekundære byrum” med offentlig karakter for enden af Pieren udvides, så dette også
omfatter området omkring lodshuset
Kortbilag 3:
Den aktive facade på byggefelt I5 ændres til en udadvendt facade.
Ændringerne vurderes ikke at berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen,
og vurderes derfor ikke at kræve fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
Kirsten Algren kan ikke anbefale.
Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale den nye lokalplan for Østre Havn, idet SF mener, at byggeriet bliver
for tæt og for højt, uden fornødne områder til rekreative formål og institutionsformål. Det er samtidig ikke
sikret, at den offentlige bro over havneindløbet rent faktisk kan realiseres, og hvis den bro ikke kommer,
bliver Østre Havn et meget lukket, privat byggeri, hvor almene interesser i høj grad må vige for private
interesser.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 19
2 afaf14
111

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalgets møde 7. oktober 2015 (punkt 5).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 9. august 2016 (punkt 3).
Magistratens møde 15. august 2016 (punkt 10).
Byrådets møde 22. august 2016 (punkt 14).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 26. oktober 2016.
Link til digitale planer
Forslag til lokalplan 1-4-110:

http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=4269
Kommuneplantillæg 1.036:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_1-036-politisk.aspx
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Aalborg Byråd godkendte i 2012 lokalplan 1-4-106 for det tidligere korn- og foderstofområde på Østre Havn.
Der var tale om en rammelokalplan for helheden, som desuden var byggeretsgivende for de etaper, som
stod først for i omdannelsen. Disse første områder er nu ved at være bebygget, og en del af formålet med
lokalplan 1-4-110 er, at fastlægge byggeretsgivende bestemmelser for de resterende delområder. Lokalplan
1-4-110 er således et tillæg til den fortsat gældende lokalplan 1-4-106.
Visionen i gældende lokalplan er, at Østre Havn skal udvikles til en tæt urban bydel med et anderledes bymiljø - skabt i mødet mellem den industrielle kulturarv, moderne arkitektur af høj kvalitet og et aktivt byliv
omkring Østre Havnebassin og den centralt beliggende ”Stjerneplads”.
Siden vedtagelsen af lokalplan 1-4-106 i 2012 har der været arbejdet intenst med realisering af visionen i
form af bygningsnedrivning, oprydning, byggemodning, renovering af bevaringsværdige bygninger og nybyggeri. Forvaltningen er bekendt med, at der også arbejdes frem mod fjernelse af den sidste kullager-silo.
Dette vil være vigtigt for oplevelsen af, at Østre Havn åbner sig op mod den bagvedliggende by.
I løbet af 2016-17 forventes 1. etape af Østerå åbnet på strækningen mellem Musikkens Hus og Østre Havn.
Aalborg Kommune og A. Enggaard har indgået en aftale om samfinansiering af dette.
Lokalplanens indhold
Lokalplan 1-4-106 er fortsat gældende i sin helhed. Dog erstattes nogle af lokalplanens bestemmelser af
mere detaljerede og/eller opdaterede bestemmelser i lokalplantillæg 1-4-110.
Lokalplan 1-4-110 bygger indholdsmæssigt videre på visionen i den gældende lokalplan, men tillægget lægger også op til at justere rammerne på nogle punkter. Som noget nyt vil lokalplanen således give mulighed
for at:

Pieren kan udvides med 25 meter ud i indsejlingen til Østre Havnebassin

Der kan etableres et 70 meter højt hus på Pieren

Der kan etableres en oplukkelig stibro over indsejlingen

Der kan bygges ”havnehuse” ind i bassinet, som skaber kontakt til vandfladen

Der kan etableres en dagligvarebutik på 2.000 m 2 i området mod tidligere 1.000 m 2.

Den samlede ramme for ny bebyggelse inden for lokalplanområde 1-4-106 kan øges med 15.000 m2 til i
alt 165.000 m2.
Justeringerne har baggrund i, at der er udarbejdet en ny masterplan for området. Masterplanen rummer et
stærkt byplanmæssigt greb, som bringer Pieren mere aktivt i spil i forhold til det rekreative liv langs havnefronten. Med udvidelsen af Pieren skabes der således mulighed for at skabe nye offentligt tilgængelige rekreative rum på Pieren, og for at give beboerne og byens borgere den optimale oplevelse af Pieren og havnefronten er den oplukkelige bro et vigtigt element. Broen søges finansieret via fonde og en evt. restfinansiering deles ligeligt mellem Aalborg Kommune og A. Enggaard.
Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplantillæg 1-4-110 ledsages af kommuneplantillæg 1.036, som er udarbejdet dels med henblik på at
hæve den maksimale bygningshøjde for højhuse fra 60 til 70 meter. Dels med henblik på at justere kommuneplanens retningslinjer for butikker, således at der nu også kan etableres et mindre bydelscenter på Østre
2
Havn, med en samlet rummelighed på 2.500 m bruttoetageareal.
Forud for kommuneplantillægget er der udarbejdet en detailhandelsanalyse, som sandsynliggør, at den planlagte byudvikling med en helt ny bydel på ca. 6.000 beboere i sig selv vil udgøre tilstrækkeligt fremtidigt omsætningsgrundlag for et bydelscenter.
Kommuneplanens retningslinje om højhuse foreskriver, at der skal foretages en konsekvensvurdering af
højhusprojekter, f.eks. hvad angår skygge og vind. Højhuskonsekvensvurderingen indgår i den miljørapport,
som ledsager planforslagene.
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Kommuneplanens retningslinie om risikovirksomheder foreskriver, at hensynet til risikoen for større uheld i
forbindelse med eksisterende risikovirksomheder skal inddrages i planlægningen. Kommuneplantillægget
indeholder således en redegørelse for forholdet til risikovirksomheden Tulip a/s.
Miljøvurdering
Miljørapporten udbygges med en sammenfattende redegørelse. Her beskrives, hvordan de modtagne indsigelser og bemærkninger er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvorfor den godkendte plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan
kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Ud fra lokalplanens bestemmelser vurderes det, at der kan blive tale om bygge- eller anlægsprojekter, som
er omfattet af ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet” – herunder parkeringshuse og udvidelse af Pieren. Sådanne bygge- eller anlægsprojekter vil derfor skulle vurderes i henhold til bekendtgørelsen.
Økonomi
Ud over en evt. medfinansiering af den oplukkelige bro skønnes gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rasmus Valbjørn, Platanvej 20, Hasseris
M. Ventoux Kjær, Snekkerstenvej 81, Klarup
Eva Marie Carlsson og Vagn Kjær Larsen, Beddingen 11, Aalborg
Jette Skov-Madsen, Algade 31, Aalborg
Karen og Jerk Kunwald, Ingridsvej 7, Aalborg
Aina M. Sætre, Stentoften 44, Mariager
Musikhus Kvarteret Ejerforening 2, Østre Havnegade 40 & 44-50, Aalborg
Jonna og Lars Bjørk, Østre Havnegade 42, Aalborg
Danish Crown / Tulip A/S, Marsvej 43, Randers
Jens Erik Pedersen, Vodskov
Anne Grete Møller og Flemming Thomsen, Vinkelager 6, Kolding
Thorkild Hjorth Sørensen, Østre Havnegade 48, Aalborg
Per Nørgaard, Olivenvej 16, Aalborg
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg
Kystdirektoratet
Kystdirektoratet
Jan Mikkelsen, Munchsvej 2, Hadsund
Erhvervsstyrelsen

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Rasmus Valbjørn vedrørende udbygning i havnebassinet syd for Pieren, fordi bassinet
derved formindskes og granitbolværk og -fortøjningspæle bliver skjult..
Svar: Delvist imødekommet.
Lokalplanen vurderes allerede at tage hånd om de bekymringer, som adresseres i indsigelsen.
Vandfladen i det eksisterende havnebassin har et areal på ca. 29.300 m2 svarende til mere end 4 fodboldbaner. Som en del af forarbejdet til lokalplanforslag 1-4-110 er arealbehovet til de eksisterende vandaktiviteter i
havnebassinet belyst (Kabelbaner, kajakpolo mv.), og vurderingen er, at havnebassinet også efter en udbygning med havnehuse syd for Pieren vil være stort nok til at eksisterende aktivitetstyper og -niveau kan
fortsættes.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 22
5 afaf14
111

By- og Landskabsudvalget
Lokalplanen fastlægger også bestemmelser, der sikrer at granitbolværker og –fortøjningspæle i videst mulig
omfang bevares og integreres i de fremtidige byrum i mellemrummene mellem de nye huse på sydsiden af
Pieren.
2. Indsigelse fra M. Ventoux Kjær vedrørende højhusets højde. Højhuset bør være højere (fx 100 m) for
derved at udnytte en unik mulighed for at give Aalborg et nyt landemærke.
Svar: Ikke imødekommet.
Ideen om at skabe et landemærke i form af et endnu højere højhus på Pieren, blev drøftet allerede i forbindelse med opstarten på planprocessen for Østre Havn i 2006. Konkret foranlediget af at det ene af de tre
idéoplæg, som blev indkøbt i forbindelse med fordebatten, havde et signaturbyggeri i hidtil uset højde, som
bærende idé.
På baggrund af en samlet vurdering besluttede det daværende byråd i forbindelse med fastlæggelsen af
planprincipper for området i 2010, at korn- og foderstofområdets skyline var et så betydningsfuldt karaktergivende element for Østre Havn, at dette skulle være retningsgivende for byområdets fremtidige skala. Dette i
form af varierede bygningshøjder og en principiel overligger på 60 meter, men med mulighed for at gå op til
70-75 m. i et enkelt punkt. Det er disse planprincipper som er baggrunden for fastlæggelsen af de maksimale
bygningshøjder i lokalplan 1-4-110.
3. Indsigelse fra Eva Marie Carlsson og Vagn Kjær Larsen vedr. udvidelsen af Pieren med et 70 meter højt
tårn på den yderste spids. Dette vil skabe markante gener i form af udsigtsforringelse, skygge, vindturbulens,
tab af bevaringsværdier og forringelse af vandmiljø.
Svar: Delvist imødekommet.
Udvidelsen af Pieren med 25 meter mod øst foreslås fastholdt i den endelige udgave af lokalplanen med
henblik på at gøre det mere realistisk at etablere en bro over den i dag 65 meter brede indsejling.
Med henblik på at imødegå de negative konsekvenser af højt byggeri for værftsområdet lægges der op til at
ændre lokalplanens byggemuligheder på Pieren ved at bytte rundt på byggefelt F2 og F3, så det høje tårn i
stedet placeres mere centralt i bebyggelsesstrukturen på Pieren. Denne skalamodel giver en skyline mod
fjorden, som i højere grad end lokalplanforslaget mimer industriområdets bebyggelsesprofil på Pieren. Samtidig vurderes det, at der med den nye skalatænkning udvises større respekt for og skabes en blødere overgang til den bevaringsværdige værftsbygnings skala.
Med hensyn til skyggeforhold vurderes ombytningen også at have positive konsekvenser for det tidligere
værftsområde. Værftsområdet vil med den nye skalamodel kun være meget begrænset berørt af skygger fra
bebyggelse på Pieren i sommermånederne. Vindforholdene på værftsgrunden vurderes ikke at være væsentligt forandrede med ombytningen, idet vindkomforten i dette område først og fremmest udfordres af beliggenheden ved fjorden – dette stort set uafhængigt af bebyggelsesskala og –struktur på Pieren.
Nye vindstudier lokalt for Pieren viser, at en ombytning af tårn og pakhus giver et ændret billede af, hvilke
områder på Pieren der udfordres med lav vindkomfort. Men den ændrede skalamodel vurderes hverken at
medføre en væsentlig værre eller bedre vindkomfort på Pieren samlet set. Der vil i begge situationer være
behov for foranstaltninger til forbedring af vindkomforten.
Lodshuset er et bevaringsværdigt kulturspor fra områdets fortid som industrihavn. Bekymringen for at lodsbygningen mister sin fortælleværdi, fordi den bliver klemt inde mellem høje bygninger, har foranlediget at
ingeniørfirmaet NIRAS er blevet bedt om at undersøge muligheden for at flytte den eksisterende bygning ud
på spidsen af den udbyggede Pier.
Lodshuset er opført med insitu-støbte betonsøjler og etagedæk med indvendigt murværk, som vurderes at
være en del af det bærende og stabiliserende system. Bygningen vurderes at være funderet på armerede
betonpæle, og vejer overslagsmæssigt 250-300 tons. En flytning vil bestå i først at frigøre bygningen incl.
fundamenter fra de eksisterende pæle. Herefter skal denne løftes/bugseres hen på en ny pælefundering.
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Efter NIRAS’ vurdering vil det være meget kompliceret om overhovedet muligt at flytte en konstruktion af
denne størrelse og vægt i ét stykke. Grundet konstruktionens opbygning og stivhed forventes det desuden,
at der bliver et omfattende arbejde mht. udbedring af de murede konstruktioner efter flytningen.
Samlet vurderes der at være stor risiko forbundet med en beslutning om at flytte lodshuset. Skal lodstårnet
”flyttes” vil en genopførsel sandsynligvis være den eneste realistiske mulighed. Efter Aalborg Kommunes
vurdering varetages kulturarvshensynet bedst ved at bevare lodshuset på dets nuværende placering, frem
for ved at genopføre det som et nyt hus for enden af den udbyggede Pier.
Som det fremgår af miljørapporten vurderes vandudskiftningen i Østre Havnebassin ikke at blive væsentligt
ændret selv om indsejlingen indsnævres fra 65 til 40 meter. Indsnævringen vurderes derfor ikke at få betydning for vandkvaliteten i bassinet.
4. Indsigelse fra Jette Skov-Madsen vedrørende tæt bebyggelse og udvidelse af Pieren. Indsiger frygter et
område uden liv og ophobning af søgræs og affald i havnebassinet.
Svar: Ikke imødekommet.
Tæt bebyggelse kan med den rette udformning være med til at fremme levende bymiljøer, fordi tæt bebyggelse også betyder, at der er flere mennesker der har deres daglige færden i områdets byrum. I overvejelserne omkring, hvad der skaber grundlag for levende bymiljøer på Østre Havn, er gode og mindre gode erfaringer fra Vestre Havnepromenade inddraget.
Dette er baggrunden for, at der i planerne for Østre Havn er fastlagt principper om, at bebyggelse skal varieres i skala med henblik på at sikre at områdets byrum ikke bliver for skyggefyldte. Når højderne på husene
omkring et byrum varieres vil skyggerne vandre gennem byrummet, som solen flytter sig i løbet af dagen, og
dermed give mulighed for både at finde sol og skygge.
Et andet vigtigt princip som adskiller Østre Havn fra området mellem broerne er at de fleste af gaderummene
på Østre Havn i vid udstrækning friholdes for biltrafik og prioriteres til ophold og færdsel for gående og cyklister. Parkering skal i stedet fortrinsvist foregå i p-hus og kælder. Alt i alt vurderes det, at der er gode forudsætninger for, at der kan opstå et levende bymiljø på Østre Havn.
Som det fremgår af lokalplanens miljørapport vurderes vandudskiftningen i Østre Havnebassin ikke at blive
væsentligt ændret selv om indsejlingen indsnævres fra 65 til 40 meter. Indsnævringen vurderes derfor ikke at
medføre større ophobning af søgræs og affald i bassinet.
5. Indsigelse fra Karen og Jerk Kunwald vedrørende mod placering af tårnet yderst på Pieren. Tårnet opleves som en hån mod den bevaringsværdige værftsbygning. Forslag om at lodshuset i stedet flyttes ud for
enden af Pieren, og at der skabes et nyt rekreativt rum i samspillet mellem kornsuger, brolanding og lodshus.
Svar: Delvist imødekommet.
Indsigers forslag har foranlediget en nærmere undersøgelse af muligheden for flytte lodshuset ud for enden
af den udvidede Pier og en revurdering af skalamodellen for byggeriet på Pieren.
Se svar på indsigelse 3 vedr. flytning af lodshuset og revurdering af skalamodel.
Idéen om at skabe et nyt rekreativt rum for enden af Pieren indgår også i lokalplanforslaget. Der lægges med
den endelige udgave af lokalplanen op til at udvide det på bilag 3 udpegede ”sekundære byrum” med offentlig karakter for enden af Pieren, så dette også omfatter området omkring lodshuset.
6. Indsigelse fra Aina. S. Lihn vedrørende for tæt, højt og rodet byggeri. Indsiger hævder desuden, at det er
A. Enggaard og ikke Aalborg kommune der bestemmer over byplanlægningen i Aalborg.
Svar: Ikke imødekommet.
Visionen i gældende lokalplan 1-4-106 er, at Østre Havn skal udvikles til en tæt urban bydel med et anderledes bymiljø - skabt i mødet mellem den industrielle kulturarv, moderne arkitektur af høj kvalitet og et aktivt
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byliv omkring Østre Havnebassin og den centralt beliggende ”Stjerneplads”. Udmøntningen af denne vision
indebærer tæt og højt byggeri, men også variation i skala og arkitektur samt prioritering af gode byrum med
lys og luft i gadeplan, hvilket har været væsentlige pejlemærker for arbejdet med de konkrete byggeretsgivende bestemmelser for de sidste områder i lokalplan 1-4-110.
Jævnfør Lov om Planlægning er det byrådet, som har ansvaret for byplanlægningen i Aalborg – herunder
beslutninger om indholdet af lokalplaner. Aalborg Byråd udøver sin kompetence med respekt for at konkrete
resultater - også i byudvikling - bedst skabes i et samspil med berørte interessenter. I områder hvor kommunen ikke er grundejer, er det således Aalborg Kommunes praksis at inddrage grundejer i udviklingen af planindholdet med henblik på at fremme planernes realisering.
7.a Indsigelse fra Musikhuskvarteret Ejerforening 2 vedrørende manglende konsekvent gennemførelse af
princippet om, at bebyggelsesskalaen har en stigende bevægelse mod nord og øst. Forslag om at bebyggelse i delområde I maksimalt opføres i 20-23 meters højde. Forslag om café ved den åbnede Østerå frem for
på hjørnet af Musikkens Plads/Nyhavnsgade.
Svar: Ikke imødekommet.
Som det fremgår af illustrationen i lokalplanens redegørelse vedr. bebyggelsens placering og omfang er
princippet om stigende bebyggelsesskala mod nord og øst gennemført konsekvent i lokalplanen i form af, at
den højdemæssige ”overligger” for de enkelte delområder stiger mod nord og øst. For Musikhuskvarteret
Syd er ”overliggeren” 45 meter.
Inden for det enkelte delområde er der også en række andre hensyn som skal varetages, når bygningshøjderne for de forskellige byggefelter fastlægges: herunder skalasammenhæng og -variation inden for området, ønske om byarkitektonisk markering af særlige steder mv. I Musikhuskvarteret har der været et ønske
om at markere hjørnerne af Musikkens Plads og Nyhavnsgade/Østre Havnegade med en bebyggelsesskala
der rammer ”overliggeren”, samtidig med at der skabes variation og mere menneskelig skala med en lavere
bebyggelse langs Østre Havnegade og centralt i området.
Lokalplanens anvendelsesbestemmelser hindrer ikke, at der kan etableres en café i tilknytning til den åbnede Østerå ved Musikkens Plads.
7.b Bemærkning fra Musikhuskvarteret Ejerforening 2 vedrørende uklarhed omkring byggemuligheder på
det tidligere DLG tørretårns område (byggefelt A1 og A2 i lokalplan 1-4-106).
Svar: Taget til efterretning
Byggemulighederne i det pågældende område er reguleret af gældende lokalplan 1-4-106. Der er givet dispensation til nedrivning af de udpegede bevaringsværdige bygningsdele, da det har vist sig sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at bygge videre på de gamle konstruktioner. I stedet genopføres tørretårnet som et nybyggeri med et volumen som angivet i lokalplanens pkt. 5.10.
7.c Bemærkning fra Musikhuskvarteret Ejerforening 2 vedrørende fejlagtig angivelse af kortbilagsnr. for
visuelle forbindelser samt en meningsforstyrrende stavefejl.
Svar: Taget til efterretning
Fejlene rettes i den endelige plan.
7.d Bemærkning fra Musikhuskvarteret Ejerforening 2 vedrørende behov for borde for at gøre Stjernepladsen attraktiv til ophold.
Svar: Taget til efterretning
Stjernepladsen er blandt andet karakteriseret ved, at der skal etableres brede kantzoner på 2-4 meter langs
bygningernes facader mod pladsen. Der er mulighed for at møblere disse kantzoner med inventar, som understøtter brugen af udearealet set i sammenhæng med funktionerne i stueetagen. Herunder fx borde og
bænke.
7.e Bemærkning fra Musikhuskvarteret Ejerforening 2 vedrørende uklarhed om cykelstiforbindelser mellem
midtby og østby.
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Svar: Taget til efterretning
Cykelstiforbindelsen gennem Nyhavnsgadekvarteret og ind på Østre Havn bliver den primære fremtidige
færdselsmulighed for cyklister mellem midtbyen, Østre Havn og kvarteret omkring Gasværksvej. Cykelforbindelsen mellem midtbyen og Vejgård går via Østerbro. Der planlægges ikke etableret cykelstier langs Nyhavnsgade.
7.f Bemærkning fra Musikhuskvarteret Ejerforening 2 vedrørende vejadgange
Svar: Taget til efterretning
En kommende større butik i bydelscenteret på hjørnet af Nyhavnsgade og Østre Havnegade tænkes vejbetjent via det nye lysregulerede kryds på denne placering.
7.g Bemærkning fra Musikhuskvarteret Ejerforening 2 vedrørende ønske om uindhegnede grønne byrum.
Svar: Taget til efterretning
Dette søges sikret med lokalplanbestemmelser for de ubebyggede arealer. Bestemmelserne findes dels i
den gældende lokalplan 1-4-106 dels i den nye lokalplan 1-4-110.
8. Indsigelse fra Jonna og Lars Bjørk vedrørende etablering af en bro over indsejlingen til Østre Havnebassin. Indsiger anfører, at en bro vil gør havnebassinet utilgængeligt for sejlere jævnfør erfaringer fra CW
Obels Kanal.
Svar: Ikke imødekommet.
Behovet for en gæstehavn til sejlere i Østre Havnebassin er belyst som et led i planprocessen, men da der i
dag er overskydende kapacitet i de eksisterende lystbådehavne i Aalborgområdet, er det Aalborg Kommunes vurdering, at Østre Havnebassin fortrinsvist skal prioriteres til andre former for vandaktiviteter herunder
fx kabelbane og kajaksejlads. Dog lægges der vægt på muligheden for lejlighedsvist og mindre omfang i det
daglige at kunne bruge havnebassinet til sejlbåde – herunder fx i forbindelse med Tall Ships Races.
Samlet er det Aalborg Kommunes vurdering at en oplukkelig bro med mulighed for selvbetjening fra fjordsiden vil dække behovet for tilgængelighed til havnebassinet for sejlbåde.
9. Bemærkning fra Tulip A/S vedrørende planområdets delvise beliggenhed inden for den maksimale konsekvensafstand til risikovirksomheden Tulip Food Company. Aalborg Kommune opfordres til at tage højde
for dette i den videre planlægning.
Svar: Taget til efterretning
Planområdet ligger delvist indenfor 500 meter fra risikovirksomheden Tulip Food Company, Aalborg. Derfor
blev risikoen for større uheld ved udslip af ammoniak fra virksomhedens køleanlæg belyst i forbindelse med
udarbejdelsen af gældende lokalplan 1-4-106 i 2011.
På dette tidspunkt forelå der endnu ikke et sikkerhedsdokument for Tulip, men der var udarbejdet et udkast
til en sikkerhedszone, baseret på virksomhedens oplysninger. Udstrækningen af denne sikkerhedszone berørte ikke lokalplanområdet. På baggrund af beliggenheden - delvist inden for 500 meters zonen men uden
for sikkerhedszonen - blev det på dette tidspunkt vurderet, at en omdannelse til boliger og erhverv ville være
sikkerhedsmæssigt forsvarlig, i og med at der ikke planlægges for aktiviteter, der er svært evakuerbare (hospital, plejehjem ol.).
De nye planforslag ændrer ikke ved gældende planers intentioner om ændret arealanvendelse til boliger og
erhverv, men detaljerer og justerer alene de konkrete byggemuligheder.
Det principielle udgangspunkt for vurdering af risikoen er således uændret set ift. lokalplan 1-4-106. Det nye i
de fremlagte planforslag er, at de mere konkrete bestemmelser om byggemuligheder i samtlige delområder
giver mulighed for at vurdere den fremtidige risiko mere konkret. Dette skal også ses i sammenhæng med, at
der nu er fastlagt en maksimal konsekvenszone omkring risikovirksomheden på 380 meter.
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Aalborg Kommune har blandt andet som opfølgning på Tulips bemærkninger gennemført en supplerende
høring af risikomyndighederne. I den forbindelse har den koordinerende risikomyndighed (IndustriMiljø) bedt
dennes rådgiver (Rambøll) om at gennemføre en analyse af hver af de planlagte aktiviteter i den del af planområdet, som berøres af den maksimale konsekvenszone. På baggrund af analysen konkluderer Rambøll at
ingen af de planlagte aktiviteter i planområdet vil give problemer i form af øget samfundsrisiko, idet ingen af
de planlagte aktiviteter vil have både højere antal personer og højere eksponering, end det der blev testet i
forbindelse med den seneste samfundsrisikoberegning.
Den supplerende høring af risikomyndigheder giver således ikke anledning til at ændre planerne for Østre
Havn. Dog foreslås det, at der på baggrund af de indkomne høringssvar indarbejdes en supplerende redegørelse i kommuneplantillæg 1.036 og miljørapportens sammenfattende redegørelse vedr. risikovirksomheder.
Høringssvarene foranlediger desuden et skærpet fokus på hvordan planområdets bidrag til den samlede
samfundsrisiko omkring Tulip kan minimeres. Derfor foreslås lokalplanens bestemmelser suppleret med krav
til fremtidige byggerier, der øger muligheden for sikre fortsat kontrol med risikoen i forbindelse med et eventuelt fremtidigt uheld. Dette fx i form af mulighed for at stoppe bygningsventilation i en beredskabssituation
og indretning af adgangsforholdene, således at de i videst mulig omfang orienteres væk fra konsekvenszonen.
10. Indsigelse fra Jens Erik Pedersen vedrørende forøgelse af bebyggelsesgraden i havneområdet. Indsiger anfører, at muligheden for at opfylde intensionerne i nugældende lokalplan og borgernes mulighed for at
benytte havneområdet forringes.
Svar: Ikke imødekommet.
Visionen i gældende lokalplan 1-4-106 er, at Østre Havn skal udvikles til en tæt urban bydel med et anderledes bymiljø - skabt i mødet mellem den industrielle kulturarv, moderne arkitektur af høj kvalitet og et aktivt
byliv omkring Østre Havnebassin og den centralt beliggende ”Stjerneplads”. Udmøntningen af denne vision
er med den nye lokalplan 1-4-110 konkretiseret for de sidste delområder. På Pieren i form af et stærkt byplanmæssigt greb, der dels øger den samlede byggemulighed, men som også samtidig bringer Pieren mere
aktivt i spil i forhold til det rekreative liv langs havnefronten.
Med udvidelsen af Pieren opstår der således mulighed for at skabe nye offentligt tilgængelige rekreative rum
centralt på Pieren oven på en nedgravet p-kælder og nye færdels- og aktivitetsmuligheder tæt på vandfladen
omkring de nye havnehuse syd for Pieren. Endelig er den oplukkelige bro et vigtigt element med henblik på
at give beboerne og byens borgere muligheden for at bruge Pieren og Aalborg Havnefront som helhed optimalt.
11.a Indsigelse fra Anne Grethe Møller og Flemming Thomsen vedrørende udvidelse af Pieren og forøgelse
af højhusets højde, fordi dette giver væsentlige gener for de nye boliger på Beddingen (værftsarealet).
Svar: Delvist imødekommet.
Se svar på indsigelse nr. 3.
11.b Indsigelse fra Anne Grethe Møller og Flemming Thomsen vedrørende reduktion af havnebassinet ved
udvidelse af Pieren mod syd til bebyggelse.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune ser udbygningen af Pieren med havnehuset ud i bassinet mod syd som et stærkt byplanmæssigt greb, der bringer Pieren mere aktivt i spil i forhold til det rekreative liv i Østre Havnebassin.
Med udbygningen skabes der nye færdels- og aktivitetsmuligheder tæt på vandfladen omkring de nye havnehuse idet der stilles krav om etablering af en sammenhængende træ-promenade omkring de nye huse.
Derved opstår der nye mindre vandrum mellem havnehusene, som fx kan bruges til badning og søsætning
af kajakker mv.
Se også svar på indsigelse nr. 1.
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11.c Indsigelse fra Anne Grethe Møller og Flemming Thomsen vedrørende indsnævring af havnepromenadens bredde på Pieren.
Svar: Ikke imødekommet.
Aalborg Kommune ser det som en kvalitet at begrebet ”havnepromenade” fortolkes forskelligt på forskellige
delstrækninger langs havnefronten i Aalborg. Det giver variation i de oplevelser som man får, når man som
borger færdes langs fjorden.
Lokalplan 1-4-110 indsnævrer den yderste havnepromenade langs fjorden fra 15 til ca. 7 meter, men til gengæld skabes der ikke bare én men hele tre forskellige muligheder for at færdes langs fjorden på Pieren: dels
på den 7 meter brede nordlige havnepromenade, der punktvis folder sig ud og bliver bredere i forbindelse
med nicher og mellemrum mellem husene. Dels centralt på Pieren hvor den primære cykel- og gangforbindelse tænkes anlagt i et forløb gennem et mere beskyttet rekreativt grønt rum bag den nordligste bebyggelse. Denne forbindelse leder naturligt frem til broen over indsejlingen. Og endelig i form af en træpromenade
på den solrige sydside omkring de nye havnehuse.
Der er således ikke tale om at borgernes mulighed for at færdes langs havnefronten forringes, færdselsmulighederne implementeres blot på en anden måde end den vanlige 15 meter brede havnepromenade.
11.d Indsigelse fra Anne Grethe Møller og Flemming Thomsen vedrørende forøget bebyggelsesgrad på
Pieren.
Svar: Ikke imødekommet.
Se svar på indsigelse nr. 4.
12. Indsigelse fra Thorkild Hjorth Sørensen vedrørende fjernelse af granitbolværker og reduktion af de rekreative muligheder i havnebassinet.
Svar: Delvist imødekommet.
Se svar på indsigelse nr. 1.
13. Indsigelse fra Per Nørgaard vedrørende øget bebyggelsesgrad på Pieren, øgning af den maksimale
bygningshøjde og forlængelse af Pieren. Indsiger fremfører at dette vil have uheldige skyggekonsekvenser,
begrænse visuel kontakt mellem havnebassin og fjord samt medføre mindre vandudskiftning i bassinet.
Svar: Delvist imødekommet.
Se svar på indsigelse nr. 3.
Den foreslåede nye skalamodel, hvor tårnet (byggefelt F3) ombyttes med den lavere bygning (byggefelt F2)
vil betyde en aftrapning af bebyggelsesskalaen ved indsejlingen til havnebassinet og dermed også en bedre
oplevet visuel kontakt mellem havnebassinets rum og Limfjordens storskala landskabsrum.
14 Indsigelse fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg vedrørende ændrede byggemuligheder på Pieren. Forslag om at fastholde intentionerne i lokalplan 1-4-106, da det nye forslag er et overgreb
på den industrielle kulturarv - herunder havnebassinets klart definerede rum og de bevaringsværdige kajkanter.
Svar: Ikke imødekommet.
Østre Havn rummer en unik industrihistorisk fortælling om sammenhængen mellem landbrug, jernbanetransport, korn- og foderstofindustri og industrihavn. Denne fortælling søges i vid udstrækning bevaret med indholdet af lokalplan 1-4-106 og 1-4-110. Banesporene og korn- og foderstofområdets bebyggelsesstruktur har
således sammen med bevaringen af enkeltbygninger, kajkanter og havnebassin været dagsordensættende
for lokalplanernes indhold.
I den gældende lokalplan 1-4-106 var der ikke byggeretsgivende bestemmelser for Pieren. Forud for udarbejdelen af forslag til lokalplan 1-4-110 er der således arbejdet mere konkret med, hvordan den unikke kulturarvsfortælling på Østre Havn bedst mulig kan bringes i spil og gøres nærværende i en moderne bydels kon-
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tekst på Pieren – dette i en afvejning med de øvrige krav, som skal opfyldes for at et byområde opleves kvalitetsrigt af mennesker.
I forlængelse af denne bearbejdningsproces er der truffet en række valg, herunder at bebyggelsesstrukturen
på Pieren repræsenterer en nytænkning af idéen om Østre Havnebassin som et skarpt defineret rum i industriel skala. Men valgene er truffet med henblik på at tilføre byområdet nye kvaliteter for beboere og borgere i
form af en bro over indsejlingen og nye muligheder for at komme tæt på vandfladen og bruge havnebassinet.
Mellem de nye havnehuse dannes også mindre vandrum, i en mere overskuelig skala set fra et menneskeperspektiv.
Lokalplanen fastlægger også bestemmelser, der sikrer at granitbolværker og –fortøjningspæle i videst mulig
omfang bevares og integreres i de fremtidige byrum mellem de havnehusene. Så selvom dele af den bevaringsværdige kajkant må lade livet til fordel for havnehusene, opnås til gengæld en stærkere iscenesættelse
af de tilbageværende dele af kajkanten. Blandt andet i kraft af en træpromenade, som gør det muligt at opleve kajkanten helt tæt på fra forskellige vinkler og bruge de indbyggede granittrapper på en meningsgivende
måde.
Efter Aalborg Kommunes vurdering er indholdet af lokalplan 1-4-110 således et udtryk for en balanceret og
nuanceret afvejning mellem bevaring og fornyelse.
15. Bemærkning fra Kystdirektoratet til lokalplan 1-4-110 vedrørende anbefalinger om minimums sokkelkote
af hensyn til sikring mod oversvømmelse
Svar: Taget til efterretning
Lokalplan 1-4-106 fastlægger at gulvkoten på ny bebyggelse skal være minimum 2,00 meter i DVR90, og at
evt. boliger, som etableres med en gulvkote lavere en 2,36 meter i DVR90, skal sikres mod oversvømmelse.
16. Bemærkning fra Kystdirektoratet til kommuneplantillæg 1.036 vedrørende anbefalinger om minimums
sokkelkote af hensyn til sikring mod oversvømmelse
Svar: Taget til efterretning
Se svar på bemærkning 15.
17. Indsigelse fra Jan Mikkelsen vedrørende mindskelse af indsejling, øgning af bebyggelsesprocent, og
højt byggeri på Pieren, hvorved området bliver mindre attraktivt for borgere og kommende beboere.
Svar: Ikke imødekommet
Se svar på indsigelse 6 og 10.
18. Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen vedrørende manglende høring af risikomyndigheder set i forhold til
nærheden til Tulip Food Company, Aalborg.
Svar: Imødekommet
Se svar på bemærkning 9.
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af Aalborg Kommunes supplerende redegørelse vedr. høring af risikomyndigheder med mail den 28.11.2016 skriftligt tilkendegivet, at man frafalder indsigelsen til kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110, Østre Havn.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1-036, Østre Havn
Lokalplan 1-4-110, tillæg til lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn
Sammenfattende redegørelse til miljørapport for kommuneplantillæg 1.036 og lokalplan 1-4-110, Østre Havn
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 7.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan
for Skalborg (2. forelæggelse)
2015-017837
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 3.022 endeligt med
nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
For bedre at sikre intentionerne i byudviklingsplanen ændres:
Kommuneplanramme 3.6.D2 Ny Nibevej mm.
”Glimtvise kig til Skalborg kirke skal sikres fra omkringliggende vejnet” – slettes.
Illustrationsplanen justeres således, at de principielle sigtelinjer til Skalborg kirke markeres:
- fra nord ved krydset Ny Nibevej/Digtervej,
- fra sydvest fra Østerådalen samt
- fra vest Ny Nibevej (ankomst mod Aalborg).
Stiforbindelse på tværs af området fastholdes, men formuleringen lempes fra ”en sti forbindelse langs
områdets sydlige kant” til:
”Fra Hobrovej skal sikres en stiforbindelse gennem området til Digtervej, der kobler området sammen med
bydelens øvrige stier og grønne forbindelser”.
Byggemuligheder, specificeres:
”Varierende højder og tæthed, med klimaks op imod krydset Hobrovej-Indkildevej” specificeres med ”op til 7
etager, maks. 30 m”.
Arkitektur, suppleres med:
”Langs Digtervej og i den sydlige del af området skal højden og tætheden nedtrappes, således der dannes en
overgang mellem kantbebyggelsen langs indfaldsvejene og Digterkvarterets vil-labebyggelser”.
Dette for at synliggøre at kantbebyggelse og fikspunkt forholder sig til indfaldsvejene, mens området langs
Digtervej i højere grad forholder sig til villabebyggelsernes skala og danner overgang mellem
kantbebyggelsen og villakvarteret.
Rammeområdets afgrænsning
Rammeområdet afgrænsning mod syd langs Hobrovej justeres, og bebyggelsesprocenten hæves fra 60 til
70.
Justeringen tager højde for friholdelse af grusgraven som rekreativt areal og en fortætning i områdets
nordøstlige hjørne, ved det arkitektoniske fikspunkt.
Kommuneplanramme 3.6.C3 Skalborg Bakke
Byggemuligheder
Etagehøjder justeres fra ”3-4” til ”2-4”, for at tydeliggøre hensigten om at indarbejde terrænspring omkring
Hobrovej i bebyggelsen.
Kommuneplanramme 3.6.B1 Drastrup
Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd
Kommuneplanramme 3.6.H1 Krebsen m.m.,
Kommuneplanramme 3.6.H2 Vægten m.m.,
Kommuneplanramme 3.6.N1 Drastrup Skov
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Kommuneplanramme 3.6.N2 Drastrup Enge
Anvendelse og Miljø
- Der tilføjes uddybende tekst om vandforsyningsinteresser, i de nævnte rammeområder, da disse
områder er omfattet af indsatsplaner.
Ændringerne vurderes ikke at berøre andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen,
og vurderes derfor ikke at kræve fornyet høring i henhold til lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget behandlede/godkendte startredegørelse på møde 6. februar 2014 (Punkt 7).
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 28. maj 2015 (punkt 7).
Fordebatten var i perioden 9. juni – 10. august 2015.
By- og Landskabsudvalget behandlede opsamling på fordebatten på møde 4. maj 2016 (punkt 9).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. juni 2016 (punkt 6)
Magistratens møde 15. august 2016 (punkt 12)
Byrådets møde 22 august 2016 (punkt 16).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 26. oktober 2016.
Link til digitale planer
http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_3-022-politisk.aspx
Oversigtskort
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Formål og Baggrund
Byudviklingsplanen for Skalborg udarbejdes som revision af kommuneplanen for hele Skalborg (planområde
3.6) og fremlægges her i form af et tillæg til Aalborg Kommunes kommuneplan. Byudviklingsplanen indgår
på et planniveau, der ligger imellem (og derved sammenbinder) den overordnede hovedstruktur ”Fysisk Vision 2025” og de konkrete kommuneplanrammer for området.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget udgør en fælles vision og rammen for en helhedsorienteret udvikling af Skalborg som
bydel.
Det er samtidigt en revision og opgradering af gældende rammer, der flere steder er utidssvarende og ikke
angiver en retning for bydelens udvikling.
Derudover foreligger en bred vifte af projektønsker, der ikke uden et nyt helhedsorienteret plangrundlag kan
kvalificeres og gennemføres.
Et servicetjek af eksisterende plangrundlag, har sammen med byudviklingsplanen udløst en række ændringer i Aalborg Kommunes kommuneplan, både på retningslinje og ramme niveau.
Visionen er at skabe rammerne for en levende bydel i trivsel ved at:
 styrke sammenhængskraften i bydelen, gennem et tæt samarbejde med Skalborg Samråd og dialog
med borgere og aktører i området.
 styrke og sammenbinde vigtige knudepunkter og funktioner i bydelen, samt skabe et defineret center
med forstærket bymæssighed, i kraft af mødesteder (offentlige byrum) og hverdagsfunktioner.
 øge synlighed og tilgængelighed til rekreative områder, herunder hærvejsruterne, der løber gennem
de grønne kiler Østerådalen og Drastrupkilen.
 udvikle boligmassen, ved at omdanne rammerne for uudnyttede erhvervsudlæg. Dermed imødekommes efterspørgslen på nye boligrammer, og der opstår mulighed for i højere grad at sammenbinde boligkvarterene, på tværs af områdets barrierer.
 styrke principper for sammenhænge og forbindelser i bydelen, med fokus på bløde trafikanter.
Miljøvurdering
Kommuneplantillæg 3.022 er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Da Byudviklingsplanen for Skalborg vil medføre store ændringer af plangrundlaget for bydelen, er der udarbejdet en miljørapport for planforslaget. Miljørapporten findes som en integreret del af Kommuneplantillæg 3.022. Miljøhensyn er løbende integreret i planerne som aktive til og fravalg, nærmere beskrevet i afsnittet om Miljørapportens fokusområder.
I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af planen, skal der efter miljøvurderingslovens § 9 foreligge
en sammenfattende redegørelse for;





hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning,
hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, og
hvorledes Aalborg Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Der er i løbet af de 8 ugers offentlighedsfase ikke kommet bemærkninger til miljørapportens temaer:





Byliv
Trafik
Klimatilpasning
Grønne Kvaliteter
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De valgte alternativer vurderes derfor fortsat at være de mest hensigtsmæssige. Derfor har det ikke ført til
ændringer ifht. vurdering af miljøpåvirkninger, alternativer og overvågning, som beskrevet i Miljørapporten.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte mérudgifter for Aalborg Kommune. Dog skal der på baggrund af kommuneplantillægget udarbejdes en handlingsplan, der kan fungere som
afsæt for en økonomisk prioritering af Skalborg i de kommende år. Handlingsplanen vil sammenholde initiativer på tværs af afdelinger og forvaltninger og desuden vurdere udviklingen af:
 interne forbindelser og mindskelse af infrastrukturelle barrierer.
 bymiljøer og bløde trafikanter
 sti langs banen
 principper om grønne indfaldsveje.
 Samarbejder og synergier til styrkelse af hverdagslivet.
Byudviklingsplanen for Skalborg fremgår som følge heraf på Magistratens budgetforslag for 2017-2020 med
henholdsvist 1 million i 2018 og 1 million i 2019.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Fini Ryming, Kringelhøj 8B, 9200 Aalborg SV
Ove Salomonsen, Kettrup Alle 27, 9200 Aalborg SV
Kirsten Riis, 9200 Aalborg SV (øst for banen)
Anders Munch, 9200 Aalborg SV (Digterkvarteret)
Per Vorsøe, Stationsmestervej 51, 9200 Aalborg SV
Gitte Vorsøe, Stationsmestervej 51, 9200 Aalborg SV
Charlotte Jensen og Martin Akto Kanstrup, Stationsmestervej 15, 9200 Aalborg SV
Maureen Buus, Stationsmestervej 72, 9200 Aalborg SV (Grønnegården)
Tove Christensen, Kettrup Alle 33, 9200 Aalborg SV
Karen Birgitte Baun, Engholmvej 10, 9200 Aalborg SV
Sara M Nielsen, smn@ucn.dk, 9200 Aalborg SV
Leo Nielsen, Langholtvej 13 9200 Aalborg SV
Calum A/S, Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg
Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia
Drastrup beboerforening, v/Michael Pedersen, Drastrup Skovvej 27, 9200 Aalborg SV
Coop Danmark A/S, ejer Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV
Flemming og Lene Elbæk, Vestavej 18, 9200 Aalborg SV
Helle Petersen og Kenneth Werner Petersen mfl,.Thøger Larsens Vej 23, 9200 Aalborg SV
Advokatfirmaet Bent Stamer, Algade 31, 9000 Aalborg, ejer af Hobrovej 395
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Erhvervsstyrelsens Plantilsyn, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg
Aalborg Vand A/S, Sønderbro 53, 9000 Aalborg
Mundtlige bemærkninger i forbindelse med projektanmodninger.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. Henvendelser 1-9 er indkommet på Aalborg Kommunes Stand på Skalborg Festdag i August 2016, og omfatter mange af de drøftelser, der er blevet taget direkte med borgerne. Sideløbende med høringen er der ført dialog med ejendomsudviklere, der har konkrete
projektønsker, som udmøntning af de ændrede kommuneplanrammer. Dette har udløst en række indsigelser
og bemærkninger til planen for områderne: 3.6.B1 Drastrup, 3.6.B2 Hjortevej, 3.6.B6 Dallvej, 3.6.C3 Lokalcenter Skalborg Bakke, 3.6.D1 Hobrovej, 3.6.D2 Ny Nibevej, 3.6.H4 Hobrovej øst. For områderne 3.6.D1
Hobrovej, og 3.6.B2 Hjortevej er der ikke indkommet formelle indsigelser, men projektdrøftelserne er medtaget som mundtlige bemærkningerne sidst i dokumentet.
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1. Bemærkning fra Fini Ryming, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. Sofiendal Enge og hvorledes trafikken ved Kringelhøj løses (T-krydset fra Bygaden og ud i Skelagervej). Flere borgere henvendte sig med
bekymring og spørgsmål om, hvorledes den fremtidige trafikafvikling af det nye område ved Sofiendal Enge
tænkes løst.
Svar: Taget til efterretning
Spørgsmålet blev drøftet på standen. Borgerne blev henvist til at projektet er under udarbejdelse og behandles særskilt i lokalplanlægningen for området i hhv. lokalplan 3-5-104 for Sofiendal Enge samt 3-5-103 (under udarbejdelse). Overordnet kan siges at Sofiendalenge er inddelt i 2 områder, ét mod syd og ét mod nord.
Hvert område indeholder ca 600 boliger. Det sydlige område trafikafvikles mod Letvadvej, mens det nordlige
vil trafikafvikles ud til Skelagervejs forlængelse mod nord.
2a. Bemærkning fra Ove Salomonsen, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. hvorvidt ”Godt Gemt” (området
øst for jernbanen) i praksis er en del af Skalborg, når det indgår i valgkredsen for Gug. Flere borgere henvendte sig om samme problematik. Alle føler sig historisk og identitetsmæssigt knyttet til Skalborg, og udtrykker undren over at området er koblet fra, særligt i lyset af byudviklingsplanens vision om at samle bydelen.
Svar: Taget til efterretning
Forespørgslen vedr. justering af valgkredse er sendt videre til Borgmesterforvaltningen.
2b. Bemærkning fra Ove Salomonsen, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. Egnsplanvej og trafikafvikling.
Flere borgere henvendte sig om samme emne. De ønsker at vide mere om hvad projektet i praksis betyder
for forbindelsen øst-vest fra Skalborg til Gug.
Svar Taget til efterretning.
Spørgsmålet blev drøftet med borgerne på standen. Der var flere henvendelser og kommentarer vedr. både
Egnsplanvej, med lukning af Indkildevej, og 3. Limfjordsforbindelsen. Begge projekter har haft særskilte høringer, men det er tydeligt at flere borgere ikke er opmærksomme på status og beslutninger vedr. disse store
infrastrukturprojekter. Linjeføringen for 3. Limfjordsforbindelse, Egnsplanvej og Indkildevej er illustreret i byudviklingsplanen til borgernes orientering, som præmis for byudviklingsplanen. I praksis er det ikke projekter
Byudviklingsplanen har mulighed for at påvirke. Fremadrettet vil Indkildevej blive lukket for biltrafik henover
motorvejen, men forbindelsen mellem Skalborg og Gug bevares, via Egnsplanvej. I 2014 blev linjeføringen
for 3. Limfjordsforbindelse fastlagt i Egholmlinjen. Samtidigt blev de øvrige reserverede linjeføringer ophævet. Selve projektet hører under Vejdirektoratet (Staten).
3a. Bemærkning fra Kirsten Riis, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. hvorvidt ”Godt Gemt” (området øst
for jernbanen) i praksis er en del af Skalborg, når det indgår i valgkredsen for Gug. (se også 2a)
Svar: Taget til efterretning
Forespørgslen vedr. justering af valgkredse er sendt videre til Borgmesterforvaltningen.
3b Bemærkning fra Kirsten Riis, Skalborg festdag, d. 27 August. Kirsten mener at Skalborg Station er fejlplaceret. Hun mener den bør placeres længere mod syd.
Svar: Taget til efterretning
Stationens placering har været overvejet i forbindelse med byudviklingsplanen. Det er vurderet at Hobrovej,
med høj busfrekvens, på nuværende tidspunkt opfylder behovet for kollektiv trafikbetjening. I byudviklingsplanen peges på en alternativ placering, som del i en evt. udbygning af området syd for Dallvej. Denne placering af stationen i højere grad betjene City Syd. En alternativ placering kunne også være et pendlerstop
ved 3. Limfjordsforbindelsen syd for City Syd. Aalborg Kommune bemærker, at en flytning af stationen desuden skal ses ifht. overdragelsen af togdriften til Nordjyske jernbaner. De nordjyske stationer og banegårde
ejes fortsat af DSB, spor og perroner er ejet af Banedanmark. En anden placering vil derfor forudsætte at der
kan laves en aftale mellem parterne. En flytning af stationen hører som følge heraf, i højere grad til en overordnet diskussion om fremtidsperspektiverne for den infrastrukturelle udvikling i hele Aalborg Syd, og er ikke
afgrænset til byudviklingsplanen for Skalborg.
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4. Bemærkning fra Anders Munch, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr støj, Ny Nibevej. Der var flere henvendelser og kommentarer fra borgere vedr. både trafikmængden på Ny Nibevej i spidsbelastningen samt
trafikstøj. Anders mener at støjen kan dæmpes såfremt hastigheden sænkes tidligere ved ankomst fra vest
eller at der påføres et støjdæmpende slidlag.
Svar: Taget til efterretning
Spørgsmålet blev drøftet på standen. Støjdæmpede slidlag er ikke et godt alternativ, men henvendelsen er
videresendt til Trafik og Veje, vedr. placering af byskilt og sænket hastighed som mulige bud på løsninger.
5. Bemærkning fra Per Vorsøe, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. Klubhuset og fremtidsperspektiverne
for huset. Spørgsmålet blev drøftet på standen. Per giver som flere borgere udtryk for efterspørgslen på et
”Skalborgerhus” som foreningshus mødested med flere brugere, der kan sikre aktivitet og liv på tværs af
dagen. Der er forståeligt nok bekymring om hvad der skal ske, når den midlertidige anvendelse af det gamle
klubhus ophører til sommeren 2017.
Svar: Taget til efterretning
Temaet drøftes løbende med Sundheds- og Kulturforvaltningen (Fritid), der ejer det gamle klubhus. Fremtidsperspektivet vil blive belyst yderligere i det kommende arbejde med handlingsplanen.
6. Bemærkning fra Per Vorsøe, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. Hundeskov i bydelen. Per foreslår et
areal tæt ved banen kan omdannes til hundeskov.
Svar: Taget til efterretning
Aalborg Kommune er ikke ejere af det omtalte areal, og har ikke planer om at etablere en hundeskov i forbindelse med Dyrskuearealet. Det er tidligere blevet fremlagt at borgerene er velkomne til selv at søge ejer
om anvendelse af arealet. Spørgsmålet er også behandlet i opsamling på fordebatten, april 2016 s 22.
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/03/Skalborg%20status%20og%20for
debat.pdf Ifbm. en evt. etablering af hundeskov, kan der være støj/afstandskrav der skal undersøges.
7. Bemærkning fra Charlotte Jensen og Martin Akto Kanstrup, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. stier.
Det foreslås at Aalborg Kommune forbedrer de eksisterende stier omkring Skalborg, f.eks. vha. mere stabil
belægning og/eller skiltning. F.eks. fra Engdraget ud mod Draget.
Svar: Taget til efterretning
Forbedring af stinettet gennem bedre og mere sammenhængende ruter og forbindelser i Skalborg, forventes
at blive belyst yderligere i det kommende arbejde med handlingsplanen.
8. Bemærkning fra Maureen Buus, Skalborg festdag, d. 27 August, vedr. forskellige input til udvikling af
bydelen. Idéerne blev drøftet på standen.
- 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.
Svar: Taget til efterretning
Idéerne ligger i god tråd med principperne i byudviklingsplanen. De vil blive vægtet sammen med øvrige
input (fra borgermøde og dialogprocesser) i det kommende arbejde med handlingsplanen og udvikling af
aktivitetsknudepunktet ved Agri Nord Idrætscenter.
9a. Bemærkning fra Tove Christensen, Kettrup Alle, vedr. hvorvidt området øst for jernbanen i praksis er en
del af Skalborg, når det indgår i valgkredsen for Gug. (se også 2a)
Svar: Taget til efterretning, se 2a
9b. Bemærkning fra Tove Christensen, Kettrup Alle, vedr. lukning af Indkildevej. Tove spørger til hvorledes
forbindelsen fra Skalborg til Gug sikres. Se også 2b.
Svar: Taget til efterretning, se 2b
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10. Bemærkning fra Karen Birgitte Baun, telefonisk notat vedr. trafik og bløde trafikanter Sofiendalsvej.
Karen er bekymret over stigende trafik på Sofiendalsvej, det for mange børn også er skolevej. Hun opfordrer
til, at der etableres cykelstier på dele af strækningen.
Svar: Taget til efterretning
Spørgsmålet blev drøftet over telefonen, og blev taget til notat. Efterfølgende er henvendelsen videresendt til
Trafik og Veje, til fremtidig overvejelse.
11a. Bemærkning fra Sara M. Nielsen, vedr. trafik på Ny Nibevej i krydset ved Digtervej/Bonderupgaard.
Sara udtrykker bekymring med hastighed og bilisternes opmærksomhed i krydset, der særligt morgen og
eftermiddag bruges af mange skolebørn.
Svar: taget til efterretning,
Henvendelsen 11a og 11c er siden blevet sendt til Trafik og Veje, vedr. forholdene for bløde trafikanter. Temaet om bløde trafikanters krydsningsmulighed af de større veje, er desuden blevet drøftet med Samrådet
som led i fordebatten. I den forbindelse har Trafik og Veje undersøgt signalreguleringen og grøntider for
fodgængere. Samrådet har desuden foreslået bredere krydsningsheller samt revurdering af placering af
trykknap for fodgængerfeltet ved Johan Skjoldborgs Vej.
11b. Bemærkning fra Sara M. Nielsen, vedr. udbygning af legepladser i området (Mulighedernes Park)
Svar: Taget til efterretning
Dette emne også behandlet i opsamling på fordebatten, april 2016 s 22
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/KOMPLAN/03/Skalborg%20status%20og%20for
debat.pdf Aalborg Kommune har ingen planer om at etablere og drifte nye legepladser i området. I stedet
henvises til eksisterende pladser samt muligheden for at opbygge foreningsbaserede legepladser, så som
Skalborg Aktivitetsplads og ”Pletten” i Drastrup.
11c. Bemærkning fra Sara M. Nielsen, vedr. vedligehold af trappesten. På opfordring har Sara også efterfølgende fremsendt fotos, til vurdering.
Svar: Taget til efterretning,
Henvendelsen 11a og 11c er siden blevet sendt til Trafik og Veje, vedr. forholdene for bløde trafikanter.
Trappen er siden blevet besigtiget.
12a. Bemærkning fra Leo Nielsen, vedr. trafik på Skalborg Bakke. Leo henviser til projekterne Ny Dallvej og
3. Limfjordsforbindelse, som løsning på fremkommelighedsproblematikken.
Svar: Taget til efterretning
Trafikafviklingen skal ses i forhold til hele Aalborg Syd og de store infrastrukturprojekter. Disse er ikke behandlet i byudviklingsplanen. se svar for 2b
12b. Bemærkning fra Leo Nielsen, vedr. trafik i krydset Ny Nibevej og Lindenborgvej. Leo foreslår at trafikanterne meget tidligere blev gjort opmærksom på de ændrede forhold, fra trafikvej (90 km/t) til Byvej
(50km/t) evt med flere skilte og ujævne advarselsstriber.
Svar: Taget til efterretning
Bemærkningen er sendt videre til Trafik og Veje, se også svar 4 og 11a
12c. Bemærkning fra Leo Nielsen, vedr. flere legepladser i området (Mulighedernes Park)
Svar: Taget til efterretning, se svar 11b
13a. Indsigelse, fra Calum vedr. rammeområde 3.6.D2 Ny Nibevej, vedr. områdets afgrænsning. Calum
ønsker at et tilkøbt areal sammen med grusgraven indgår i kommuneplanrammen for området.
Svar: Delvist imødekommet.
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Rammeområdets afgrænsning mod syd langs Hobrovej justeres, til også at omfatte matrikel 13l. Argumentet
er at randbebyggelsens skærmende virkning også vedkommer dette område. Grusgraven indlemmes ikke i
rammeområde D2, i stedet omregnes etagekvm således at bebyggelsesprocenten for rammeområde D2 Ny
Nibevej stiger fra 60-70. Dermed opnås større rummelighed, der sikrer det arkitektoniske fikspunkt. (se også
13b og 13c). Fra en helhedsbetragtning vurderes det ikke at ændre på de faktiske muligheder ifht. det konkrete projektønske, om at omdanne den gamle grusgrav til fælles rekreativt areal og evt. rækkehusbebyggelse i det indre gårdrum. Derimod sikres en friholdelse af grusgraven samt en fortætning i områdets nordøstlige hjørne.
13b. Indsigelse, fra Calum vedr. rammeområde 3.6.D2 Ny Nibevej, vedr. øget bebyggelsesprocent fra 60 til
75. Calum har som basis for dialog med Aalborg Kommune fremsendt 2 scenarier for udvikling af deres del
af området. Som følge heraf er blandt andet bebyggelsesprocent og facadelinjer blevet drøftet. Her er blevet
fastlagt at en forhøjet bebyggelsesprocent forudsætter at parkering integreres i kælder under bebyggelsen,
for at sikre boligkvalitet og nære opholdsarealer. Calum har siden frafaldet ønsket om øget bebyggelsesprocent.
Svar: Delvist imødekommet.
Grusgraven indgår fortsat ikke i rammeområdet (se også 13a). På baggrund af dialogen om udnyttelsesgrad
af grunden ifht. grusgraven, som i detailplanlægning udlægges som rekreativt areal, samt kriteriet om at
parkering skal integreres i kælder under bebyggelsen ved en højere bebyggelsesprocent, vurderer Aalborg
Kommune at bebyggelsesprocent for rammeområdet justeres fra 60 til 70, med størst tæthed op imod krydset Ny Nibevej/Hobrovej.
13c. Indsigelse, fra Calum vedr. rammeområde 3.6.D2 Ny Nibevej, vedr. specificering af bygningshøjde.
Det ønskes at højden på byggeri på grunden tydeliggøres.
Svar: Delvist imødekommet.
Kommuneplantillægget henviser til hjørnet Hobrovej/Ny Nibevej, som arkitektonisk fikspunkt samt bebyggelse på eternitgrunden. Den kommende lokalplanproces vurderes at sikre naboer i høringen, dog specificeres
bestemmelserne i kommuneplanen med ”Op til 7 etager og 30 m på hjørnet ud imod Hobrovej”. Under overskriften Arkitektur suppleres med ” Langs Digtervej og i den sydlige del af området skal højden og tætheden
nedtrappes, således der dannes en overgang mellem kantbebyggelsen langs indfaldsvejene og Digterkvarterets villabebyggelser”. Dermed synliggøres, at kantbebyggelse og fikspunkt forholder sig til indfaldsvejene,
mens området langs Digtervej i højere grad forholder sig til villabebyggelsernes skala og danner overgang
mellem kantbebyggelsen og villakvarteret”
13d. Indsigelse, fra Calum vedr. rammeområde 3.6.D2 Ny Nibevej vedr. glimtvise kig til kirken
Svar: Imødekommet.
I rammeteksten slettes ”glimtvise kig til kirken skal sikres fra omkringliggende vejnet” som følge af fortløbende dialog med kirken og Calum. I samme forbindelse justeres illustrationsplanen således Kirkens synlighed
markeres fra krydset Ny Nibevej/Digtervej mod nord, sydvest fra Østerådalen og vest fra Ny Nibevej (ankomst mod Aalborg).
13e. Indsigelse, fra Calum vedr. rammeområde 3.6.D2 Ny Nibevej, vedr. formulering ”bevaring af træer”
Calum ønsker at formuleringen fjernes.
Svar Ikke imødekommet
Byudviklingsplanen har særligt fokus på at styrke de overordnede veje som grønne indfaldsveje og de grønne kvaliteter i bydelen. Formuleringen ”bevaring af træer” fastholdes, idét der er tale om en hensigt og ikke
en fredning af specifikke udpegede træer i området. Derudover er ”det grønne” under stort pres, særligt
langs indfaldsvejene hvor vækstbetingelserne ofte er udfordret.
13f. Indsigelse, fra Calum vedr. rammeområde 3.6.D2 Ny Nibevej, vedr. stedfæstelsen af sti langs områdets
sydlige kant.
Svar Imødekommet.
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Sikring af stiforbindelse på tværs af området fastholdes, men formuleringen lempes fra ”en sti forbindelse
langs områdets sydlige kant” til ”Fra Hobrovej skal sikres en sti på tværs af området til Digtervej, der sikrer
området kobles sammen med bydelens stier og grønne sammenhænge”.
14. Bemærkning fra Energinet.dk, vedr. placering af ledninger under jorden i området ved krydset Hobrovej/Stationsmestervej.
Svar: Taget til efterretning
Ledningerne er tinglyst og er desuden delvist placeret inden for vejbyggelinjen. Det vurderes derfor ikke at
have betydning for Byudviklingsplanen.
15. Bemærkning fra Drastrup beboerforening vedr. sikring af adgang til Drastrupkilen og grønne områder.
Svar: Taget til efterretning.
Sikring af en forbindelsen på tværs af vejreservationen for en evt. 3. Limfjordsforbindelse er også nævnt i
Kommuneplanramme 3.6N.1 Drastrup skov og 3.6.N2 Drastrup Enge.
16a. Indsigelse fra Coop Danmark vedr. anvendelsesbestemmelser for erhvervsområdet 3.6.H4. Coop foreslår anvendelsen ”pladskrævende varegrupper” udgår til fordel for ”udvalgsvarer”, blandt andet under henvisning til den ventede planlovsændring.
Svar: Ikke imødekommet
Aalborg Kommune er opmærksom på en kommende ”planlovsrevision”, men fastholder tidsplanen for Kommuneplantillægget. Anvendelsesbestemmelserne fastholdes ud fra et byudviklingsperspektiv og tillæggets
formål, med at modvirke områdets fragmenterede udvikling. Desuden vægtes de infrastrukturelle forhold
højt, jfr. Kommuneplanens Retningslinje 7.1.4 Særligt pladskrævende varer; der definerer at: ”Butikker med
pladskrævende varegrupper, skal placeres hvor der er god trafikal tilgængelighed. De skal primært etableres
inden for de til formålet afgrænsede områder langs indfaldsvejene i City Syd, …”
16b. Indsigelse fra Coop Danmark vedr. anvendelsesbestemmelser for boligområdet 3.6.B6 Dallvej. Coop
ønsker en bredere anvendelse end ”tæt-lave boliger”, da det vurderes som ufleksibelt og kortsigtet.
Svar: Ikke imødekommet
Aalborg Kommune er opmærksom på en kommende ”planlovsrevision”. Boligtypen ”tæt-lav” er fastlagt ud fra
en helhedsvurdering af det samlede boligramme i kommuneplantillægget. Herunder er forhold, så som Skalborg som forstadsbydel, fremtidige boligbehov, de landskabelige forhold tæt på ådalen, og principper om
omdannelse contra byudvikling vurderet.
16c. Indsigelse fra Coop Danmark vedr. misvisende kortbilag i forslaget. Coop har efterfølgende fået tilsendt et mere retvisende kort over de ændrede kommuneplanrammer.
Svar: Taget til efterretning, se også 21a
17. Bemærkning fra Flemming og Lene Elbæk, vedr. gennemkørsel i Stjernekvarteret. Flemming foreslår en
bussluse og initiativer ifht. overholdelse af hastighed på ruten Stationsmestervej/Pallasvej, der også bliver
brugt af buslinje 16 og buslinje 25.
Svar: Taget til efterretning
Der arbejdes allerede på at etablere en bussluse på strækningen ifbm. elektrificeringen af jernbanen. Henvendelsen er desuden videregivet til Trafik og Veje.
18. Indsigelse fra Helle Petersen og Kenneth Werner Petersen, mfl. vedr. negative konsekvenser for naboejendommene til ny bebyggelse på Letvadvej 32A. De er bekymrede for nabogener ved en foreslået bebyggelse og har tidligere rettet henvendelses til Aalborg Kommunes byggesagsbehandling.
Svar: Ikke imødekommet
Den konkrete sag vurderes ikke at påvirke beslutningen om godkendelse af kommuneplantillægget 3.022.
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Aalborg Kommune har d. 4. november givet en forhåndstilkendegivelse af bebyggelsesplan for Letvadvej
32A, Aalborg SV. Det er blevet vurderet at projektet ikke er lokalplanpligtigt. Ejendommen er omfattet af
kommuneplanramme 3.6.B3, og området er blandt andet udlagt til åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Sagen
har været i partshøring. Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med intentionerne i kommuneplanen, blandt andet i forhold til ønsket om fortætning og varieret boligudbud i de bebyggede områder. En endelig afgørelse vil først kunne træffes efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning om
byggetilladelse og vil være betinget af, at byggeriet overholder gældende lovgivning.
19. Indsigelse vedr. 3.6.C3 Lokalcenter Skalborg Bakke, fra Advokatfirmaet Bent Stamer vedr. forhøjelse
af bebyggelsesprocent.
Svar: Taget til efterretning.
Plangrundlaget for dette område er utidssvarende og stemmer ikke overens med eksisterende forhold. Visionen er at fortætte og udvikle det nye centerområde med blandende anvendelser (både detailhandel, bolig
og erhverv). Bent Stamer påpeger med sin indsigelse, at den eksisterende bebyggelse på østsiden af Hobrovej udgør over 70 % af grundens areal. Dette sandsynliggør, at området kan bære en højere bebyggelsesprocent og fortsat understøtte byudviklingsplanens intention om at skabe et nyt synligt knudepunkt i bydelen.
For realiseringen af centerområdet skal udarbejdes en lokalplan. Aalborg Kommune vil i den forbindelse
vurdere den faktiske bebyggelsesprocent med henblik på at fastlægge en fremtidig bebyggelsesprocent for
rammeområdet som helhed og for de enkelte delområder. Bebyggelsesprocenten ændres derfor ikke i nærværende kommuneplantillæg, dog justeres etagehøjder fra ”3-4” til ”2-4”, for at tydeliggøre hensigten om at
indarbejde terrænspring omkring Hobrovej i bebyggelsen.
20. Bemærkning fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, vedr. anvendelser i rammeområde 3.6.B1
Drastrup. Der anmodes om at anvendelsen tillige omfatter ”let erhverv” eftersom forsvaret er i færd med at
afhænde en ejendom i områdets sydvestlige kant.
Svar: Taget til efterretning.
Forsvaret har solgt ejendommen, der ligger på kanten af Drastrup. Der har løbende været dialog om grundens anvendelsesmulighed og hvorvidt den i stedet bør slås sammen med 3.6.H1, umiddelbart syd ejendommen. En ændring af anvendelsen for grunden vil medføre en fornyet høring af forslaget til kommuneplantillægget. Med perspektiverne om en 3. Limfjordsforbindelse vest for Drastrup, kan det dog være en god
løsning at ændre anvendelsesbestemmelserne. Dette vil i givet fald blive vægtet i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for området og et evt. kommuneplantillæg. Samtidigt vil arealet blive overført til byzone.
Eksisterende lovlig anvendelse af grunden påvirkes ikke af dette.
21a. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedr. misvisende kortbilag.
Svar: Taget til efterretning.
Aalborg Kommune har d. 28 oktober 2016 på et møde hos Erhvervsstyrelsen drøftet dette.
21b. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedr. formuleringen ”kommuneplantillæg” ifht. Aalborg Kommunes
Planstrategi 2016, der peger på tillægget har karakter af delvis kommuneplanrevision.
Svar: Taget til efterretning.
Aalborg Kommune har d. 28 oktober 2016 på et møde hos Erhvervsstyrelsen drøftet dette.
22. Indsigelse fra Agri Nord, vedr. rammebestemmelser for arealer ved Skalborg Dyrskueplads. Agri Nord
mener ikke at det er tilfredsstillende at store del af deres arealer, i de foreslåede rammebestemmelser er
udlagt til offentlige formål. I stedet foreslås at boligrammen 3.6.B6 Dallvej, udvides mod nord, ind over arealet.
Svar: Ikke imødekommet
Der foreligger ikke noget konkret ønske om udnyttelse af grunden og området er ikke omfattet af en lokalplan. Det har været en vægtning mellem erhvervsmæssige interesser og grønne interesser, der har udmundet i den nye ramme for arealet, nærmere beskrevet i miljørapporten. Arealet er i den tidligere kommuneplan
udlagt som erhverv, som naturlig forlængelse af de anvendelser, der tidligere har været på Dyrskuepladsen
(stalde mv). Imens udpeger Grøn-blå Struktur hvorledes det byggede miljø udvikles under hensyn til topogra-
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fi og landskab. En udvidelse af boligrammen 3.6.B6 anses ikke for ønskelig, både på grund af klimaudfordringer, Dyrskuepladsens rolle som friareal, arealudlæg til aktiviteter på arealet samt friholdelse af Dallvej for
boliger, i tilfælde af en udbygning af infrastrukturen, samt miljøkonflikter med fritidsarealerne (støj) på den
øvrige del af arealet. Aalborg Kommune bemærker at den hidtidige lovlig anvendelse kan fortsætte, det har
den ændrede kommuneplanramme ingen indflydelse på. Kommuneplanrammerne er ikke bindende for den
enkelte borger, men viser Aalborg Kommunes intentioner på længere sigte.
23a. Bemærkning fra Aalborg Vand A/S vedr. visning af rammeområde på kortlægning af vandforsyningsinteresser.
Svar: Ikke imødekommet
Kortet er GIS baseret og for fremadrettet at sikre anvendelse af aktuelle oplysninger i forbindelse med sagsbehandling, fravælges at indsætte statiske kort i kommuneplanrammen.
23b. Bemærkning fra Aalborg Vand A/S vedr. formuleringer og uddybning af vandforsyningsinteresser,
indsatsplaner mv. i flere rammeområder.
Svar: Imødekommet
Der tilføjes uddybende tekst vedr. AFV Drastrup, grundvandsinteresser og indsatsplaner under Anvendelse
og Miljø afsnit i: 3.6.B1 Drastrup, 3.6.C1City 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.
24. Mundtlige bemærkninger
Sideløbende med høringen er der ført dialog med ejendomsudviklere, der har konkrete projektønsker i områderne:
 3.6.B2 Hjortevej, vedr. udvidelse af boligrammen
 3.6.D1 Hobrovej, vedr. mulighed for grundens udnyttelse
 3.6.D2 Ny Nibevej, vedr. grundlaget for efterfølgende lokalplanlægning af arealet
 3.6.C3 Lokalcenter Skalborg Bakke, vedr. principper for en helhedsorienteret omdannelse af arealet
øst for Hobrovej
 3.6.H4 Hobrovej øst, som udmøntning af de foreslåede ændrede kommuneplanrammer.
3.6.D1 Hobrovej, og 3.6.B2 Hjortevej er ikke indkommet som formelle indsigelser til kommuneplanen men
kommenteres her som mundtlige bemærkninger, idét de har relation til Byudviklingsplanen. Bemærkningerne er medtaget, fordi de er med til at tegne et billede af udvikleres og grundejeres holdning til de nye kommuneplanrammer. Særligt støj er begge steder en problematik, der skal behandles i den mere detaljerede
planlægning ligesom etageantal, bygningshøjder og facadevirkning.
3.6.B2 Hjortevej, vedr. boligudvikling nord for Hjortevejkvarteret. Aalborg Kommune er blevet spurgt om
muligheden for at slække på støjkrav fra naboerhverv, idét der er en konflikt, som følge af den mindskede
afstand mellem bolig- og erhvervsramme. Dialog om det konkrete projekt pågår, men har ikke betydning for
kommuneplanrammens ordlyd. Det pålægges ny boligbebyggelse at løse konflikten, idet Aalborg Kommune
ikke vil benytte sig af bestemmelserne om ”gradvis byomdannelse”, der giver mulighed for lempelse af støjkrav over en fastlagt årrække.
3.6.D1 Hobrovej, vedr. projektforslag på hjørnet af Hobrovej og Nibevej. Det fremsendte materiale peger på
en ny udvikling af grunden, hvilket er højt prioriteret, grundet den synlige beliggenhed. Grundens anvendelse
har været diskuteret politisk i løbet af fordebatten, hvilket er udmundet i en blandet bolig og erhvervsramme.
Aalborg Kommune indgår fortsat i en tæt dialog om grundens muligheder. Der er god proces vedr. anvendelser, fortætningsprincipper og adgangsforhold. Der er dog i det aktuelle materiale fortsat en række uafklarede forhold vedr. blandt andet bebyggelsesprocent, byggelinjer, boligkvalitet og krav om lighedsprincipper i
relation til øvrige aktører i området. På den baggrund ændres der ikke på kommuneplanens rammebestemmelser.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 3.022 med Miljørapport (MV), Byudviklingsplan for Skalborg (2. forelæggelse)
Indsigelser i samlet PDF

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 44
13 af 111
13

By- og Landskabsudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.046 og Lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv m.m.,
Eternitten, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
2014-43132
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.046 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 4-2-113 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Den øgede rummelighed til boliger, som planerne giver mulighed for, tilføjes i kommuneplanens bilag M.
Forslag til ændringer i lokalplan
Redegørelsen til pkt. 7.2 Den grønne kant ændres redaktionelt, idet der vurderes at være behov for at
konkretisere beskrivelsen af intensionerne med beplantningens karakter.
Delområdegrænsen mellem lokalplanens delområde B og D justeres på baggrund af ønske fra grundejer.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalgets møde 11. december 2014 (punkt 12).
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 18. august 2016 (punkt 6)
Magistratens møde 29. august 2016 (punkt 6)
Byrådets møde 12. september 2016 (punkt 6).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 21. september til og med 16. november 2016.
Link til digitale planer
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4270
http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/nyhed_4-046-politisk.aspx
Oversigtskort

Formål og baggrund
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Formålet med kommuneplantillæg og lokalplan er at give mulighed for flere små butikker og øget fortætning i
den nordlige del af Eternitten, samt at fastlægge rammerne for, hvordan dette kan ske i samspil med øget
bykvalitet og bæredygtig mobilitet.
Planernes indhold
Forslag til kommuneplantillæg følger op på intensionerne i Vision 2025 om bæredygtig byfortætning ved at
muliggøre en højere bebyggelsesgrad og en større koncentration af byfunktioner i et centralt beliggende
område set i forhold til +BUS-ruten og Midtbyen.
Kommuneplantillægget vedrører retningslinie 7.1.3 Øvrige bymidter, bydels- og lokalcentre samt kommuneplanramme 4.2.D3 og 4.2.D5 Eternitten.
Lokalplanen er en revision af den gældende lokalplan 4-2-107, som har vist sig utidssvarende i forhold til
ovennævnte formål. Lokalplanen fastlægger desuden byggeretsgivende bestemmelser for et hidtil uplanlagt
område mellem Alexander Foss Gade, Sohngårdsholmsvej og Kridtsløjfen.
Kommuneplantillægget udvider den samlede arealramme for butikker i bydelscenteret fra 5.000 m2 til 7.000
m2, og lokalplanen fastlægger, at nye butikker skal være i form af udvalgsvarebutikker og andre mindre butikker, der supplerer de eksisterende dagligvarebutikker.
Lokalplanen viderefører en række formål fra den hidtil gældende lokalplan – herunder den blandede bymæssige anvendelse med en centerdannelse omkring Alexander Foss Gade. Også den stedstypiske bykvalitet ønskes videreført. Denne kan karakteriseres som et patchwork af nyt og gammelt, samt inspiration fra
industriens arkitektoniske udtryk og det kridtgravede landskab i den måde der bygges på.
Bebyggelsesskalaen skal fremstå med en generel variation fra 1-7 etager, hvor den generelle bebyggelsesskala i den tidligere lokalplan var maks. 4 med mulighed for punktvis at gå op i 7 etager. Der gives desuden
mulighed for en påbygning af den tidligere Magasinbygning i op til i alt 10 etager, idet dette vurderes at kunne være med til at komplettere Eternittens skyline.
Forudsætningen for de nye byggemuligheder er, at parkering som hovedregel sker i konstruktion, og at der
sikres gode stiforbindelser internt, til naboområder og busstoppesteder. Der lægges også stor vægt på at
sikre menneskevenlige grønne byrum og et oplevelsesrigt bymiljø, samt at potentielle støjproblemer løses, i
den måde man bygger på.
Bebyggelsesprocenten i det nye lokalplanforslag varierer mellem 65 og 120 afhængig af delområde.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan 4-2-113 erstatter den hidtil gældende lokalplan 4-2-107, som ophæves i sin helhed på alle punkter
med undtagelse af punkt 11 om grundejerforeninger.
Miljøvurdering
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Lisbeth Juhl og Henning Hansen, Kridtsløjfen 21, 9000 Aalborg
Tatjana Espersen, Alexander Foss Gade 12, 9000 Aalborg
COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg
Lis Krogh Pedersen, Ditlev Bergs Vej 16, 9000 Aalborg
Erhvervsstyrelsen
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Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Lisbeth Juhl og Henning Hansen vedrørende øgede bygningshøjder. Forslag om at bestemmelserne i den hidtil gældende lokalplan 4-2-107 fastholdes.
Svar: Ikke imødekommet.
I lokalplan 4-2-107 var det generelle maksimale etageantal 4 med mulighed for punktvis at gå op til 7 etager.
Samtidig var området udpeget som arkitektonisk eksperimentarium, hvor intensionen var at områdets industribaggrund skulle inspirere til nyskabende arkitektur.
Erfaringerne fra de byggerier, som er realiseret på baggrund af den hidtil gældende lokalplan, er at de hidtidige bestemmelser vedr. bygningshøjder/etageantal har skabt uønskede bindinger for kreativiteten i udmøntningen af Eternitten som et arkitektonisk eksperimentarium.
Mens Eternitten var et industriområde dannede bebyggelsen et komplekst samlet billede mht. bygningshøjder karakteriseret ved både vertikalt orienterede silostrukturer, lave bygningsvolumener, skalavariation, forskydninger og aftrapninger. Netop kompleksiteten gav det industrielle bymiljø egenart og karakter.
Der vurderes at være bedre mulighed for at udmønte intensionerne i det arkitektoniske eksperimentarium
med de nye bestemmelser, som giver mulighed for skalavariation fra 1-7 etager og op til 10 etager i det område Cementfabrikken Danmark oprindeligt lå.
2. Bemærkning fra Tatjana Espersen vedrørende brugsret til fodgængerpassage.
Svar: Taget til efterretning.
Lokalplanen sikrer en offentligt tilgængelig fodgængerpassage fra Ditlev Bergs Vej til Alexander Foss Gade
gennem delområde C. Denne passage er også tiltænkt at skulle være en færdselsmulighed for beboere i
byggefelt C6.
3. Indsigelse fra COWI vedrørende bestemmelser om skiltning. Forslag om at bestemmelserne om midlertidig skiltning i den hidtil gældende lokalplan 4-2-107 fastholdes.
Svar: Imødekommet.
De nye lokalplanbestemmelser om skiltning i lokalplan 4-2-113 (pkt. 6.6) giver allerede de ønskede muligheder for midlertidig skiltning på udvalgte gavle og siloer på grundlag af en forhåndsdialog med Aalborg Kommune om formål, varighed og udformning.
4. Indsigelse fra Lis Krogh Pedersen vedrørende øgede byggemuligheder ved Magasinbygningen.
Svar: Ikke imødekommet.
Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan 4-2-113 udarbejdet skalastudier af forskellige scenarier for
nybyggeri på området ved den tidligere Magasinbygning. Lokalplanens indhold repræsenterer det scenarie
som på bedst mulig vis forener ønskerne om fortætning, by- og boligkvalitet, parkering under terræn mv.
Set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse på det tidligere Cementfabrikken Danmarks område vurderes den planlagte bebyggelse i forbindelse med Magasinbygningen desuden at kunne medvirke til at fuldende Eternittens skyline.
De nye byggemuligheder vil i et vist omfang begrænse udsigtsmulighederne fra Ditlev Bergs Vej mod nord,
men da der er tale om punktvis høj bebyggelse vurderes der også fortsat at være udsigtsmuligheder ved
siden af og mellem punkthusene.
5. Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen vedrørende tilføjelse af øget boligrummelighed til kommuneplanens
bilag M.
Svar: Imødekommet.
Den øgede rummelighed til boliger tilføjes i kommuneplanens bilag M.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 4.046, Eternitten
Forslag til lokalplan 4-2-113 Boliger, erhverv m.m., Eternitten, Grønlandskvarteret
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 9.

Godkendelse af udviklingsplan for Stigsborg Havnefront med tilhørende
Miljørapporter (MV)
2016-057254
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
at benytte Team Vandkunstens hovedgreb som grundlag for udarbejdelse af udviklingsplanen for Stigsborg
Havnefront,
at inddrage Team Vandkunsten eller dele heraf i arbejdet med udviklingsplanen samt detaljeringen af første
etape og
at ovennævnte Miljørapporter (MV) for udviklingsplanerne for Stigsborg Havnefront sendes i offentlig høring i 8
uger.
Beslutning:
Anbefales
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S ønsker at udarbejde en udviklingsplan for Stigsborg Havnefront,
som vist på kortet ovenfor. Planen skal omfatte en strategisk plan, en fysisk plan, en etapeplan og en økonomisk plan i forlængelse af den vision, som i maj 2014 blev politisk vedtaget for Stigsborg Havnefront. Som
et led i dette arbejde udvalgte By- og Landskabsudvalget på sit møde den 26. maj 2016 tre tværfaglige rådgiverhold, som har deltaget i et dialogbaseret parallelopdrag. De 3 hold blev udvalgt på grundlag af en prækvalifikation med i alt 16 hold.
De tre tværfaglige hold, Effekt, Transform+Sleth og Vandkunsten, har i perioden 16. juni – 17. oktober 2016
arbejdet på at give deres bud på, hvordan vi kan byudvikle Stigsborg Havnefront over de næste 20-30 år.
6. april 2016 var der borgermøde om visionerne og programmet for parallelopdraget for Stigsborg Havnefront med deltagelse af ca. 120 borgere. Efter at holdene afleverede deres forslag 17. oktober 2016 var der
igen borgermøde 3. november 2016, hvor de tre teams hver især præsenterede deres forslag med efterfølgende debat i udstillingen af forslagene. Mere end 200 borgere fik således lejlighed til at høre om planerne
og stille spørgsmål.
By- og Landskabsudvalget har haft prækvalifikationsmateriale, parallelopdrag m.m. forelagt på møderne den
9. marts 2016 (punkt 2), 7. april 2016 (punkt 8), 4. maj 2016 (punkt 15), 26. maj 2016 (punkt 12), 23. juni
2016 (punkt 23) og 24. november 2016 (punkt 14).
Evaluering af de 3 forslag til udviklingsplan
Evalueringen af de tre forslag til udviklingsplan for Stigsborg Havnefront er foretaget på baggrund af den
vedtagne Vision for områdets udvikling. Arbejdet er således baseret på en dybtgående analyse af hvilket
hovedgreb (den overordnede fysiske og strategiske struktur) og hvilke delelementer fra de tre forslag, der
bedst fremmer visionen.
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Arbejdet er foregået på to niveauer – dels en samlet vurdering af hovedgreb, dels en teknisk vurdering i relation til de elementer, der i forlængelse af programmet skulle gives mere tekniske forslag til.
De tre forslag til udviklingsplan – fælles træk
Overordnet set har de tre forslag en række fælles træk. Områdets hoveddisponeringer, opdelingen af kyststrækningen i kajen, mødet med parken og stranden, etapeopdelingen og det forurenede område som omdannes til en park som et positivt element i Nørresundby og Aalborg.
Aalborg Kommune har således på én gang fået tre forslag til udviklingsplan af meget høj kvalitet og samtidig
et solidt fundament for at fastlægge hovedgrebet.
Bymidte, Nørresundby og Aalborg
Deles Aalborg op i 4 kvadranter af en nord-sydgående akse gennem broen og en øst-vestgående gennem
fjorden, ses det at Stigsborg Havnefront udgør den meget betydningsfulde 4. kvadrant, der muliggør en
sammenhængende udbygning af midtbyen omkring fjorden og bycentrum.
Det har i det forløbne arbejde ofte været betonet, at udviklingen på én gang skal tage udgangspunkt i udviklingen af Nørresundby og et samlet Aalborg.
Blandt de tre forslag til udviklingsplan udmærker Team Vandkunsten sig ved et særligt grundigt arbejde med
denne dobbelthed. Dette ses såvel i en grundig analyse af det bestående Nørresundby, hvad angår terræn,
vejstruktur, udsigtsforhold, byrumsstruktur mv. Vandkunstens forslag har samtidig en realistisk tilgang til det
forventede behov for lokale knudepunkter, byliv og butikker set i forhold til både indbyggertal, udbygningshastighed, øvrige kultur-, aktivitets- og servicetilbud i Aalborg. Stigsborg er ikke en konkurrent til Aalborgs Havnefront men et supplement, der kan noget andet og mere boligbaseret.
Visionen for Stigsborg Havnefront siger ”Stigsborg Havnefront er tæt og mangfoldig bymidte med udgangspunkt i nysgerrighed og kvalitet, mangfoldighed, samarbejde, eksperimenter og vilje til at gøre Aalborg til et
stadig mere betydende vækstcenter …”
Team Vandkunsten har i sin behandling af Stigsborgs møde med Limfjorden indlagt tre urbane byrum og i
sin udformning af området omkring Syrestien med bebyggelse langs Engvej og i sin tænkning af attraktorer
indarbejdet en urbanitet, der i meget høj grad på én gang modsvarer visionen, hvad angår urbanitet og underlaget for byliv.
Hierarkiet mellem forskellige knudepunkter kan forenklet udtrykkes gennem følgende. Nørresundbys eksisterende bycentrum og brolandingen udgør de overordnede centrale byrum, som i takt med udbygningen af
området suppleres med havneplads i Hedegaardområdet, maritimt oplevelsesrum, Fjordpladsen øst for forvaltningen, parken med aktiviteter og endelig strandområdet med Strandpladsen mod øst.
Liv og aktivitet
De tre forslag har alle en rigdom af forslag til at skabe liv og aktivitet af både midlertidig og permanent karakter. Team Vandkunstens forslag om Ringen og Fjordpladsen vurderes i særlig grad at kunne skabe et stærkt
åbningstræk, der både vil tiltrække investorer og beboere og samtidig skabe attraktive rammer for borgere i
en langt større geografi. Forslaget ses også som et interessant grundlag for at diskutere den videre udvikling
og placering af en skole med maritim profil, som kom ind som et meget vigtigt element under arbejdet med
parallelopdraget.
I det videre arbejde med udviklingsplanen bør Team Effekts principper for placering af skolen centralt i og
ikke langt fra vandet inddrages. Desuden bør Team Transform+Sleths strategier for midlertidige aktiviteter,
herunder eksempelvis "pop-up" containerområde med maritime aktiviteter inddrages.
Hovedprincipper
Holdene har givet gode svar på de fleste af udfordringerne i visionen og programmet. To forhold står samlet
set relativt svagt. Det drejer sig om udviklingen af erhverv og erhvervsvirksomheder samt Smart City. Disse
områder skal yderligere bearbejdes i de kommende faser.
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I relation til erhverv er der behov for at præcisere den profil og indsats, som skal kendetegne arbejdet med at
udvikle fremtidens arbejdspladser i området sammen med udvalgte aktører.
I relation til Smart City er der behov for at udvikle ambitionerne yderligere på baggrund af Aalborg Kommunes satsning på Smart Aalborg.
Bæredygtighed
Bæredygtighed er i visionen defineret som både miljømæssig, social, kulturel og økonomisk bæredygtighed.
Holdene behandler disse forhold, men kun til en vis grænse. Team Effekt udmærker sig ved den miljømæssige behandling, Team Transform+Sleth ved det social/kulturelle og Vandkunsten ved byelementer og klimatiske kvaliteter, der samtidig styrker den økonomiske bæredygtighed.
Som grundlag for at vælge det bærende hovedgreb anses dette for tilstrækkeligt, vel vidende at det kræver
et særligt samarbejde med kommunens egne specialister i den yderligere detaljering af første etape, samt et
videre samarbejde med bl.a. forsyningsvirksomhederne.
Det er her, som i øvrige dele af arbejdet med realiseringen af Stigsborg Havnefront, vigtigt at holde sig for
øje, at udviklingen vil ske over sandsynligvis 25 til 30 år, og at viden, teknologi, marked og andre væsentlige
vilkår vil forandre sig markant i en sådan periode. Dette forhold betyder, at der skal være et stærkt og langtidsholdbart hovedgreb, der kan bære igennem, og som løbende suppleres med mere detaljeret planlægning
i takt med, at udviklingen finder sted.
Infrastruktur
Det anbefalede hovedgreb fra Team Vandkunsten udmærker sig ved et klart hierarki i vej- og stistruktur,
båret af trebenede kryds, gode forhold for bløde trafikanter og en detaljeret gennemarbejdning i sammenhæng med bebyggelsestypologier og byggefelter. Svagheder er parkeringsforhold og kollektiv trafikbetjening, hvor der dels kan hentes inspiration i øvrige forslag, dels tages udgangspunkt i at +Bussen effektivt
skal betjene både Stigsborg og det bestående Nørresundby og derfor ikke nødvendigvis køre ad interne veje
i Stigsborg.
I forhold til detailløsninger af infrastrukturen rummer alle tre forslag, som bør bringes ind i det videre arbejde
efter bearbejdning. Det gælder også i relation til parkeringsløsninger, der forventes at omfatte en kombination af p-kældre, p-huse og terrænparkering.
Midlertidige aktiviteter
Hvad angår midlertidige aktiviteter, som er et selvstændigt punkt i visionen, er der mange og fine forslag til
aktiviteter, rammer og platforme i de tre forslag. Ikke mindst mødet med vandet og det store parkområde har
appelleret til opfindsomhed. Et forslag udmærker sig imidlertid ved et meget stærkt greb om sammenhængen mellem det fysiske og det organisatoriske. Team Transform+Sleth har udarbejdet forslag til bærende
principper for denne sammenhæng, der peger på vigtigheden af at styrke det involverende og selvorganiserende som et centralt led i byens demokratiske og kreative udvikling.
Etapeopdeling
Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S har samtidig med gennemførelsen af parallelopdraget og vurderingen af de tre teams forslag, samarbejdet med Nykredits rådgivningsafdeling vedr. ”Financial Strategy and
Origination”.
Formålet er her, at skabe en vurdering af realiseringsmulighederne for udbygningen af Stigsborg Havnefront
og bl.a. pege på en robust etapeopdeling af udbygningen. Da området omkring virksomheden Hedegaard
ikke pt. inddrages til byudviklingsformål peges der i teamene og Nykredits vurderinger på en første etape øst
og nordøst for By- og Landskabsforvaltningen.
Den urbanitet, der her ønskes i visionen for byudviklingen findes godt løst i Team Vandkunstens hovedgreb
kombineret med stærke elementer fra de to øvrige forslag samt i arbejdet med yderligere detaljering af første
etape.
Sammenfatning

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 54
4 afaf8111

By- og Landskabsudvalget
Det anbefales at benytte Team Vandkunstens hovedgreb som grundlag for udarbejdelse af udviklingsplanen
for Stigsborg Havnefront.
Det anbefales videre at inddrage Teamet eller dele heraf i arbejdet med udviklingsplanen samt detaljeringen
af første etape.
I forbindelse med arbejdet med denne detaljering er det hensigten at fokusere og detaljere udvalgte elementer som grundlag for foreløbig eller endelig indarbejdelse i første etape. Her kan bl.a. nævnes infrastruktur,
erhvervsstrategi, bæredygtighed, midlertidighed, skole og evt. andre offentlige funktioner som på sigt har
betydning for hovedgrebet.
Kommentarer fra borgere
De 3 forslag til udviklingsplaner blev præsenteret på et borgermøde den 3. november 2016 og samtidig offentliggjort på hjemmesiden for Stigsborg Havnefront. Borgerne har haft mulighed for at komme med ideer
og kommentarer via kommentarfeltet på stigsborghavnefront.dk i perioden 3. – 18. november 2016. Der er
kommet i alt 10 bemærkninger.











gert@mynderup.dk
finn@plan.aau.dk
ventoux1912@gmail.com
hella.nygaard@gmail.com
kak@km.dk
Karin.folmerandersen@gmail.com
melchiortraffic@gmail.com
kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com
mail.stefankjaergaard@gmail.com
martin.hesselsoe@gmail.com

Henvendelserne er kort beskrevet nedenfor.
1. Kommentar fra gert@mynderup.dk
Vandkunstens pointe med sigtelinier mod fjorden og lade byggehøjden stige ned mod fjorden er godt set.
Dermed undgås et skarpt skel mellem det eksisterende lave byggeri og et eventuelt højt byggeri. De øst/vest
gående veje er forskudt for at imødegå den kraftige blæst. Blæsten bliver en stor udfordring for den grønne
park og derfor skal der skabes læ uden at udsynet mod fjorden begrænses.
En lille havn skaber et dragende miljø for beboere og ikke mindst forbipasserende. Cirklen ud i fjorden er en
charmerende detalje, som uden tvivl vil tiltrække nysgerrige blikke.
2. Kommentar fra finn@plan.aau.dk
Forslagene har mange fællestræk, og vil fint kunne danne udgangspunkt for den fremtidige udvikling. Der er
dog nogle punkter, der bør fastlægges på forhånd. Udsigtslinierne fra vejene mellem Østergade og Engvej
sikres skal forlænges gennem Stigsborg-området, så udsigten til fjorden og Aalborg sikres, bl.a. ved at bygninger over en 1 etages højde lægges som blokke eller punkthuse parallelt med udsigtslinierne.
Stamvejene til biltrafikken skal knyttes op på borgmestersvinget og tunellen, så broen og Vesterbro ikke
belastes unødvendigt, og omvendt, at fodgænger og cykeltrafikken føres til Nørresundby og brolandingen.
Det grønne område på syregrunden planlægges og beplantes snarest, så det kan blive til glæde i udbygningsperioden, og være med til at skabe værdi, når byggerierne går i gang. Det skal sikres, at der ikke kan
bygges mellem den nærmeste offentlige vej eller sti langs fjorden, så offentlighedens adgang til og udnyttelse af fjorden får de bedst mulige forhold.
3. Kommentar fra ventoux1912@gmail.com
Spændende input fra de tre hold. Især dejligt at se at også professionelle arkitekter og planlæggere ser Nørresundbys potentiale for højhusbyggeri ved Hedegaards silolandskab. Dog bemærkelsesværdigt, at ambitio-
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nerne for videreførelse og nyudvikling af silolandskabet kun rækker op til sølle 10, 12, 15 etager; hvorfor må
byen ikke få det 100-meter-vartegn vores regionshovedstad i dén grad mangler? Hvorfor giver vi ikke Nørresundby byens højeste pejlemærke? Meget mere storbysk vildskab til Hedegaard-området vil være på sin
plads!
4. Kommentar fra hella.nygaard@gmail.com
Forslaget om en havnebus mellem Stigsborg og Aalborg á la havnebussen på Gøtaelven er godt. I den forbindelse bør der være gode og meget billige parkeringsmuligheder på Nørresundby-siden, for at sikre at
mange nordjyder vil tage havnebussen i forbindelse med handel og kulturoplevelser i Aalborg.
5. Kommentar fra kak@km.dk
Nørresundby Kirke opfordrer til at kirken tænkes med som en del af kultur-/ bylivet ved Stigsborg Havnefront,
selv om det ikke er sikkert, der skal bygges ny kirke i området. På sigt kan man forestille sig et mindre sogne-/kulturhus. Måske skal det være veje, der fører til centrum med Nørresundby Torv og Nørresundby Kirke,
der skal vægtes. Fremhæver i øvrigt hvordan Vandkunstens forslag tænker det nye kvarter sammen med
den eksisterende by - både i veje og i kig fra byen og i bygningsstil.
6. Kommentar fra Karin.folmerandersen@gmail.com
Dejligt at vi får en lækker ny bydel herovre. Vores grund grænser op til syren, og det er dejligt at vi får en
indbydende park i stedet for. Jeg har dog et forslag: Kunne I ikke lede den tunge trafik på Stigsborgvej væk
ved at lave en ekstra rampe til motorvejen, så lastbilerne kan køre direkte på motorvejen frem for at skulle
ned ad vores lille villavej, der slet ikke egner sig til den form for trafik? Det ville også gøre miljøet i den nye
park mere rolig og indbydende for offentligheden. De mange lastbiler harmonerer jo heller ikke godt med de
mange skolebørn, der vil færdes i området, når den nye skole bygges.
7. Kommentar fra melchiortraffic@gmail.com
Et nyt boligområde med 7.000 indbyggere nord for fjorden betyder, at Limfjordsforbindelserne vil blive yderligere belastet. For at undgå, at byens overordnede trafikale problemer bliver værre burde man i stedet udbygge området med kontorer og universitetsafdelinger.
I besvarelserne nævnes muligheden for en motorvejstilslutning, og en tilslutning af bilvejnettet til Nørresundby-afgreningen er efter min mening den løsning, der bør sikres, før man går videre med planlægningen.
Havnebussen nævnes i besvarelserne som noget meget vigtigt. Forbindelsen vil ikke blive brugt i særlig stort
omfang, hvis man også lægger i +BUS linje gennem området.
Buslinjens opkobling på det omgivende vejnet er ikke i overensstemmelse med målet om at en +Bus linje
skal have høj fremkommelighed. Busserne sendes i besvarelserne blot ud på Østergade og Østerbrogade i
de kryds, der ved etableringen af den nye bydel, bliver svært overbelastede. Gennem den nye bydel bør der
sikres bussen et glidende forløb, for at hastigheden kan være rimelig stor.
I programoplægget forkastes muligheden for en bro mellem de to bydele af økonomiske grunde, men en
cykel- og gangbro ville være det middel, der kunne opfylde ambitionen om bruge vandet som et samlende,
oplevelsesfyldt rum.
8. Kommentar fra kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com
Ros for at Aalborg Kommune inddrager borgerne så tidligt i projektfasen. Generelt må vi udtrykke vore betænkeligheder ved at ”giftdepotet” fra Svovlsyrefabrikken, Superfos og sidst Kemira får lov af ligge. Selv om
man udlægger arealerne til park o.l., samt etablerer spærringer for nedsivning til Limfjorden må der stadig
være en fare for en langsigtet nedsivning.
Omkring planerne vil vi anbefale at der etableres en tæt sammenknytning med den eksisterende bymidte i
Nørresundby. De attraktive ”udkik til fjorden” fra den bagvedliggende by bevares og undgå en massiv byggelinje for tæt på fjorden. Dels må der tilstræbes et bygningsfri friareal ud mod fjorden på op til 20 meter, og
dels bør man tilstræbe en bygningsprofil med lave bygninger tættest på fjorden og kun nogle få slanke højere huse.
9. Kommentar fra mail.stefankjaergaard@gmail.com
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Overordnet set er det bedste bud fra Vandkunsten. Her er ting jeg synes godt om: Ringen i Vandkunstens
forslag, promenade langs parken i stedet for vej i forslag fra Vandkunsten, Transforms tanke om at det skal
være by - især vigtig langs fjorden mellem broen og parken, vandbus - men med længere linje fx med stop
ved Lindholm brygge, Spritten og Østre Havn mm. Vandkunstens tanker om at bevare udsynslinjer fra eksisterende by, multianvendelige parkeringshuse fra EFFEKT og aktiviteter langs havnefront.
Til gengæld synes jeg ikke om: Placering af skolen i alle bud, men især fra Transform, sammenklumpning af
erhverv i forslag fra Vandkunsten, for få lokalpladser i bud fra Vandkunsten og meget lige kant til parken i
den østlige side.
I forhold til byggehøjde synes jeg at man skal passe på ikke at gemme den eksisterende by helt væk. Især
Skansebakken. Omvendt må der gerne for min skyld være flere højere punkthuse end der lægges op til i
forslag fra Vandkunsten. Generelt syntes jeg ikke der skal bygges noget under tre etager.
10. Kommentar fra martin.hesselsoe@gmail.com
I parkarealerne er der i alle tre forslag fine skitser til anlæg og terrænreguleringer i det forurenede område,
som ikke skal bebygges. Forslagene varierer, med de vil alle koste mange penge.
Den meget særprægede ”natur”, som i dag findes på den forurenede industrigrund, foreslås bevaret, i det
mindste i dele af ”parken. Borgerne kunne fx færdes i området på hævede stier eller boardwalks, for at undgå at komme i kontakt med den forurenede jord.
Forslagene omfatter alle meget tæt bebyggelse i den vestlige del af området, men jeg vil imidlertid opfordre
kraftigt til, at undgå en tæt ”mur” af høje bygninger langs fjorden. Det er acceptabelt med enkelte meget høje
og smalle huse, svarende til dem som findes i dag på Hedegaards fabrik. Men det er vigtigt at bevare meget
luft imellem dem, ved at sikre at hovedparten af bebyggelsen langs vandet bliver væsentligt lavere (fx max 4
etager). Dette bør sikre, at der bevares en tydelig sigtelinje mellem Nørresundby Skanse og Aalborg Slot.
Anbefaler at tætheden af bygninger reduceres væsentligt i den vestlige del af området og i stedet øge bebyggelsesprocenten mod øst. Det skaber samtidig den økonomiske fordel, at der kan bygges flere kvadratmeter tidligt i forløbet, da disse arealer ikke skal afvente at Hedegaard nedlægger produktionen.
Det netop opførte hus på kajen i Nørresundby, umiddelbart øst for broen, skræmmer. Bygninger i den højde
og bredde langs hele havnen vil fjerne al indsigt og udsigt.
Miljøvurdering
”Lov om Miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme en bæredygtig
udvikling.
Udviklingsplanen for Stigsborg Havnefront er omfattet af miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1. Der skal
efter miljøvurderingsloven altid foretages en miljøvurdering, når en plan eller et program er omfattet af lovens
§ 3, stk. 1, nr. 1.
Miljøvurderingen skal gennemføres under udarbejdelsen af planen eller programmet, og inden der træffes
beslutning om den endelige godkendelse eller vedtagelse.
Aalborg Kommune har enkeltvis miljøvurderet de tre forslag til udviklingsplaner. Dette sker af hensyn til at få
alle miljøpåvirkninger belyst. Elementerne fra de tre forslag vil helt eller delvist udgøre den samlede udviklingsplan.
I de tre miljørapporter beskrives, hvordan udviklingsplanerne forventes at påvirke miljøet.
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Bilag:
Udviklingsplan for Stigsborg Havnefront - Team Vandkunsten
Udviklingsplan for Stigsborg Havnefront - Team Effekt
Udviklingsplan for Stigsborg Havnefront - Team Transform Sleth
Kommentarer i samlet PDF
Miljørapport Stigsborg Havnefront - Fjordby
Miljørapport Stigsborg Havnefront - Gadeliv Parkliv og Fjordliv
Miljørapport Stigsborg Havnefront - Udviklingsplan
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Punkt 10.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Byudviklingsplan for Hals
2016-053895
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til byudviklingsplan for Hals i form af et kommuneplantillæg med miljørapport på baggrund af
principperne beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 9. april 2015, pkt. 12 kommissorium og igangsætning af
byudviklingsplan for Hals. Fordebatten blev afholdt i perioden 2. juni – 10. juli 2015. Kommunen har modtaget 5 skriftlige henvendelser.






Henning Hansen
Kristian Højsleth på vegne af Ivan Lentz Andersen
Anders Jørgen Sønderstrup på vegne af Finn Jensen/Troels Vejby
Calum
Sundby-Hvorup Boligselskab, Hals Samråd, m.fl.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Henning Hansen vedrørende forslag om badeland.
Svar: Taget til efterretning.
Det er meget tvivlsomt, om der er grundlag, både økonomisk og brugermæssigt, for at lave et badeland i
Hals. Der er ingen private investorer, der har vist interesse. Desuden har der været langstrakt forløb og dialog mellem kommunen og ejeren af Koldkær Svømmehal om svømmehallens fremtid.
2. Bemærkning fra Kristian Højsleth på vegne af Ivan Lentz Andersen vedrørende forslag til ny dagligvarebutik ved Aalborgvej.
Svar: Ikke imødekommet.
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler, at dagligvarebutikker holdes i bymidten for at understøtte den
øvrige handel og bylivet mm. her. Det anbefales som et centralt punkt i byudviklingsplanen, at aksen Midtergade/Havnegade/Havnen fastholdes som ”byens rygrad”. By- og Landskabsudvalget drøftede emnet på
mødet den 13. august 2015.
3. Bemærkning fra Anders Jørgen Sønderstrup på vegne af Finn Jensen/Troels Vejby vedrørende forslag til
boliger på Hals Camping (nordøst for Hals).
Svar: Imødekommet.
Ejeren af Hals Camping har i en årrække ønsket at nedlægge campingpladsen og omdanne den om til boligområde. Han har fået flere afslag. Campingpladsen er i mellemtiden solgt, men den nye ejer har samme
ønske. Det er en mindre campingplads med ca. 130 pladser og enkelte hytter. På den ene side er det en af
kommunens strategier at fasholde Hals som et turistknudepunkt i kommunen, og en bynær campingplads
understøtter dette. Omvendt er det tvivlsomt, om campingpladsen er økonomisk rentabel på sigt. I dag stilles
der store krav til størrelse og faciliteter på campingpladser. Samtidig er der mulighed for at bygge nogle forskellige boligtyper og forhåbentlig billigere boliger, som der er efterspørgsel på i Hals. Samlet set er det Byog Landskabsforvaltningens anbefaling, at campingpladsen omdannes til byudvikling. Nedlæggelse af campingpladsen kræver, at kommuneplanens turistpolitiske overvejelser revideres som en del af byudviklingsplanen for Hals.
4. Bemærkning fra Calum vedrørende forslag til nyt boligområde ved Jacob Severins Vej (vest for Hals).
Svar: Ikke imødekommet.
Da den nuværende udstykning ved Jacob Severins Vej blev sat til salg, blev grundene solgt relativt hurtigt.
Gl. Hals Kommune forsøgte også at lave byudvikling for det pågældende areal, men blev mødt med veto fra
staten. Problemet er, at arealet ligger inden for kystnærhedszonen, hvilket i praksis betyder, at så længe der
findes egnede byudviklingsarealer bag eksisterende bebyggelse set fra kysten, så kan arealet ikke inddrages til byudvikling. En samtale med Erhvervsstyrelsen bekræftede, at dette stadig er holdningen. Det skal
nævnes, at der er en planlovsændring på vej, som sandsynligvis betyder, at arealet kan inddrages til byudvikling på sigt. Ifølge udkastet til ny Planlov kræver det, at kommunen i næste Planstrategi udpeger området
omkring Hals til et ”udviklingsområde i kystnærhedszonen”, at staten laver et landsplandirektiv for området,
hvorefter der kan redegøres for at inddrage arealet i et kommuneplantillæg. Det er en proces, som sandsyn-
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ligvis vil tage flere år. Samlet set er det By- og Landskabsforvaltningens anbefaling, at der satses på byudvikling mod øst som beskrevet i opsamlingen på fordebatten (se bilag).
5. Bemærkning fra Sundby-Hvorup Boligselskab, Hals Samråd, m.fl. vedrørende boliger på Idrætsalle og
boligudvikling i Hals.
Svar: Taget til efterretning.
Sundby-Hvorup Boligselskab ønsker at opføre boliger på et areal ved Idrætsalle, hvor de har en forkøbsret.
Hals Samråd, Hals Erhvervsforening m.fl. har sendt et brev, hvor de støtter Sundby-Hvorup Boligselskabs
forslag. De understreger, at der er mangel på lejeboliger i Hals, og at der er behov for både private og almene boliger. Området er i den eksisterende kommuneplan udlagt til både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.
Dette bør fastholdes i byudviklingsplanen for Hals. Lokalplan 5.40 fastsætter imidlertid anvendelsen af det
pågældende delområde til åben-lav boligbebyggelse, så der skal laves en ny lokalplan for området. Hvorvidt
der tildeles kvoter til at bygge almene boliger på Idrætsalle er en politisk beslutning.
I brevet står desuden, at der bør satses på ”parcelhusgrunde vest for byen og Jacob Severinsvej, samt området nord/øst for rundkørslen”. Siden brevet er forskellige mulige byudviklingsretninger for Hals analyseret
og drøftet på offentlige og inviterede borgermøder. På det seneste møde var konklusionen, at der er størst
lokal opbakning til en østlig udvikling. By- og Landskabsforvaltningens opsamling og anbefaling i forhold til
byudvikling er nærmere beskrevet i opsamlingen på fordebatten (se bilag).
Øvrige input
Den officielle fordebat udgør kun en meget lille del af den samlede dialogproces om byudviklingsplanen for
Hals. Der er siden midten af 2015 gennemført en række aktiviteter og processer for aktivt at inddrage byens
borgere og interessenter i udarbejdelsen af planen, samt sætte fokus på byudvikling i Hals, bl.a.:
 Offentligt borgermøde og workshop den 2/6-2015. Ca. 150 deltagere. (Referat vedlagt som bilag.)
 Offentligt borgermøde den 7/1-2016. Ca. 175 deltagere.
 6-7 møder og byvandringer med Hals Samråd.
 Møde med lokale ressourcepersoner udpeget af samrådet.
 Møder med alle grundejere med potentiale for byudvikling.
 Løbende dialog med væsentlige interessenter, bl.a. Hals Skole, InfoCenter Hals (VisitAalborg) og
Hals Golf Klub
Mange henvendelser og meningstilkendegivelser er på den baggrund løbende blevet behandlet og indgår
som en integreret del af opsamlingen på fordebatten og processen indtil videre, vedlagt som bilag.
Samlet set anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at byudviklingsplanen for Hals laves med udgangspunkt i følgende principper (uddybet i opsamlingen):
 Kommuneplanrammerne gennemgås med henblik på at udnytte potentielle fortætningsmuligheder,
typisk til mindre bynære boliger.
 Byen udvides mod øst.
 Campingpladsen inddrages til boliger.
 Det nye byudviklingsområde skal rumme forskellige boligtyper.
 Områder ved Ulstedvej nord for Bygmestervej laves til almindelige erhvervsområder.
 Detailhandelsstrukturen fastholdes uændret.
 Den grøn-blå struktur, økologiske forbindelser mm. tilpasses byudviklingen.
 Vejreservation nord om byen droppes.
 Fokus på etablering af stiforbindelser hvor muligt og relevant.
 Fokus på sammenbinding af by og havn, og forløbet Midtergade, Havnegade og havnen som ”byens
rygrad”.
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Bilag:
Referat fra borgermøde 2. juni 2015
Bemærkninger i samlet PDF
Byudviklingsplan for Hals - Opsamling på fordebat og status
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Punkt 11.

Drøftelse af katalog over byudviklingsprojekter i Hals
2016-052592
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse katalog over
byudviklingsprojekter i Hals.

Beslutning:
Drøftedes
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Byråd har besluttet at igangsætte en byudviklingsplan for Hals for at skabe en fælles vision og retning for byens udvikling. I processen med byudviklingsplanen er der fremkommet en række ideer til projekter, som kan understøtte byudviklingsplanen for Hals. Disse ideer er samlet i Katalog over byudviklingsprojekter i Hals.
Da Hals er en af 11 oplandsbyer til Aalborg, som Aalborg Kommune vurderer har et særligt vækstpotentiale
for bosætning, har byen mulighed for at søge byrådets ”Pulje til byudviklingsprojekter i oplandsbyer med
særligt vækstpotentiale” til realisering af de højest prioriterede projekter.
Puljemidlerne er dog i de fleste tilfælde næppe nok til at gøre projektkatalogets ideer til virkelighed, så derfor
danner dette katalog grundlag for at byens samråd, aktive borgere og ildsjæle kan søge yderligere midler
hos fx fonde og private bidragydere.
Kataloget
Kataloget indeholder 12 projektideer. Der er fokus på Hals’ styrker. Hvordan udnyttes de endnu bedre? Der
er fokus på nye initiativer, der kan hjælpe med at gøre Hals til et vigtigt og attraktivt bosætningsområde for
nye borgere i kommunen.
Byudviklingsprojekterne er opdelt i tre bærende temaer, der hver især sætter fokus på et særligt område i
byen eller interne sammenhænge:
 Midtergade-aksen
o Aksen gennem den ældre by er Hals’ handels- og oplevelsesrygrad; her er interessant for
besøgende og lokale. Det er vigtigt at styrke Midtergade og Havnegade og sammenhængen
til havnen.
 Havnen
o Havneområdet rummer interessante byrum og bebyggelser samt et attraktivt sommerliv. Der
bør arbejdes med at skabe aktiviteter, som formidler overgangen til vandet og giver mulighed for ophold.
 Forbindelser og fortællinger
o Forbindelserne mellem byens faciliteter og attraktioner bør styrkes. Ved at folde byens tilbud
mere ud og synliggøre dens kvaliteter, skabes et sammenhængende oplevelsesbillede i
Hals.
Fælles for de tre temaer er, at de støtter op om en helhedsbetragtning af bystrukturen og bylivet i Hals.
Det har været en væsentlig del af arbejdet med byudvikling i Hals at inddrage halsboerne og lokale interessenter. Som en del heraf har der bl.a. været afholdt:
 Offentligt borgermøde og workshop den 2/6-2015. Ca. 150 deltagere.
 Offentligt borgermøde den 7/1-2016. Ca. 175 deltagere.
 6-7 møder og byvandringer med Hals Samråd.
 Møde med lokale ressourcepersoner udpeget af samrådet.
 Løbende dialog med væsentlige interessenter, bl.a. Hals Skole, InfoCenter Hals (VisitAalborg), Hals
Golf Klub.
Udover borgerinddragelse bygger dette katalog på nye og gamle analyser. I 2012-14 lavede VisitAalborg et
projekt Turisme- & oplevelsesstrategi for Aalborg Kyst - det såkaldte KUP-projekt, hvor der også var en borgerproces. Et af delprodukterne fra dette projekt er publikationen: ”Turismeudvikling i Hals - fysiske indsatser.” En del af projektideerne i dette katalog er således ikke nye, men stammer fra denne analyse og tilhørende borgerproces.
Den videre proces
Hals Samråd har i samarbejde med kommunen valgt en række ”lavthængende frugter”, dvs. små delprojekter som vi umiddelbart kan sætte i gang med udgangspunkt i ”Puljen til byudviklingsprojekter i oplandsbyer
med særligt vækstpotentiale”
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I skrivende stund (november 2016) er følgende ”lavthængende frugter” i gang med at blive realiseret:
 Nye træer langs Havnegade og Midtergade for at skabe sammenhæng langs handelsstrøget og bedre sammenhæng mellem by og havn.
 Design og indkøb af byinventar og tilhørende siddemøbler, der kan bruges flere steder i byen.
 Design og indkøb af henvisningsskilte mm.
 Udsætning af får på Skansen.
Det er aftalt, at samrådet i samarbejde med lokale interessenter udvælger 1-2 projektideer, som der er stor
lokal opbakning til, og som umiddelbart kan lade sig gøre inden for puljen. Aalborg Kommune vil i 2017 være
tovholder i forhold til udvikling af disse projekter.
De øvrige og større projektideer i dette katalog skal finansieres via fonde o. lign. Det er ambitionen, at der
nedsættes lokale arbejdsgrupper, som vil videreudvikle den enkelte projektide og få den gennemført i virkeligheden.
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Bilag:
Hals - Katalog over byudviklingsprojekter - web udgave
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Punkt 12.

Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016
2015-002187
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg
Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofplan 2016 (Hvorup).
Miljø- og Energiudvalget behandler sagen i mødet den 7. december 2016.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Region Nordjylland sendte den 4. marts 2016 forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring. Aalborg Kommunes høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 blev forelagt Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016 (punkt
3), By- og Landskabsforvaltningen den 4. maj 2016 (punkt 13) og byrådet den 9. maj 2016 (punkt 6) til godkendelse. Region Nordjylland sendte i foråret 2015 Råstofplan 2016 ud i en fordebat. Aalborg Kommunes
høringssvar til fordebatten blev forelagt Miljø- og Energiudvalget den 20. marts 2015 (punkt 10) og By- og
Landskabsudvalget den 5. marts 2015 (punkt 14) til orientering.
Aalborg Kommune har den 14. oktober 2016 modtaget Region Nordjyllands supplerende offentlige høring
omhandlende et nyt forslag til graveområde i Hvorup, Nørresundby. Høringsfristen udløber den 15. december 2016.
Nedenfor er hovedtrækkene i Aalborg Kommunes høringssvar til supplerende høring til forslag til Råstofplan
2016 gennemgået.
Forslag til Råstofplan – Øvelsesterræn Hvorup
I Region Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofplan 2016 foreslås det, at der i Aalborg Kommune udlægges et nyt graveområde i øvelsesterrænnet ved Hvorup, som det fremgår af bilaget ”Kortbilag forslag til graveområde øvelsesterræn Hvorup”. Det foreslåede graveområde strækker sig over 324 hektar.
Graveområder er områder, hvor der ikke må planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelsen.
Af regionens høringsbrev fremgår det, at der er tale om et forslag til et nyt graveområde, som er indkommet i
forbindelse med den offentlige høring af Råstofplan 2016. Regionen har gennemført en miljøscreening (MV)
af det foreslåede graveområde, som det fremgår af bilaget ”Miljøscreening - Strategisk Miljøvurdering (SMV),
råstofplanlægning - Hvorup Øvelsesterræn”.
Aalborg Kommunes høringssvar
Aalborg Kommune kan ikke anbefale, at øvelsesterræn Hvorup udlægges til graveområde.
Naturinteresser og rekreative interesser
Store dele af det foreslåede graveområde har status som beskyttet natur, og indvinding af råstoffer vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning af områdets beskyttede naturtyper.
Regionens miljøscreening (MV) peger på mulighed for at dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3 på vilkår om udlægning af erstatningsnatur. Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 på vilkår om udlægning af erstatningsnatur, til indvinding af råstoffer inden for et større
sammenhængende beskyttet naturareal, ikke repræsenterer praksis i forhold til Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser, jf. en lang række afgørelser fra Naturklagenævnet.
Det militære øvelsesterræn indgår i kommunens grøn-blå struktur som et natur- og rekreativt område. Øvelsesterrænnet ligger inden for et større område, hvor grønne rekreative arealer er underrepræsenteret, og
øvelsesterrænnet benyttes i dag rekreativt af mange mennesker.
Jordforurening
Ifølge Aalborg Kommunes oplysninger fra Forsvaret er der flere steder konstateret jord- og grundvandsforurening inden for det foreslåede graveområde. Det er således ikke korrekt, når der står, at der ikke er kortlagt
jordforurening inden for det foreslåede graveområde. Idet området er beliggende i område med særlig drikkevandsinteresser (OSD), er de kortlagte arealer omfattet af den offentlige indsats. Det betyder, at der skal
indhentes en tilladelse fra Aalborg Kommune efter § 8, stk. 2 i jordforureningsloven, før der bl.a. kan udføres
gravearbejde. I den forbindelse skal det sikres, at gravearbejdet ikke udgør en øget forureningsrisiko over for
drikkevandsressourcen.
Råstofressource
Et væsentligt element i forbindelse med udlæg af graveområder må være en kortlægning af råstofressourcens størrelse samt kvalitet. Det fremgår ikke af Region Nordjyllands miljøscreening (MV), hvorvidt ressourcens størrelse og kvalitet er kortlagt, og dermed om den er tilstrækkelig til at udlægge hele området som
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graveområde. En kortlægning ville ligeledes kunne bidrage til en mere konkret afgrænsning af graveområdet.
Bynærhed
Det udpegede graveområde grænser helt op til Nørresundby, ligesom det rækker ind over bebyggede arealer m.m. Da der er tale om et bynært graveområde, burde afgrænsningen af området have været bearbejdet
mere indgående før den supplerende høring, idet mange menneskers fremtid vil blive påvirket af en evt.
råstofindvinding.
Grundvandsforhold
Det forslåede graveområde er beliggende inden for det fælles indvindingsopland til de tre almene vandværker – Lindholm Vandværk, Aalborg Vand - Hvorup Syd og Nr. Uttrup Vandværk. De tre vandværker indvinder
tilsammen ca. 10% af den samlede indvinding til almene vandværker i Aalborg Kommune, og er de eneste
vandværker i området. Vandværkerne forsyner borgerne i Nørresundby og opland, herunder lufthavnsområdet med drikkevand. Hvis området udlægges til graveområde i Råstofplan 2016, betyder dette, at der inden
for området ikke må planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelse.
Dette vil begrænse vandværkernes fremtidige muligheder for at ændre den eksisterende kildepladsstruktur
med f.eks. nye boringer. Samtidig dækker det foreslåede graveområde næsten 50% af det grundvandsdannende opland til vandværkerne i Hvorup-området, hvilket betyder, at den nedbør, som falder over dette område, efter noget tid vil nå frem til kildepladsernes indvindingsboringer.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Området er omfattet af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som blev vedtaget af Nordjyllands Amt i
oktober 2005. Hvis øvelsesterrænnet udlægges til graveområde vil det ikke være muligt for områdets vandværker at gennemføre de indsatser, der er fastlagt i indsatsplanen. Indsatserne omfatter bl.a. målrettet beskyttelse gennem fastholdelse af den lave nitratudvaskning fra øvelsesterrænnet via en aftale med militæret.
Udlæg af området til graveområde vil betyde, at vandværkerne ikke kan tinglyse deklarationer til beskyttelse
af grundvandet inden for øvelsesterrænnet. Vandværkernes mulighed for at gennemføre målrettet grundvandsbeskyttelse i øvelsesterrænet vil dermed blive udskudt indtil råstofgravningen er afsluttet.
Samtidig har områdets vandværker allerede på nuværende tidspunkt gennemført en række indsatser i området, og dermed investeret penge i beskyttelse af grundvandsressourcen for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Det er væsentligt, at vandværkernes investering i rent drikkevand ikke sættes over styr.
Vandværkernes indvindingsmuligheder
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis grundvandsressourcen i området forurenes, er muligheden for
at flytte områdets indvindinger til et andet område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) begrænsede.
Grundvandsressourcen i de omkringliggende OSD-områder udnyttes i forvejen af andre almene vandværker,
og samtidig er der naturinteresser m.m., der kan begrænse mulighederne for etablering af nye indvindinger.
Samlet vurdering
Aalborg Kommune kan ikke anbefale, at øvelsesterræn Hvorup udlægges til graveområde. Aalborg Kommune mener ikke, at råstofinteressen i Hvorup bør vægte højere end de væsentlige drikkevandsinteresser, naturinteresserne, rekreative interesser og nærheden til større bymæssig bebyggelse. Dette skal sammenholdes med, at der ikke er taget konkret stilling til den arealmæssige afgrænsning af graveområdet på baggrund
af råstofressourcens beliggenhed, områdets kortlagte jordforureninger samt nærhed til byområde.
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Bilag:
Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands supplerende offentlige høring af Råstofplan 2016
Miljøscreening - Strategisk Miljøvurdering (SMV), råstofplanlægning - Hvorup Øvelsesterræn
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Punkt 13.

Godkendelse af vindmøller Nørrekær Enge II - fastlæggelse af alternativer
2014-2818
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at det er de foreslåede
alternativer, der indgår i den videre planlægning.
Beslutning:
Godkendt, idet møllerne nr. 13, 24 og 34 dog udgår af samtlige scenarier, herunder hovedscenariet.
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Sagsbeskrivelse
Med fordebatten i slutningen af 2014 besluttede By- og Landskabsudvalget at igangsætte en planproces
sammen med Vesthimmerlands Kommune for opstilling af vindmøller i Nørrekær Enge. En af forudsætningerne var ét fælles projekt for hele området, som forholdt sig til de eksisterende møller, ensartet opstillingsmønster, beboelserne i området samt den landskabelige påvirkning.
Den 2. marts 2016 modtog begge kommuner ét fælles projekt for Nørrekær Enge II, som består af 40 møller,
hvor 16 møller foreslås opført i Aalborg Kommune og 24 møller foreslås opført i Vesthimmerlands Kommune.
Sammen med høringssvarene fra fordebatten i 2014 blev den nye ansøgning forelagt By- og Landskabsudvalget den 26. maj 2016.
Her indstillede forvaltningen ”at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport (Miljøvurdering og VVMredegørelse) for opstilling af vindmøller ved Nørrekær Enge”.
By- og Landskabsudvalget besluttede, at godkende indstillingen med bemærkning om, at Jens Toft-Nielsen
og Kirsten Algren ikke kunne godkende indstillingen. ”De anerkender Aalborg kommunes mål for grøn omstilling, men mener, at det samlede projekt, med nu 40 møller og 5 rækker, er blevet for voldsomt rent landskabeligt, også i forhold til de omkringboende mennesker”.
Tilsvarende har Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune den 18. maj 2016 godkendt indstilling om
igangsætning af planlægningen ”med bemærkning om, at Økonomiudvalget udtrykte betænkeligheder ved
antallet af vindmøller, hvorfor der skal udarbejdes alternativer med færre møller”.
På baggrund af ovenstående er der arbejdet med alternativer med færre møller. Forslag til alternativer fremgår nedenfor (landskabsscenariet og naboscenariet), og vil med By- og Landskabsudvalgets godkendelse
blive belyst og integreret i de planforslag og den miljørapport, der skal i offentlig høring.
Hovedforslag og alternativerne er:


Hovedforslaget med 40 nye vindmøller tager udgangspunkt i bygherres ønske om at udnytte vindmølleområdets vindressourcer bedst muligt. Det er derfor også denne opstilling, som medfører den
største energiproduktion fra området.



Landskabs-scenariet er udarbejdet på baggrund af blandt andet foreløbige diskussioner mellem
kommunerne og de statslige myndigheder. Det lavtliggende engområde er omfattet af flere landskabsudpegninger (statslige interesser), som strækker sig langt ind i landet langs Dybvad Å, hvorfor
der har været en tidlig dialog med SVANA (tidl. Naturstyrelsen) i det indledende arbejde. Styrelsen
har særligt udtrykt bekymring ift. en afgrænsning af projektområdet, så vindmøllerne ikke strækker
sig langt mod syd samt for udsigten over kystlandskabet set fra bakken omkring Næsborg Kirke. På
den baggrund er der opstillet et alternativt scenarie, hvor den nederste række med 6 vindmøller –
heraf 1 i Aalborg Kommune - udgår, og opstillingen dermed består af i alt 34 nye vindmøller.



Nabo-scenariet er udarbejdet på baggrund af et ønske blandt kommunerne om at undersøge mulighederne for et reduceret projekt. Nabo-scenariet er bygherres bud på, hvordan en reducering af antallet af vindmøller kan medføre den størst mulige effekt for omkringboende i forhold til øgede afstande til nabobeboelser og dermed også reducerede miljøpåvirkninger. Nabo-scenariet udtager de
4 vestligste vindmøller mod Næsborg- og Havgård-området, og opstillingen består af i alt 36 nye
vindmøller.



0-alternativet – dvs. ingen af 3 ovennævnte forslag gennemføres - vil jf. VVM-reglerne også indgå
som en del af miljørapporten. De 13 eksisterende møller bibeholdes, og der kommer ingen nye
vindmøller.

I bilag 1 har Vattenfall kort beskrevet konsekvenserne ved hovedforslaget og de 2 alternativer.
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I bilag 2 er der udarbejdet visualiseringer af hovedforslaget og de to alternativer, hvor de landskabelige konsekvenser af de forskellige opstillingsscenarier ses fra 5 udvalgte fotopunkter.
Forvaltningens bemærkninger til alternativerne:
Det kan være vanskeligt at vurdere scenarierne op mod hinanden. Naboscenariet vil således også have en
effekt på den landskabelige påvirkning og omvendt.
Selv om antallet af møller reduceres med enten 6 eller 4 møller – eller for den sags skyld med 9 møller (begge scenarier) - vil området fortsat fremstå som et teknisk landskab præget af vindmøller.
I forhold til de nuværende 13 møller (0-alternativet) – som blev opstillet som et saneringsprojekt hvor 77
mindre møller blev erstattet af de 13 store møller – vil en opstilling af yderligere en række møller (en eller
flere) medføre, at det åbne marine forland ændrer karakter i retning af et område præget af tekniske anlæg.
Ud over de foreslåede alternativer skal det bemærkes, at Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune på
møde den 23. november 2016 har behandlet en tilsvarende sag vedr. alternativer. Her besluttede Økonomiudvalget, at der ønskes belyst et fjerde alternativ, som indeholder landskabs-scenariet, naboscenariet samt
de tre vestligste vindmøller. Det vil give en opstilling der består af i alt 28 nye vindmøller. Dette fjerde alternativ vil således – uafhængigt af By- og Landskabsudvalgets beslutning – indgå som et af de alternativer, der
bliver belyst i VVM-redegørelsen.
Landskabsscenariet, naboscenariet og det fjerde alternativ er indtegnet på bilag 3.
Økonomi
Sagen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Alternativer i miljørapport - notat vedr opstillingsscenarier
Visualiseringer af opstillingsscenarier Nørrekær Enge II
Oversigtskort - Altenativer i Miljørapport Nørrekær Enge II

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 74
4 afaf4111

By- og Landskabsudvalget

Punkt 14.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Sohngårdsholmsområdet, ideoplæg fra Transform mv.
Nordre Havnepromenade.
DLG - ungdomsboliger, indretning.
almene boliger i oplandet.
Bredegade 10 og 12 + Algade 10-16.
Niels Ebbesens Gade 8A.
Jens Toft Nielsen forlod mødet under punktet.
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Punkt 15.

Godkendelse af ny parkeringsstruktur
2016-021875
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der etableres en ny parkeringsstruktur i
Aalborg Midtby med følgende indhold:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

At tidsrummet for betalingsparkering udvides fra 08-18 til 08-19 på hverdage og fra 08-14 til
08-16 på lørdage på alle betalingspladser.
At takstzonerne ændres fra 3 til 2 zoner på henholdsvis 7 kr. og 16 kr. ved, at den nuværende
mellemste takstzone på 10 kr. fremover indgår i zonen med 16 kr.
At der indføres et Dagskort på 35 kr./dag i den billigste takstzone.
At taksten for leje af parkeringsplads til bl.a. container stiger fra 100 til 175 kr./uge i den billigste
takstzone og fra 150 til 500 kr./uge i den dyreste takstzone.
At abonnementsordningen fremover kun omfatter et helårsabonnement og prisen hæves fra
2.800 kr. til 4.000 kr. og det kaldes digitalt Årskort.
At der oprettes en digitaliseret håndværkerordning, som koster hhv. 40 eller 250 kr. pr. dag
afhængig af lokaliteten og det kaldes digitalt Håndværkerkort.
At området med P-licensordning for borgere og erhverv udvides mod øst og vest.
At der i gader med p-licens etableres 30 minutters parkering.
At ændringerne træder i kraft hurtigst muligt efter den 1. januar 2017.

Beslutning:
Anbefales, idet udvalget bemærker, at det under afsnittet om økonomiske konsekvenser, sidste linje tilføjes
"som kompenserer for den manglende p-indtægt efter salget af Budolfi Plads".
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Som tidligere fremlagt på By- og Landskabsudvalget møde den 4. maj og den 24. oktober, samt Byrådets
Temamøde den 28. november 2016, fremsættes forslag til ændringer i parkeringsstrukturen som følge af
behov for adfærdsregulering i Aalborg Midtby.
Ud over de nævnte ændringer, kan der senere, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, indføres progressive
takster i den dyreste zone, f.eks. således at taksten sættes op efter 2 timers parkering.
Efterhånden som byen udvikler sig og nye omdannelsesområder kommer i spil, ændres trafikmønstre og
parkeringsbehov sig. Det næste område der derfor skal undersøges er, om der er behov for en udvidelse af
betalingsområdet både mod vest og mod øst. I dag er der udfordringer med langtidsparkering både langs
Hasserisgade og Sankt Jørgensgade i vest og i Ø-gade kvarteret. Såfremt disse områder medtages i betalingsområdet, vil der afledt blive behov for en tidsregulering i de tilstødende områder.
For at understøtte den grønne omstilling vil der i løbet af 2017 blive fundet parkeringspladser som forbeholdes el-delebiler og der vil blive udpeget andre pladser i den centrale midtby som konverteres til cykelparkering der hvor der er mangel på disse.
Tidsmæssigt vil nogle af tiltagene kunne implementeres pr. 1. januar 2017, men for andre af tiltagene vil det
kunne ske i løbet af 1. kvartal 2017.
Økonomiske konsekvenser
Der er altid en vis usikkerhed forbundet med at udregne konsekvenser af ændringer i priser. Overslaget for
indtægterne i 2017 er derfor det bedste skøn, som vil kunne svinge i både positiv og negativ retning, da der
oftest er behov for en tilpasning og dermed en indkøringsperiode før effekterne viser sig.
Samlet set er de foreslåede ændringer skønnet til en merindtægt på ca. 7,5 mio. kr.
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Punkt 16.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Strandvejen, cykelsti i sydlig side.
Klager over parkeringsbøder.
Vareindlevering, Budolfi Plads.
Parkeringsbekendtgørelse.
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Punkt 17.

Godkendelse af hydraulisk undersøgelse i Romdrup
2015-013530
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget og Byog Landskabsudvalget godkender gennemførelse af planlægningen af klimasikringen af Romdrup
Å-oplandet.
Beslutning:
Godkendt
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag er udarbejdet i tæt samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, og sagen forelægges
begge udvalg. Sagen behandles i Miljø- og Energiudvalget den 7. december 2016 og i By- og Landskabsudvalget den 8. december 2016.
Romdrup Å, inkl. Landbækken, ligger i den østlige del af Aalborg by. Det er et stort opland, som afvander et
2
opland på ca. 70 km .
Området er karakteriseret ved, at den modtager vand fra byområderne Gistrup, Sdr. Tranders, Klarup og
Aalborg Øst. Samtidig sker der også en del byudvikling i området, bl.a. det nye sygehus, Egnsplanvej, udvidelse af Aalborg Havn m.m. Afstrømninger fra de eksisterende områder udfordrer arealanvendelsen i Ådalen, idet regnvandet fra de befæstede områder løber hurtigt til vandløbene.
Selve Ådalen er et fladt område, hvor vandløbene har et lille fald. Ådalen anvendes hovedsagelig som dyrkede marker. Den nederste del er endvidere påvirket af Limfjordens vandstand. Romdrup Å-systemet er et af
6 fokusområder i Klimastrategien, hvor der nu og i fremtiden vil være særlige udfordringer m.h.t. håndering af
overfladevand, pga. klimaudfordringen.
Som en del af den igangværende planlægning i området har der været behov for en større viden om, hvordan afstrømningsmønsteret fra de mange byområder påvirker Ådalen. Lodsejere i området har i flere år påpeget, at der er problemer med oversvømmelser.
På baggrund heraf er gennemført en beregning af vandføring og oversvømmelsesforhold (hydraulisk undersøgelse) i Romdrup Å-systemet. Essensen af undersøgelsen samt anbefalinger til opfølgning fremgår af
vedlagte notat, bilag 1.
Aalborg Kloak A/S er meget langt fremme med separatkloakering for hele området og er således i gang med
de sidste områder ved Gistrup, Sdr. Tranders og Klarup. Separatkloakering bevirker, at der tilføres mere
vand til vandløbene, som før løb til renseanlæggene. Godkendelser til tidligere separatkloakeringer bevirker,
at der her ikke blev stillet krav om at reducere den tilledte vandmængde. Det betyder, at i dag findes en langt
række store udledninger, hvor der ikke er stillet krav om at reducere den udledte vandmængde, og hvor der
ikke er planer om separatkloakeringer. Disse udledninger skal derfor løses via. nye servicemål for udledninger.
Der er følgende hovedkonklusioner af undersøgelsen:


Udledningerne fra de befæstede arealer, som følge af separatkloakeringen, bevirker, at flere af vandløbene er belastede af store vandmængder og oversvømmelser. Det gælder især for Landbækken, Toppentuegrøften, Lodsholmgrøften og den nedre del af Romdrup Å. Det er især de mange kloakudløb uden
krav til at reducere vandmængden, der bevirker dette.



Grundvandsstanden har stor betydning for afstrømningsmønstret fra det åbne land. Ved lav grundvandsstand, som typisk forekommer om sommeren, kan jorden absorbere mere regn. Ved høj grundvandstand, som typisk forekommer om vinteren, løber det hurtigere til vandløbet. Lav grundvandsstand
bevirker, at vandføringerne kan blive meget lille om sommeren.



Store arealer i undersøgelsesområdet er udfordret af oversvømmelser og høj vandstand i åen. Det skyldes en række faktorer som: Lille fald på vandløbene, store specifikke afstrømninger fra befæstede arealer, store afstrømninger fra åben land ved længerevarende regn og høj grundvandstand, samt påvirkninger fra Limfjorden.



Klimaændringer og byudvikling vil forstærke denne tendens.

Der anbefales følgende handlinger på baggrund af undersøgelsen.


Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen udarbejder helhedsplanlægning for
vandhåndtering i Romdrup Å som forudsætning for en detailplanlægning af projekter, der kan stille krav
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om at reducere belastningen fra afledning af overfladevand. Det undersøges i hvilket omfang, arbejdet
kan finansieres af Aalborg Kloak A/S.


Miljø- og Energiforvaltningen udarbejder handlingsplan for gennemførsel af projekter til at reducere vand
fra byerne. Projekterne skal afhjælpe oversvømmelser, sikre afledning af vand i området samt skabe
mere natur og rekreative arealer. Arbejdet koordineres med byudviklingen. Projekterne udarbejdes med
fokus på at skabe flest mulige vådområder og våde bassiner, der samtidig kan fremme den biologiske
mangfoldighed. Det undersøges, i hvilket omfang arbejdet kan finansieres af Aalborg Kloak A/S.



Aalborg Kloak A/S gennemfører detailplanlægning med henblik på implementering af udledningskrav i
tæt myndighedssamarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen, hvor
første projekt er det konkrete projekt til vådområde i Landbækken ved Hadsundvej. Det undersøges, i
hvilket omfang arbejdet kan finansieres af Aalborg Kloak A/S.



Det skal vurderes, hvordan helhedsplanen kan afspejles i kommuneplanen.



I oplandet til Romdrup Å vil der fremover blive stillet krav om LAR-løsninger som del af byudviklingen. Et
eksempel på en LAR løsning kan være et vådområde.



Der skal tages højde for højvandsikring, hvis der skal ske byudvikling i oversvømmelsestruede områder.

Sammenfatning
Når sagsfremstillingen er godkendt af de 2 udvalg vil forvaltningerne påbegynde planlægningsarbejdet med
klimasikring af området, udarbejdelse af helhedsplanlægning for vandhåndtering og konkrete forslag til projekter der kan afhjælpe problemer med store vandmængder og oversvømmelser.
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Bilag:
Notat om hydraulisk undersøgelse i Romdrup Å systemet.
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Punkt 18.

Orientering om spildevandsforhold i Aalborg Kommunes kolonihaver
2016-053579
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget og
By- og Landskabsudvalgets orientering resultaterne af spildevandsundersøgelse i kolonihaveforeningerne i
Aalborg Kommune.
Miljø- og Energiudvalget behandler sagen i mødet den 7. december 2016.
Beslutning:
Til orientering
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Siden 2008 har By- og Landskabsforvaltningen i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen arbejdet med
forskellige undersøgelser og registreringer af spildevandsforholdene i kolonihaveforeningerne i Aalborg
Kommune.
I 2013-2014 blev der således gennemført tilsyn og registrering af spildevandsforholdene i 1031 af de i alt
2282 kolonihaver i kommunen. Resultatet af arbejdet er sammenfattet i rapporten ’Spildevandsundersøgelser i kolonihaver’, der er vedlagt som bilag 1. Registreringerne viste, at der er spildevandsproduktion i 92 %
af disse haver, og at spildevandet primært stammer fra håndvask, toilet og bad. Undersøgelsen viste også,
at hovedparten af spildevandet ikke bortskaffes på lovlig vis, da 98 % bortskaffes via ikke godkendte nedsivningsløsninger.
Ud over de gennemførte tilsyn indeholder undersøgelsen også en beskrivelse og vurdering af forskellige
spildevandsløsningers egnethed. Flere af kolonihaveforeningerne er beliggende i områder, hvor de fysiske
forhold såsom høj grundvandsstand har afgørende betydning for hvilke spildevandsløsninger, der er egnet.
Det er i rapporten vurderet, at spildevandskloakering generelt er den bedste løsning miljømæssigt.
Flere andre kommuner i landet arbejder ligeledes med samme spildevandsproblematik ved kolonihaver, og
disse kommuner arbejder overvejende med spildevandskloakering som den bedste løsning.
I flere af kolonihaveforeningerne afledes spildevand direkte til vandløb omfattet af de statslige vandplaner.
Oplandene til disse vandløb er omfattet af krav om forbedret rensning af spildevand (Øster Å og Lindholm
Å). Således er kolonihaveforeninger Åblink og Voerbjerglund omfattet af kravene om forbedret rensning af
spildevand. Det forventes derfor, at disse områder vil blive spildevandskloakeret først.
På baggrund af undersøgelsens resultater vil By- og Landskabsforvaltningen i samarbejde med Miljø- og
Energiforvaltningen arbejde videre med spildevandskloakering af kolonihaveområderne, som løsningen på
håndteringen af spildevand fra kolonihaverne i Aalborg Kommune.
I henhold til Aalborg Kommunes spildevandsplan er det fastsat, at "I første halvdel af planperioden vil der
blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen omfattende spildevandsløsninger for kolonihaverne”. Den videre
proces bliver således at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen på baggrund af undersøgelserne.
En del af den videre proces bliver også at udarbejde en finansieringsmodel for spildevandskloakeringen af
kolonihaverne og en juridisk vurdering heraf.
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Bilag:
Rapport spildevandsundersøgelser i kolonihaver
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Punkt 19.

Godkendelse af vådområde ved Landbækken, Gistrup
2015-013530
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget og Byog Landskabsudvalget godkender, at forvaltningerne påbegynder arbejdet med etablering af et konkret
vådområdeprojekt ved Landbækken/Gistrup.
Beslutning:
Godkendt
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag er udarbejdet i tæt samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, og sagen forelægges
begge udvalg. Sagen behandles i Miljø- og Energiudvalget den 7. december 2016 og i By- og Landskabsudvalget den 8. december 2016.
Sagen har sammenhæng med sagsfremstilling om beregning af vandføring og oversvømmelsesforhold (hydraulisk undersøgelse) i Romdrup Å.
Miljø- og Energiforvaltningen samt By- og Landskabsforvaltningen er i gang med at undersøge muligheden
for et vådområde ved Gistrup/Landbækken. Vådområdet skal ses som alternativ til, at der etableres traditionelle våde bassiner fra regnbetingede udløb. Vådområdet er udsprunget af ønsker fra lodsejere i området.
Der har været afholdt de første møder med lodsejere og Gistrup Samråd, hvor der også var politisk deltagelse.
Projektidéen er, at der langs Landbækken skabes et rekreativt vådområde på 10-20 ha, der fremstår som en
permanet sø. Landbækken vil også indgå i projektet med vandløbsrestaurering og rekreativ element (se figur
1). Vådområdet skal foruden den naturmæssige og rekreative værdi have en funktion som buffer for store
afstrømninger samt fungere som rensning for miljøfremmede stoffer fra befæstede arealer.
Projektet har udgangspunkt i skitseprojektet til vådområdet, som Niras har udarbejdet. Vådområdet etableres
i stedet for et traditionelt vådbassin, som vil være kravet til Aalborg Kloak A/S i forbindelse med separatkloakering.
Projektet giver området et større rekreativt og naturmæssigt indhold ved at udforme sø, randområder og
vandløb, så de i højere grad tilgodeser disse interesser.
Der etableres stier, opholdsarealer samt information om projektet og klimaproblematikker.
Baggrund
Der er krav om, at Aalborg Kloak A/S etablerer regnvandsbassiner i forbindelse med separatkloakering i
Gistrup og Sdr. Tranders (se figur 1). Her er der især udfordringer med at finde plads til bassiner fra separatkloakeringen i Gistrup.
Der er to store udledninger, hvor der ikke er stillet krav om at reducere den udledte vandmængde fra dele af
Gistrup, hvor der allerede er separatkloakeret, se figur 1. Ovennævnte vandføringsberegninger viser, at disse 2 udløb belaster Landbækken meget mere end udløbene fra Gistrup, hvor der skal separatkloakeres.
Ved at gennemføre projektet som et vådområde kan alle udløb sammentænkes og dermed skabe synergieffekt.
Aalborg Kloak A/S vil indgå i projektet og være medfinansierende.
Aalborg Kommune har pr. 1. oktober 2016 søgt om støtte til vådområdeprojektet ved Landbækken under
statens pulje til synergiprojekter. Der er søgt om støtte på ca. 1,8 mio. kr. Der forventes svar på ansøgningen
i december 2016.
Hvis ikke der opnås tilskud til projektet, vil projektet blive beskåret eller der skal findes anden finansiering.
Samlet vurdering
For at sikre muligheden for den fortsatte byudvikling i oplandet til Romdrup Å og for at modvirke den stigende risiko for gentagne oversvømmelser i det mest klimatruede område omkring Landbækken anbefales, at
det konkrete vådområdeprojekt ved Landbækken/Gistrup påbegyndes.
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Figur 1. Muligt vådområde ved Gistrup/Landbækken, som der er søgt støtte til.
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Punkt 21.

Godkendelse af kondemnering, Sønderholm Hedevej 3, Sønderholm
2015-064995
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der nedlægges
forbud mod, at lejligheden, beliggende Sønderholm Hedevej 3, Sønderholm, 9240 Nibe benyttes til beboelse
og ophold for mennesker (kondemnering), på grund af sundhedsfare. Forbuddet meddeles i medfør af Lov
om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, § 76, stk. 1.
Beslutning:
Godkendt
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Sagsbeskrivelse
Ejendommen er en privat udlejningsejendom opført i 1907 og ombygget og indrettet med 8 boliger i 1997.
Ejendommen har et samlet areal på 614 m2, jf. BBR. Lejemålet, Sønderholm Hedevej 3 udgør 88 m2 heraf.
Den 7. november 2016 blev der efter henvendelse fra lejer og ejer, ved Aalborg kommunes foranledning
foretaget en besigtigelse og prøvetagning for fugt og evt. skimmelsvamp.
Der er konstateret fugt- og skimmelangreb i et omfang i de besigtigede opholdsrum, som skønnes at udgøre
sundhedsfare ved ophold og beboelse, jf. Byfornyelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober
2016). Det vurderes at sundhedsfaren er nærliggende, niveau 1.
Det vurderes, at boligen ikke kan beboes under renovering.
Ved den udførte undersøgelse blev der påvist at der er fugt i konstruktioner og vækst af skimmelsvamp i
bagbeklædningen af køkkenskabe, opfugtet isoleringsmateriale under gulvene i køkken/alrum og bag tapet i
entren.
Der er målt kraftigt forhøjet fugtindhold i ydervæg op til 30-50 cm over gulvniveau. Ydervægge bag fastmonterede køkkenmoduler kan måles kraftig opfugtet op til en højde af ca. 140 cm over gulvniveau.
Der er udtaget tapetest til laboratorieanalyse på underside af trægulvsbelægning for vurdering af mulige
sporesmitte fra opfugtet terrændæk. Analysen viste tilstedeværelse af spore med sundhedsfarlige karakteristika.
Der blev udtaget aftryksprøve bag tapet på ydervæg i entre. I prøven forekommer arter med sundhedsfarlige
karakteristika med moderat til høj individuel forekomst af svampesporer.
Der er på 1. sal observeret kraftige begroninger af skimmel på alle velux-vinduer. Begroningerne er typiske
for ældre veluxvinduer, hvor der opstår kondensering på glasset, som trænger ind bag lakering og udvikler
fugtspor og skimmelskader.
På baggrund af besigtigelsen vurderes det, at boligen er angrebet af fugt- og skimmelsvamp i et sådant omfang, at boligophold her vil kunne medføre helbredsgener for beboeren, og at en kondemnering er nødvendig.
Permanent genhusning
Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer,
skal kommunalbestyrelsen anvise husstanden en anden bolig.
Husstanden har også mulighed for selv at skaffe sig en anden bolig.
For andelshavere og beboere, der selv ejer deres bolig, gælder retten kun, hvis boligen skal fraflyttes som
følge af en beslutning efter kapitel 6 eller kapitel 9 (kondemnering) i denne lov.
Iht. § 68, stk. 1 gælder, at husstanden har ret til godtgørelse af flytteudgifter.
Iht. § 79 kan ejere af en ejendom, der kondemneres helt eller delvis, søge kondemneringen ophævet ved at
fremsætte et forslag til ombygning over for kommunalbestyrelsen, som afhjælper forhold, der har begrundet
kondemneringen, jf. § 76, stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan nægte at godkende et forslag til ombygning, hvis
ejendommen eller en del af denne også efter gennemførelse af forslaget ville vedblive at være væsentlig
ringere end ejendomme med boliger og opholdsrum, som opfylder bestemmelserne i byggelovgivningen.
Udgifter
Kommunens samlede udgifter til flytteudgifter m.m. anslås til 100.000 kr. som omfatter flytteudgifter, indfasningsstøtte (10 år), tinglysningsafgifter.
Staten refunderer 50 % af kommunalbestyrelsens udgifter, jf. § 82, stk. 2 til tilskud, erstatning og indgreb i
bygningskonstruktioner.
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Bilag:
Rapport - Sønderholm Hedevej 3
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Punkt 22.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Punkt 23.

Orientering om status på afgørelser i påklagede sager - 2. halvår 2016
2014-188628
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalget orientering om status på
afgørelser i påklagede sager 2. halvår 2016.
Beslutning:
Til orientering
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Instans
STF – Statsforvaltningen
NMK – Natur- og Miljøklagenævnet
VD - Vejdirektoratet
Lov
NBL – Naturbeskyttelsesloven
ML – Museumsloven
PL – Planloven
BL – Byggeloven
PVL – Privatvejsloven
VL - Vejloven
Oversigt – afgørelser 2. halvår 2016
Park og Natur
Påklage (resume af sagen)

Afgørelse*

Stadfæstet

Stadfæstet

Oppelstrupvej, Gistrup
Sagen vedrører prøvelse af en afgørelse, hvorved sagsøgte, Natur- og Miljøklagenævnet,
har stadsfæstet Aalborg Kommunes påbud om, at sagsøger skal retablere overdrev på tre
arealer, som hun har opdyrket. Retten fastholder Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse,
som er med til at bekræfte Aalborg Kommunes administrationspraksis.

Staunvej, Nibe
NMK stadfæster Aalborg Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til fjernelse af 2
diger. Dispensation til et allerede gennemført indgreb skal som udgangspunkt behandles
som om, at der var ansøgt på forhånd til at foretage det pågældende indgreb.
Klager har anført, at kommunens afgørelse er ugyldig, da der ikke var diger på klagers
matrikler ved beskyttelsens indtræden, at disse diger ikke er beskyttelsesværdige samt
at der er grundlag for dispensation.
Slots - og Kulturstyrelsen anfører, at digerne er en del af en væsentlig kulturhistorisk
fortælling, og at forslag til erstatningsdiger ikke er i overensstemmelse med praksis.
Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Slots- og Kulturstyrelsens vurdering og det
overlades herefter til Slots- og Kulturstyrelsen at fastsætte de nærmere vilkår, samt frist
for lovliggørelse af forhold.

Plan og Udvikling
Påklage (resume af sagen)

Afgørelse*

Afvist

Budolfi Plads
Lokalforeningen for Bygnings- og landskabskultur i Aalborg opretter den 19. juli 2016 en
klage over vedtagelsen af lokalplan 1-1-126, Nedrivning af Budolfihus, Budolfi Plads,
Aalborg Midtby ved Natur- og Miljøklagenævnet. Klager anfører - med henvisning til
Planlovens § 1 stk. 2 nr. 5 om inddragelse af offentligheden i planlægnings arbejdet - at
der gennem forprojektet og høringsperioderne har været uklarhed omkring stednavne og
grønne begreber, hvilket gør, at det lovede indhold fra første borgerinddragelse ikke er at
finde i den endeligt vedtagne plan. Klager anfører ligeledes, at visualiseringsvinklerne ikke
er troværdige, bygninger ligger forskelligt fra plan til perspektiv, hvorfor planmaterialet ikke
er troværdigt.
AAK bemærker til behandling af klagen, at processen for nedrivningslokalplanen er
forløbet som foreskrevet efter planloven. Herudover har der været afholdt to debatter om
omdannelsen i hhv. 2010 og 2015, hvor sidstnævnte debat tog udgangspunkt i et konkret
idéoplæg til pladsens omdannelse, der i sin udformning tog afsæt i synspunkter fra den
første debat.
Natur- og Miljøklagenævnet forstår klagen således, at den i hovedsagen angår det forhold,
at den fremtidige anvendelse af Budolfi Plads ikke kommer til udtryk i planen i
overensstemmelse med borgerinddragelsen herom. Idet der er tale om en
nedrivningslokalplan der ikke giver mulighed for konkret byggeri på området, hvilket er
henlagt til en fremtidig lokalplan, rejser klagen ikke retlige spørgsmål, som nævnet kan
behandle, hvorfor Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen.
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Byggeri og Digital Service
Påklage (resume af sagen)

Afgørelse*

Lovområde §

Instans

PL §58

NMK

BL § 23

STF

BL § 16

STF

Lovområde §

Instans

PVL § 44 og 45

VD

Afvist

Grønnegade, Aalborg
I forbindelse med en byggesag, hvor eksisterende lovlig overkørsel forudsættes anvendt,
klager en nabo over, at denne vejadgang ikke er tilstrækkelig. Da vejadgangen sker via
eksisterende overkørsel er der ikke truffet en afgørelse efter vejloven eller privatvejsloven.
Da der dermed ikke er truffet en forvaltningsretlig afgørelse afvises sagen af
Vejdirektoratet.

VL §132, stk.1
PVL § 87, stk. 2

VD

Afvist

Mosters Vænge, Hals
Som opfølgning på vejsyn klages over beplantning, opsætning af hegn i vejareal samt
etablering af bump. Sagen afvises af VD, idet der ikke er truffet en forvaltningsretlig
afgørelse.

PVL § 44 og 45

VD

Pinstrup Høj, Nibe
Sagen omhandler fjernelse af granitgrus og kantsten i rabatareal til privat fællesvej, hvor
grus og kantsten ønskes fjernet af hensyn til fodgængere. Efter at Aalborg Kommune har
fået medhold hos VD, anmodede borgeren om en genoptagelse af sagen. Ved en fornyet
gennemgang af sagen og kommunens supplerende udtalelser finder VD ikke anledning til
at ændre deres vurdering og genoptage sagen. Sagen afvises. Efterfølgende har borgeren
indbragt sagen til byretten og Folketingets Ombudsmand.

PVL § 44 og 45

VD

Afvist

Skjoldvej 5, Gandrup
Der er klaget over beplantning med energipil. Klager gør gældende, at beplantningen, der
skæmmer udsynet fra klagers ejendom, strider mod kommuneplanen. Kommunen har
redegjort for, at miljøpil er en landbrugsafgrøde og derfor ikke reguleres af
kommuneplanens bestemmelser om beplantning. Derudover har kommunen redegjort for
sin forpligtigelse til at arbejde for kommuneplanens virkeliggørelse. Kommunen betragter
ikke sagen som en egentlig afgørelse, men blot en redegørelse af gældende regler. NMK
afviser at realitetsbehandle sagen.
Charlottehøj 1A, Vejgård
Klage over kommunens afgørelse af 30. november 2011 om opførelse af legeredskaber.
STF har afvist at behandle klage af 8. december 2015 pga. af passivitet fra klager.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, man har fået afgørelsen.

Afvist

To naboer til legepladsområdet klager over opstilling af en svævebane på en eksisterende
legeplads, fordi de mener, at svævebanen støjer og er opstillet for tæt på skel til deres
ejendomme. Efter Statsforvaltningens afvisning af klagen, har naboerne påklaget
afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet i samråd med kommunens borgerrådgiver. Hvis
der heller ikke gives medhold i klagen i NMK har miljøafdelingen tilkendegivet at ville se på
sagen efter støjreglerne i miljølovgivningen.
Irisvej 5, Nørresundby
Aalborg Kommune meddelte den 22. juni 2015 tilladelse til lovliggørelse af en tilbygning
(fra 1975) til en garage.

Stadfæstet

Afgørelsen blev påklaget til Statsforvaltningen af naboen, som begrundede klagen med at
tilbygningen var opført uden byggetilladelse, at bebyggelsesprocenten og bygningshøjden
ikke er overholdt, at der er sket væsentlig anvendelsesændringer hvilket kræver
byggetilladelse.
STF har stadsfæstet kommunens afgørelse. STF finder, at kommunen har ved det
udøvede skøn ikke har overskredet de retlige rammer for skønsudøvelsen eller lagt vægt
på ulovlige eller usaglige kriterier.

Trafik og Veje
Påklage (resume af sagen)

Afgørelse*

Afvist

Stadfæstet

Degnevænget, Vadum
I forbindelse med vejsyn klages over vejens status som privat fællesvej. Borger mener, at
vejen er offentlig. VD kan ikke tage stilling til klagen, da kommunes skrivelse af 19. april
2016 ikke er en afgørelse, men alene en ren konstatering af vejens status. Sagen afvises.

Der er i alt truffet 10 afgørelser, hvoraf
 4 sager er stadsfæstet.
 6 sager er afvist.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 97
3 afaf3111

By- og Landskabsudvalget

Punkt 24.

Godkendelse af ekspropriation af arealer til pumpestationer og rettigheder til
etablering og sikring af spildevandsledninger mv. i sommerhusområde - Hals/Hou,
etape 8
2016-036377
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer til pumpestationer, rettigheder til etablering af
spildevandsledninger mv., pålæg af rådighedsindskrænkninger og servitutter samt rettigheder til midlertidig
brug af arealer og interimsveje mv. i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58-64b og i overensstemmelse med
proceduren i lov om offentlige veje § 99-123,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen godkendes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at indgå forlig med lodsejerne vedrørende
erstatningsspørgsmålene.

Beslutning:
Anbefales
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse
Miljø- og Energiudvalget har den 9. maj 2016, pkt. 4, godkendt en ændring af kommunens spildevandsplan
for tilvejebringelse af ekspropriationsgrundlag med henblik på spildevandskloakering i sommerhusområdet
Hals-Hou etape 8, 9 og 10. Delområde 8 omfatter områder på begge sider af Strandvejen fra Rødgranvej og
Lien i syd til Houvej og Havblink i nord. Ændringen af spildevandsplanen indebærer, at denne del af sommerhusområdet (etape 8) nu skal spildevandskloakeres.
Formålet hermed er at opnå forbedring af forholdene for afledning af spildevand i sommerhusområdet og
forbedring af de miljømæssige forhold. Ejendommene skal herefter aflede sanitært spildevand til de planlagte offentlige kloakledninger. For at gennemføre spildevandskloakeringen i overensstemmelse med ændringen af spildevandsplanen er det nødvendigt at ekspropriere arealer til pumpestationer og rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger mv., tinglyse servitutter om rådighedsindskrænkninger samt ekspropriere rettigheder til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer og midlertidige veje (interimsveje) i anlægsperioden.
Projektets indhold
Projektet indebærer, at der skal anlægges pumpestationer og nye spildevandsledninger i sommerhusområdet med tilhørende stik til hver grund, som lodsejerne skal anvende ved tilkobling til anlægget.
Ekspropriationen omfatter arealerhvervelse til etablering af 6 nye pumpestationer. Pumpestationerne etableres ved følgende ejendomme: Slyngelen 7 (lb. nr. 3), Sønder Havsig 17 (lb. nr. 9), Lyngtoften 44 (lb. nr. 18),
ved Rødkælkvej 11 (lb. nr. 26), mellem Palsgårdsvej 5 og 7 (lb. nr. 28) og ved Mikkelmark 21 (lb. nr. 28).
Oprindeligt var der planlagt etablering af 7 nye pumpestationer i etape 8, men den planlagte pumpestation
ved Havbakken 4 (lb. nr. 15) er udgået af ekspropriationssagen, da Aalborg Kloak A/S arbejder på at finde
en anden mere hensigtsmæssig placering til dette anlæg. Alle pumpestationerne etableres som underjordiske med dæksel og teknikskab over terræn.
Ledninger og brønde til spildevandskloakeringen placeres hovedsageligt i private fællesveje, hvor ledningerne ligger efter gæsteprincippet. Brønde på ledningerne i vejarealer befæstet med grus etableres som udgangspunkt med dæksel i terræn med asfalt omkring.
På enkelte ejendomme er det dog nødvendigt at etablere spildevandsledninger og -anlæg, og på disse ejendomme tinglyses en deklaration med et servitutbælte til sikring af ledningsanlægget.
Herudover er enkelte ledningsstræk placeret i kommuneveje.
Projektets udførelse
Arbejdet indebærer, at belægninger, træer og beplantninger m.m. skal fjernes over ledningerne, og der vil
blive arbejdskørsel langs ledningsgraven. Derfor er der i projektet afsat et arbejdsareal langs med ledningstraceet.
For at mindske generne for beboerne i området og for at sikre mulighed for arbejdskørsel, vil der på enkelte
ejendomme blive anlagt midlertidige veje, interimsveje, i anlægsperioden. Arealerne til disse veje betragtes
som arbejdsarealer. Efter endt benyttelse retableres arbejdsarealer og interimsveje.
Ved etablering af pumpestationerne er der er i projektet afsat et arbejdsareal omkring arealet, der erhverves
til pumpestationen. De berørte arealer vil blive retableret efter arbejdets afslutning, og den afrømmede muld
genudlægges.
Arbejdsarealerne skal i anlægsfasen bruges til anlægsarbejdet, oplæg af jord m.m., samt til midlertidige veje.
I vej- og arbejdsarealer beskæres træer og beplantning mv. i det omfang, det er nødvendigt for anlægsarbejdets gennemførelse.
Efter arbejdets afslutning genudlægges de afrømmede vækstlag, der afleveres i reguleret stand, og faste
belægninger med grus, asfalt og fliser retableres.
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Ekspropriationens omfang. Erhvervelse af arealer, rettigheder og pålæg af servitutter
Ekspropriationsbeslutningen omfatter således ekspropriation af arealer til etablering af ovennævnte 6 pumpestationer samt vejadgang til disse. Pumpestationerne arealoverføres til en samlet ejendom, tilhørende
Aalborg Kloak A/S. Ved ekspropriationen erhverves areal til pumpestationerne samt vejadgang til
disse fra offentlige veje.
Herudover omfatter ekspropriationsbeslutningen rettighedserhvervelse til etablering og sikring af spildevandsledninger i området i overensstemmelse med ekspropriationsplanen. Ledningsanlæggene sikres ved
tinglysning af en deklaration på de berørte ejendomme med et servitutbælte på 2-3 meter på hver side af
ledningerne. På en enkelt ejendom, Lyngtoften 44, (lb. nr. 18), omfatter ekspropriationen tillige pålæg af
rådighedsindskrænkning og tinglysning af deklaration om ensidig vedligeholdelse af det beskyttede vandløb
indenfor en bræmme på 8 meter på den vestlige side af vandløbet, da pumpestationen skal etableres på
østsiden.
Endelig omfatter beslutningen ekspropriation af rettigheder til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer,
oplagspladser og til etablering af midlertidige veje (interimsveje) i anlægsperioden.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens størrelse fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende
kortbilag, som er i sagen. Ekspropriationsbeslutningen omfatter i alt 28 ejendomme (lb. nr. 1-4, lb. nr. 6-14
og lb. nr. 16-30).
Projektet planlægges igangsat således, at pumpestationerne kan etableres fra marts 2017 og med afslutning
senest juni 2018. Ledningsarbejdet planlægges udført fra september 2017 til juni 2018.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 26. og 27. oktober 2016 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og
dennes nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de omfattede ejendomme.
Der er foreløbigt indgået forlig om erstatningen for arealerhvervelse samt rettigheder til etablering og sikring
af ledningsanlæg mv. med ejerne af i alt 16 private ejendomme. Herudover har ejerne af foreløbigt i alt 5
private ejendomme givet tilladelse til, at anlægsarbejdet med etablering af pumpestationer og ledningsanlæg
mv. kan påbegyndes umiddelbart efter byrådets beslutning om ekspropriation. Såfremt der ikke opnås forlig
om erstatningens størrelse, påhviler det Aalborg Kommune at indbringe erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen.
Økonomi
Erstatningsbeløbene afholdes af Aalborg Kloak A/S.
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Bilag:
Bilag - Oversigtskort (etape 8)
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Punkt 25.

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr.
14c Horsens By, Horsens)
2016-024061
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om pålæg af dyrkningsrestriktioner ifølge lov om miljøbeskyttelse § 26a med
begrundelse som anført nedenfor,
at lodsejerens indsigelse, om at det ekspropriative indgreb ikke er nødvendigt for at sikre nuværende eller
fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider, ikke tages til følge, og
at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til at indgå forlig med lodsejer vedrørende erstatningen eller at
indbringe sagen for Taksationsmyndighederne.
Beslutning:
Anbefales
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget har på sit møde den 7. april 2016 (pkt. 14) besluttet at anmode By- og Landskabsforvaltningen om at gennemføre pålæg af rådighedsindskrænkninger til beskyttelse af grundvandet ifølge lov
om miljøbeskyttelse§ 26a på ejendommen Gravsholtvej 34, Langholt. Rådighedsindskrænkningen skal i
henhold til den gældende indsatsplan baseres på maksimal nedsivning af 25 mg nitrat pr. liter fra rodzonen i
indvindingsoplandet og ingen brug af pesticider i kildepladszonen.
I forbindelse med indsatsplanlægning til beskyttelse af grundvandet tager man udgangspunkt i de konkrete
forhold og behov. Den hidtidige lovgivningsmæssige regulering, der gælder for alle, har resulteret i en vis
reduktion af brugen af både nitrat og pesticider. Med indsatsplanerne vedtages der derimod konkrete og
målrettede tiltag der i sagens natur er skrappere end den generelle lovgivning, såfremt det vurderes nødvendigt for at sikre grundvandet netop der.
Aalborg Kommunes opgave i forbindelse med beskyttelsen af grundvandet er at sikre, at der også på lang
sigt er rent drikkevand til kommunens borgere, og ikke kun, at grænseværdierne overholdes her og nu. Geologiske forhold kan gøre et grundvandsområde permanent sårbart over for forurening. Regelsættet, der bygger på et forsigtighedsprincip, er formuleret til at omfatte de rådighedsindskrænkninger, som er nødvendige
for at sikre – ikke blot nuværende - men også fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat
eller pesticider.
For at sikre at forbrugerne i Langholt også i fremtiden kan forsynes med rent, urenset drikkevand, vedtog
udvalget for Teknik og Miljø, Nordjyllands Amt, den 5. december 2006 indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup, herunder Horsens-Langholt Vandværk. Indsatsplanen er bl.a.
udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 om vandforsyning m. m samt Bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om indsatsplaner.
Indsatsplanen indeholder en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse af grundvandet, jf. Vandforsyningslovens § 13.
Med baggrund i indsatsplanen forhandler Vandsamarbejde Aalborg frivillige aftaler efter Vandforsyningslovens § 13d om tinglysning af dyrkningsdeklarationer. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, opnås målsætningen med et pålæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a og evt. § 24.
Horsens-Langholt Vandværk er vigtig for forsyning af området med rent drikkevand og har de seneste år
solgt omkring 95.000 m 3 vand pr. år. Horsens-Langholt vandværk indvinder fra et frit grundvandsmagasin,
der er domineret af sandlag med tynde og usammenhængende indslag af ler. Grundvandsmagasinet er ikke
overlejret af betydende lerlag, og er derfor sårbar over for pesticider og nitrat. Vandet fra vandværket indeholdt i 2003, 2010 og 2011 mellem 50 og 52 mg nitrat/l. Efter ibrugtagning af en ny boring har nitratindholdet
overholdt drikkevandskvalitetskriteriet på 50 mg nitrat pr. l. Der blev i 2002, 2004 og 2005 fundet pesticider i
det vand, der blev leveret til forbrugerne, dog under grænseværdien.
Der er i 2008 og igen i 2013 udarbejdet handlingsplaner for Horsens-Langholt Vandværk for at afdække dels
om vandværket fortsat vurderes relevant for den fremtidige vandforsyning i området, dels om det er nødvendigt at ændre på de fysiske forhold, herunder både drift og arealanvendelsen. Tilsvarende overvåges grundvandskvaliteten i de relevante boringer i nærområdet.
Handleplanerne beskriver, at kildepladsen er sårbar over for miljøfremmede stoffer og nitrat, men konkluderer, at der på relativt kort tid bør kunne ses en effekt af ændret arealanvendelse i indvindingsoplandet.
Det vurderes, at det med baggrund i vandkvaliteten og indsatsplanen er nødvendigt at pålægge rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a med maksimal nedsivning af nitrat på 25 mg/l fra rodzonen og ingen anvendelse af pesticider for den del af arealet, der ligger i kildepladszonen, mens pålægget
for den resterende del af arealet som udgangspunkt alene omfatter en maksimal nedsivning af nitrat på 25
mg/l fra rodzonen.
Berørt ejendom

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 103
2 af 7
af
111

By- og Landskabsudvalget
Pålægget af dyrkningsrestriktionen omfatter det på kortbilag af 21. april 2016 markerede areal, matr. nr. 14c
Horsens By, Horsens. Dyrkningsrestriktionernes omfang fremgår af udkast til dyrkningsdeklaration af 21.
april 2016.
Øvrige oplysninger
Under åstedsforretningen den 25. oktober 2016 blev der redegjort for de påtænkte pålæg af dyrkningsrestriktioner og disses nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre den
omfattede ejendom.
Indsigelse
Rådgiver Hans Ole Kristensen, AgriNord har på lodsejers vegne den 18. november 2016 gjort følgende gældende:
Simon Christiansen er som udgangspunkt imod dyrkningsrestriktionerne og finder dem ubegrundede.
Såfremt Aalborg Kommune alligevel vil pålægge restriktionerne, anbefaler Simon Christiansen, at hele matr.
nr. 14c Horsens By, Horsens pålægges de samlede restriktioner (både gødnings- og sprøjtningsforbud), fordi
det ikke er hensigtsmæssigt at opdele driften på arealet i en del med f.eks. sprøjteforbud og en del uden. På
det fremlagte dyrkningsrids er afgrænsning af matr. nr. 14c ikke markeret, men Simon Christiansen oplæg
er, at hele parcellen 14c omfattes af deklarationen.
 Der er ikke i det udsendte materiale til åstedsforretningen begrundelse for ekspropriationen.
 Der er ikke i materialet henvist til indsatsplanen for Horsens-Langholt Vandværk, og der er ikke gjort
noget forsøg på at begrunde indgrebets omfang eller nødvendighed.
Henvisning til indsatsplanen i sig selv vil i dette tilfælde ikke være nok.
Det er bestemt i indsatsplanen, at den skal revideres hvert 4. år. Planen er fra 2006, så der mangler 2 revisioner – i 2010 og 2014. Disse revisioner anses som særdeles vigtige, for de ville udgøre en ny vurdering af
indsatsbehovet i lyset af de ændringer, der er sket i de foregående 4 år.
Planen er ikke opdateret og aktuel, men vedtaget i 2007. Siden da er meget ændret.
Ydermere angiver indsatsplanen en bred vifte af initiativer til beskyttelse af drikkevandet. Eftersom dyrkningsrestriktionerne kun er en af mulighederne, som planen indeholder, menes at alene en henvisning til
planen ikke kan begrunde ekspropriation af dyrkningsrettigheder. Der findes ikke en aktuel opdateret vurdering angående nødvendigheden af ekspropriation – hverken hvorvidt der aktuelt er sådanne problemer, at
dyrkningsrestriktionerne er løsningen, eller hvorvidt dyrkningsrestriktionerne er den eneste løsning. Begge
betingelser skal være opfyldt for, at der lovligt kan ske ekspropriation.
Dermed er §7 i bkg. om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016, som angiver betingelserne for ekspropriation i
henhold til indsatsplaner, ikke overholdt.
Det opfordres til, at der ikke træffes beslutning på det mangelfulde grundlag.
I stedet kunne vandværket etablere et moniteringssystem, så udviklingen i grundvandets tilstand følges nøjere.
Der findes moniteringsboringer i indvindingsoplandet, som tilsyneladende ikke bruges. Hertil kommer, at
Simon Christiansen har tilbudt at bidrage til monitering, men det tilbud blev afvist ved åstedsforretningen.
Det er uforståeligt, at man vil ekspropriere uden at have tæt kendskab til grundvandets tilstand og dannelse i
oplandet.
Begrundelse
Aalborg Kommunes opgave i forbindelse med beskyttelsen af grundvandet er at sikre, at der også på lang
sigt er rent drikkevand til kommunens borgere, og ikke kun, at grænseværdierne overholdes her og nu.
Jf. Miljøbeskyttelseslovens §26a kan Aalborg Kommune pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige
drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Rådighedsindskrænkninger på den pågældende ejendom pålægges med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 26a.
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De tekniske forhold på Horsens-Langholt Vandværk er gennemgået og vurderet i 2 handleplaner. Handlingsplanerne beskriver, at kildepladsen er sårbar over for miljøfremmede stoffer og nitrat, men konkluderer,
at der på relativt kort tid, bør kunne ses en effekt af ændret arealanvendelse i indvindingsoplandet.
Vedrørende revision er dette beskrevet vagt i indsatsplanen. Ét sted står der ”Planen tages op til revision
efter 4 år. ” et andet sted står der ”Indsatsplanen bør dog tages op til revision hvert 4 år.” I Naturstyrelsens
vejledning står der ”Det består ikke en pligt for kommunerne til at revidere allerede vedtagne indsatsplaner
med en vis kadence.” Uanset ovenstående, er Aalborg Kommune enig med AgriNord i, at det vil være ønskeligt hvis Staten afsatte midler til løbende revisioner af indsatsplaner, i stedet for alene at afsætte midler til
at udarbejde planerne en gang. Aalborg Kommune mener dog ikke det er afgørende for den aktuelle sag,
idet der forud for igangsætning af den frivillige forhandling efter MBLs §26a er udarbejdet 2 handleplaner for
Horsens-Langholt Vandværk, der begge bekræfter behovet for beskyttelse.
Lodsejers tilbud om bidrag til monitering er ikke relevant, idet grundvandet allerede med baggrund i indsatsplanen bliver overvåget. Tilbuddet afvises derfor.
Nitrat
Indvindingsoplandet for Horsens-Langholt Vandværk er i ”Bekendtgørelse om udpegning af drikkvandsressourcer” udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Arealet er endvidere udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde for nitrat.
For at fastholde Aalborg Kommunes målsætning om at forsyning af drikkevand kan ske på grundlag af rent
og urenset grundvand, er der 2 forhold der skal sikres, for at et vandværk også på sigt kan indgå i vandforsyningen:



De tekniske forhold på vandværket og
Grundvandskvaliteten.

På baggrund af handleplanerne er der blandt andet ændret i pumpestrategien samt etableret en boring yderligere. Disse tiltag har resulteret i en forbedret vandkvalitet af det drikkevand (Jf. analyser fra afgang vandværk) der leveres til forbrugerne i Langholt, og det danner baggrund for, at Horsens-Langholt Vandværk
fortsat ses som en helt afgørende part i den fremtidige vandforsyning i området. Men det er en kortsigtet
løsning.
Netop fordi de tekniske ændringer har vist, at vandværket er levedygtigt, er det essentielt at sikre, at grundvandet (Jf. analyser fra boringerne) også er det – ved at lave en langsigtet løsning. De seneste analyser fra
moniteringsboringerne DGU nr. 27.753 og 27.756, der begge er mindre påvirkede af vandindvindingen, viser
ikke en forbedring af det øvre grundvand, der er på vej ned. Faktisk stiger nitratindholdet forsat i boring DGU
nr. 27.756 der ligger i skel til matrikel 14c, Horsens By, Horsens. I 2014 var nitratindholdet 9 mg/l, i 2015 24
mg nitrat pr l og 27 mg nitrat pr l i februar 2016. Det er derfor nødvendigt for den fremtidige forsyning fra
Horsens-Langholt Vandværk at arealanvendelsen ændres således, at vandværket også i fremtiden kan
overholde kravene til drikkevand.
Indsatserne i indsatsplanen er fastsat med baggrund i områdets nitratsårbarhed og under hensyn til, hvor
der sker grundvandsdannelse. Kortlægningen har vist, at der er behov for en særlig indsats over for nitrat i
indvindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk er
derfor i indsatsplanen udpeget som prioritet 1, med en målsætning om maks. 25 mg nitrat pr i det vand, der
forlader rodzonen.
Horsens-Langholt vandværk indvinder fra et frit grundvandsmagasin, der er domineret af sandlag med tynde
og usammenhængende indslag af ler. Grundvandsmagasinet er ikke overlejret af betydende lerlag, og er
derfor sårbar over for overfladepåvirkning. Vandværket indvinder 20-47 meter under terræn. Grundvandsspejlet er ca. 9 meter under terræn.
Vandet fra indvindingsboring DGU nr. 27.971 indeholdt i 2005 og 2008 42 mg nitrat/l, i 2011 var det steget til
48 mg/l, og 50 mg/l i 2012, svarende til drikkevandskvalitetskriteriet. Herefter er nitratindholdet først målt igen

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 105
4 af 7
af
111

By- og Landskabsudvalget
i 2016, hvor nitratindholdet er faldet til 26 mg/l. Faldet i nitrat kan skyldes den ændrede pumpestrategi og
den ændrede arealanvendelse som følge af en frivillig aftale på matriklerne helt tæt på denne boring, hvilket
er hensigten med tiltagene.
Vandet fra indvindingsboring DGU nr. 27.573 indeholdt, da boringen blev etableret i 1983, 11 mg nitrat /l. I
2011 var nitratindholdet steget til 56 mg/l, mens det i den seneste analyse fra 2013 var faldet til 48 mg/l. Det
faldende nitratindhold er sammenfaldende med ibrugtagning af boring DGU nr. 27.1181 og den ændrede
pumpestrategi.
DGU nr. 27.1181 er den nyeste indvindingsboring, taget i brug i 2011, hvor nitrat indholdet var 1,0 mg nitrat/l,
mens indholdet i den seneste prøve fra 2013 var på 38 mg/l.
Drikkevandet leveret fra vandværket indeholdt i perioden 2010-2011 mellem 50 og 52 mg nitrat/l, mens det
efter ibrugtagning af den nye boring er kommet under 40 mg/l. Indholdet af nitrat i boringerne indikerer, at
redoxgrænsen ligger dybt i området. Dette betyder at jordens evne til at nedbryde nitrat i lagene over redoxgrænsen er minimal. Derfor er der behov for en ændret arealanvendelse med en begrænsning af brugen af
kvælstof i oplandet til Horsens-Langholt Vandværk, der går videre end den generelle regulering.
Pesticider
Med baggrund i Naturstyrelsens brev dateret den 6. oktober 2011 til alle kommuner, er området, som arealet
ligger i, vurderet også at være sårbart over for pesticider, idet området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland med stor grundvandsdannelse. Dette bekræftes af flere fund af pesticider i boringerne.
Den generelle målsætning for indsatsområderne i indsatsplanen er, at anvendelse og håndtering af
pesticider begrænses mest muligt, mens det for Horsens-Langholt er præciseret at kildepladszonen skal
friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider.
Der er i 2005, 2006 g 2012 fundet 2 nedbrydningsprodukter fra tidligere anvendte produkter (BAM og DEIA) i
vandet fra indvindingsboring DGU nr. 27.971.
Der er i 2005 og 2006 fundet et tidligere anvendt pesticid (Desisopropyl Atrazin) i indvindingsboring DGU nr.
27.573.
Der blev i 2002, 2004 og 2005 fundet pesticider (Desisopropyl Atrazin) i det vand, der blev leveret til forbrugerne, dog under grænseværdien.
Der er desuden i 2013 fundet et nedbrydningsprodukt (DEIA) fra et tidligere anvendt pesticid i indvindingsboringen DGU nr. 27.1181.
Der er desuden fundet pesticidrester i moniteringsboringerne 27.753, 27.754 og 27.756.
I 2014 er det godkendte pesticid Mechlorprop fundet i moniteringsboring DGU nr. 27.753, dog i et niveau
under grænseværdien.
I 2013, 2014 og 2015 er der fundet DEIA og desisopropylatrazin i DGU nr. 27.754-2. Indholdet af DEIA ligger
mellem 0,04 og 0,08 µg/l, mens desisopropylatrazin ligger mellem 0,03 og 0,05. Græseværdien for begge
stoffer er 0,1 µg/l.
I moniteringsboring DGU 27.756-1 er der fundet metribuzin-desam-diket i 2013 og 2014 på hhv. 0,05 og 0,04
µg/l
Alene tilstedeværelsen af pesticider i boringerne viser, at pesticider benyttet i området omkring HorsensLangholt Vandværk kan komme ned i grundvandet – uanset om de er godkendte eller forbudte – og de bør
derfor ikke benyttes i kildepladszonen.
Aalborg Kommune vurderer, at arealanvendelsen på de pågældende matrikler, på trods af overholdelse af
de generelle lovbundne krav til landbrugsdrift, udgør en væsentlig risiko for grundvandsressourcen i Langholt-området, således at der er risiko for, at pesticid- og nitratindholdet i grundvandsmagasinet vil stige yder-
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ligere, og at kravene til drikkevandskvaliteten på sigt vil overskrides.
Aalborg Kommune vurderer derfor på baggrund af de konkrete tekniske, geologiske og forsyningsmæssige
forhold, at det er nødvendigt at gennemføre de nævnte tiltag for at sikre vandforsyningen fra HorsensLangholt Vandværk.
Der er i overensstemmelse med indsatsplanen formuleret en deklaration, der foreskriver den dyrkningsform,
der i det konkrete indvindingsopland beregningsmæssigt vil medføre udvaskning af nitrat på 25 mg/l. 25 mgdeklarationen giver alene mulighed for at anvende arealerne til natur, skov, vedvarende græs, overdrev o.
lign. uden anvendelse af gødning. Der er opstillet begrænsninger for græsningstrykket over året, svarende til
målsætningen for nitrat-udvaskningen. I kildepladszonen er det desuden ikke muligt at benytte pesticider.
Aalborg Kommune ønsker at imødekomme lodsejers begæring om, at udvide gødnings- og pesticidforbuddet
til at omfatte hele matrikel 14c Horsens By, Horsens.
Økonomi
Erstatningen til lodsejeren i forbindelse med tinglysning af dyrkningsdeklarationen finansieres af Vandsamarbejde Aalborg, Grundvand. Vandsamarbejde Aalborg, Grundvand sikrer ved regelmæssige tilsyn, at
deklarationen overholdes. Vandsamarbejde Aalborg, Grundvand og Horsens-Langholt Vandværk er indsat
som påtaleberettiget i deklarationen.
Betaling af erstatning for pålæg af rådighedsindskrænkningen på ejendommen efter Miljøbeskyttelseslovens
§ 26a påhviler Horsens-Langholt Vandværk. Da vandværket er medlem af Vandsamarbejde Aalborg, Grundvand udbetales erstatningen af dette vandsamarbejde. Udbetalingen vil således ske inden for rammen af
Aalborg Kommunes godkendte budget.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 08.12.2016
kl. 08.30

Side 107
6 af 7
af
111

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Kortbilag - Gravsholtvej 34
Udkast til Dyrkningsdeklaration - Gravsholtvej 34
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Punkt 26.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Frederikstorv.
Bilgården Hostrup.
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Punkt 27.

Eventuelt
Beslutning:
Intet
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Punkt 28.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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