Referat
Aalborg Byråd
Byrådet
Mødet den 10.12.2018 kl. 16.00 - 17.55
Medborgerhuset

AALBORG BYRÅD

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.061 og ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et
område i Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse).

2

3

Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (2.
forelæggelse)

6

4

Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller Nørrekær
Enge II (2. forelæggelse)

15

5

Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger, Søndergade,
Nibe (2. forelæggelse)

23

6

Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops
administrationsbygning, Skalborg (2. forelæggelse)

30

7

Godkendelse af Lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov (2. forelæggelse)

34

8

Godkendelse af Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup (2.
forelæggelse)

39

9

Godkendelse af Lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals (2. forelæggelse)

45

10

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13
i Søheltekvarteret, Vestbyen

50

11

Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger (seniorboliger) på Fyrkildevej,
Aalborg Øst - Himmerland Boligforening afd. 52

55

12

Godkendelse af Skema A for helhedsplan for Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i Vodskov

59

13

Godkendelse af Udkast til Beskæftigelsesplan for 2019

63

14

Godkendelse af Værdighedspolitikken 2018-2021

67

15

Godkendelse af efterårsbudgetrevision 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen.
Tillægsbevilling

71

16

Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a. og Vandsamarbejde
Hals for 2019

79

17

Godkendelse af kommissorium for kommende Bæredygtighedsstrategi

81

18

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, ejendomsskat, forskerskat og HMN
Naturgas A/S. Tillægsbevilling 2018

85

19

Godkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering i 2018
og 2019

88

20

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2018

94

21

Godkendelse af ændringer til hovedregulativet i gældende Kasse- og regnskabsregulativ.

98

Indholdsfortegnelse

23

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Rose Sloth Hansen

Lukket
22

Tilskudssag

102

Byrådet

Tid

Mandag 10. december 2018, kl. 16.00

Sted

Medborgerhuset

Afbud

Anna Kirsten Olesen, Evald Lange Rise, Søren Kusk

Til stede

Jørgen Hein, Lars Peter Frisk, Anne Honoré Østergaard, Daniel Borup, Thomas KastrupLarsen, Vibeke Gamst, Tina French Nielsen, Mai-Britt Iversen, Rose Sloth Hansen, Helle
Frederiksen, Ole Risager, Mads Duedahl, Lasse Frimand Jensen, Bjarne Jensen, Hans
Henrik Henriksen, Tobias Bøgeskov, Henrik Hyldig Nielsen, Carsten Kristensen, Maja
Torp, Lene Krabbe Dahl, Bjarne Sørensen, Kristoffer Hjort Storm, Christina Halkjær, Mette
Ekstrøm, Lasse Puertas Navarro Olsen, Per Clausen, Jan Nymark Thaysen, Nuuradiin
Hussein

Øvrige
deltagere
Øvrige
oplysninger

Byrådet

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.061 og ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for
et område i Bernstorffsgade, Vejgård (1. forelæggelse).
2018-061969
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 4.061.
forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslagene sendes i offentlig høring i 5 uger.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen og ophævelsen
Spejderhuset på Bernstorffsgade i Vejgård er fraflyttet, og grunden ønskes i fremtiden anvendt til
boligformål. Kommuneplanen for grunden og nabogrunden ændres derfor fra offentlige formål til
boligområde. Byplanvedtægten ophæves for grundene, så de fremover kan anvendes til boliger.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget i møde den 7. februar 2019 og Byrådet den 25. februar 2019.
Link til digitale planer
Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård
Kommuneplantillæg 4.061
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen og ophævelsen af Byplanvedtægt nr. 25 for de to grunde er at sikre muligheden for
fremover at anvende grundene til boligformål.
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Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen for et område der omfatter to grunde i Bernstorffsgade fra
offentlige formål til boligområde. Kommuneplanrammerne justeres, så grundene går fra at være omfattet af
ramme 4.1.O4 til at være omfattet af ramme 4.1.B5.
Ophævelsens indhold
Byplanvedtægt nr. 25 fastlægger de to grundes anvendelse til offentlige formål, men grundene ændres med
kommuneplantillægget til boligformål. Byplanvedtægten vil dermed ikke længere være i overensstemmelse
med den ønskede anvendelse af ejendommene. Derfor ophæves byplanvedtægten for de to ejendomme.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og ophævelsen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget og ophævelsen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 4.061 for et område i Bernstorffsgade
Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 25 for et område i Bernstorffsgade, Vejgård
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med
miljørapport (2. forelæggelse)
2016-053895
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 9.015 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
I kommuneplanramme 9.4.B7 Omdannelse af Hals Camping tilføjes bestemmelsen: ”Bebyggelse
skal holdes min. 10 m fra golfbanen.”
I kommuneplanramme 9.4.B8 Nordmandshage tilføjes bestemmelsen: ”Beplantningsbælte mod
golfbanen skal så vidt muligt bevares.”
I retningslinje 11.2.4 Skovrejsningsområder ændres afgrænsningen af skovrejsningsområdet
langs Skiveren til ikke at omfatte et mindre område udpeget som beskyttet mose efter
Naturbeskyttelseslovens § 3.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen for Hals fastlægger retningen og målene for Hals’ fremtidige udvikling.
Byudviklingsplanen indeholder en revision af kommuneplanens rammer og retningslinjer for Hals i
overensstemmelse med målene for byen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 9. april 2015 (punkt 12).
Fordebatten var i perioden 2. juni til 10. juli 2015.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde 8. december 2016 (punkt 10).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 16. august 2018 (punkt 5).
Magistratens møde 20. august 2018 (punkt 5).
Byrådets møde 27. august 2018 (punkt 3).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 31. august til 26. oktober 2018.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde om planforslaget den 26. september 2018 kl. 19-21 på Hals skole.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 9.015
Oversigtskort
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Formål og baggrund
I kommuneplanens Hovedstruktur - Fysisk Vision 2025 - er Hals udpeget som én af 11 oplandsbyer med
vækstpotentiale. Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for hver oplandsby i form
af kommuneplantillæg.
Befolkningstallet i Hals har i en årrække ligget stabilt omkring 2.500. Med nye initiativer og planer forventer
kommunen, at byen vil opleve en befolkningstilvækst de kommende år. Hals har med udgangspunkt i store
natur- og landskabskvaliteter, et attraktivt by- og havnemiljø og samtidigt et stærkt turistknudepunkt alle
muligheder for at vokse befolkningsmæssigt. Hals er samtidigt den største by i denne del af kommunen.
I de sidste 10 år har muligheden for egentlig byudvikling været begrænset til ét areal, som ligger knap så
attraktivt bl.a. langt fra vandet og tæt på et erhvervsområde. Målet med byudviklingsplanen er at åbne for
nye arealer til byudvikling. Det har været et lokalt ønske at se på byens sammenhæng og skabe
rummelighed til en udvikling af byen tættere på fjorden og byens centrum.
Kommuneplantillæggets indhold
Indholdet og retningen i byudviklingsplanen bygger på input fra de offentlige borgermøder på Hals skole den
2. juni 2015 og 7. januar 2016. Siden har der været dialog med en række væsentlige interessenter om
muligheder og løsninger i Hals, herunder: grundejere i og omkring Hals by, sommerhusejere, samråd,
erhvervsforeningen, VisitAalborg, statslige myndigheder, potentielle bygherrer, virksomheder, golfklubben,
boligselskab m.fl.
Udvalgte elementer fra byudviklingsplanen:
 Strategisk fokus på bosætning, især børnefamilier, udvikling af mødesteder og sikring af Hals’ historiske
strukturer. Men der er også fokus på nærheden til Limfjorden og de grønne og rekreative kvaliteter i og
omkring Hals, ikke mindst hvordan de ”kittes sammen” med stiforbindelser.
 Ændring af byudviklingsretning fra ”nord-planen” til byudvikling mod øst og fortætning omkring bymidten.
 Omdannelse af Hals Camping til boligområde.
 Udlæg af ejendommen Nordmandshage 35 til boligområde.
 Der er fortsat byggemuligheder i Lokalplan 5.43 (del af ”nord-planen”) (Ved ophævelse af planen vil
kommunen være erstatningspligtig.)
 Omdannelse af dele af Østpieren. Det konkrete indhold og proces skal fastlægges i en kommende
selvstændig planproces.
 Den tidligere genbrugsstation og området umiddelbart nord for ved Ulstedvej omdannes til regulært
erhvervsområde.
 Bymidteafgrænsningen for butikker fastholdes med fokus på Midtergade, Havnegade og Vestpieren.
 Mulighed for butikker, som sælger pladskrævende varer, i erhvervsområderne Bygmestervej og
Bisnapkratvej.
 Udpegning af nyt mødested i form af et aktivitetsområde i den østlige del af havnen (hænger sammen
med de 15 mio. kr. som byrådet har afsat til fritid, sport og oplevelser i Hals-området.)
 Udpegning af område langs Skiveren til skovrejsning i form af bynær skov.
 Reservation af nye stiforbindelser, bl.a. forbindelse fra Golfstien over Hals Camping til bymidten.
 Vejreservation til omfartsvej nord om Hals tages ud af planlægningen.
 Revision af alle kommuneplanrammer (fra gl. Hals Kommune til Aalborg Kommuneplan-koncept). Den
grundlæggende gennemgang og revision af alle kommuneplanrammer i Hals betyder, at der er lavet
mange små tilpasninger, som det vil være for omfattende at redegøre for. Der er f.eks. for nogle
kommuneplanrammer tilføjet bestemmelser om landskabelig tilpasning mod det åbne land, beskyttelse
af kulturmiljøer, erhvervsområders visuelle fremtræden ligesom bebyggelsesprocenten er hævet en
smule for nogle områder.
Byudviklingsplanen skal følges op med konkrete lokalplaner og kommunale projekter, men også private
byggeprojekter. Med hensyn til de private investeringer er formålet, at der udvikles og tydeliggøres
potentielle investeringsmuligheder. Men også at der gives investeringssikkerhed ved, at kommunens
planlægning er langsigtet og strategisk.
Kommuneplantillæg 9.015 består af:
 Nyhedsbrev og vejledning for kommuneplantillæg
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Byudviklingsplan for Hals (strategidelen som desuden er vedlagt som bilag i en grafisk opsat
udgave.)
Redegørelse
o Baggrund og formål
o Forudsætninger for planen
o Beskrivelse af ændringer i forhold til gældende planlægning
o Miljørapport
Reviderede retningslinjer
Nye kommuneplanrammer.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan, men kan også læses som en pdf. Kortene i Aalborg
Kommunes digitale kommuneplan fungerer således, at den nye planlægning vises ovenpå gældende
planlægning. Det kan gøre ændringer svære at se – ikke mindst når der er tale om omfattende ændringer,
som i dette tilfælde. F.eks. viser kortene i de enkelte kommuneplanrammer de gældende rammenumre fra gl.
Hals Kommune og ikke de nye numre. Der henvises til før og efter-kortene i redegørelsen.
Miljøvurdering af planer
Der er lavet en miljørapport, som har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den
endelige godkendelse af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”:
Sammenfattende redegørelse
Integrering af miljøhensyn i planen:
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er miljøhensyn også vurderet på et overordnet
niveau og ud fra en helhedsbetragtning for hele byen. I forbindelse med byudviklingsplanen er det forsøgt at
skabe mulighed for at udvikle byen på en bæredygtig måde set i forhold til en lang række faktorer som
placering af nye arealudlæg, udnyttelse af eksisterende byområde til andre formål, landskab og nærhed til
kysten, kulturmiljø, trafikstruktur, naturinteresser og klimaforhold. Miljørapporten har medvirket til at afdække
disse relevante miljøforhold i relation til forskellige bindinger i byen.
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
I forbindelse med offentlighedsfasen er indkommet seks bemærkninger af forskellig karakter.
Miljøstyrelsen påpeger, at der kan være en konflikt mellem bynær skov og beskyttet natur efter
Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette har som beskrevet neden for givet anledning til en konsekvensrettelse,
hvor skovrejsningsområdet langs Skiveren tilpasses.
Hals Golf Klub påpeger, at der kan være en konflikt mellem boliger og vildfarne golfbolde. Det har resulteret i
krav om henholdsvis byggelinjer og bevaring af beplantning i de relevante kommende boligområder.
Hals Samråd påpeger bl.a. nye erhvervsgrunde og planlægning for Østpieren som vigtige for at sikre
udvikling i Hals. Kommentarerne har ikke givet anledning til ændringer, men det er centrale punkter i
udviklingsplanen.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Miljørapporten beskriver to alternativer; 0-alternativet og byudvikling mod vest.
0-alternativet er ikke valgt, da Hals er udpeget som en oplandsby med særlig byvækstpotentiale i kraft af
byens beliggenhed og kvaliteter. Det er derfor et politisk ønske fortsat at kunne udbygge byen. Det har derfor
været nødvendigt at gennemføre denne planproces med fokus på en strategisk byudviklingsplan, som peger
på nye udviklingsmuligheder, og som forhåbentligt får sat en positiv vækst og udvikling i gang i Hals by.
Den store udfordring ved byudvikling mod vest er kystnærhedszonen, som hele Hals by er omfattet af.
Planlægning i kystnærhedszonen kræver en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Gl. Hals
Kommune forsøgte i flere omgange at få udstykket området vest for Jacob Severins Vej til boliger, men fik
nej fra staten. Begrundelsen var bl.a., at udgangspunktet for byudvikling er størst mulig afstand fra kystlinjen,
fortrinsvis bag eksisterende by og eventuelt uden for kystnærhedszonen. Dette var bl.a. en af baggrundene
for nord-planen.
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Den moderniserede planlov fra 2017 giver kommunerne mulighed for at ansøge Erhvervsministeren om
udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I oktober 2017 har Aalborg Kommune sendt
en ansøgning til ministeren med udgangspunkt i ”Tillæg til Planstrategi 2016”, som byrådet har vedtaget. I
ansøgningen indgår arealerne vest for Hals. Der er således en chance for, at der kan ske byudvikling mod
vest for Hals på sigt. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at bygge mod øst. Desuden er arealerne
mod øst meget attraktive i forhold til bl.a. nærhed til skov og adgang til havet.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er der ikke planer om at iværksætte
konkrete overvågningsprogrammer. Realiseringen af byudviklingsplanen kræver opfølgende
detailplanlægning. Derfor vil opfølgning og eventuel lovovervågning ske i forbindelse med udarbejdelse og
administration af lokalplaner, ved administration af sektorlovgivning og ved VVM-screening eller
miljøkonsekvensrapport for større bygge- og anlægsprojekter.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hals Strand Camping v. Anette Dahl og Poul Borup
Miljøstyrelsen
Hals Samråd v. Ulla Larsen
Hals Ro- & Kajakklub v. Steen Lund Sømod
Hals Golf Klub v. Hans Henrik Fløe
SuperBrugsen Hals’ bestyrelse v. Tove Borg.

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Hals Strand Camping vedrørende mulighed for mindre campingpladser i
kommuneplanens retningslinjer. Indsiger mener ikke, at der skal gives mulighed for mindre pladser på under
100 enheder.
Svar: Taget til efterretning.
Som en del af byudviklingsplanen omdannes Hals Camping til boligområde, bl.a. efter ønske fra ejeren, da
campingpladsen er meget lille efter 2018-standard. Denne ændring kommer konkret til udtryk gennem
ændring af kommuneplanrammen for området og konsekvensrettelser i kommuneplanens retningslinjer, i
dette tilfælde retningslinje ”10.2.2 Rammer for campingpladser.” Som beskrevet i redegørelsen til
planforslaget er retningslinjen ”På campingpladser, der ligger langs det regionale, rekreative cykel- og
vandrerutenet og i tilknytning til bysamfund med dagligvareservice men uden for de særligt værdifulde
naturområder, kan op til 30% af det tilladte antal campingenheder anvendes til hytter, jf. nedenstående
skema.” taget ud af kommuneplanen, da den direkte referer til Hals Camping (og kun Hals Camping).
De øvrige retningslinjer for campingpladser, som bl.a. siger: ”Campingpladser skal normalt have en størrelse
på mellem 100 og 500 enheder.” er der ikke ændret på. Det kan virke selvmodsigende, at Hals Camping
omdannes til boliger, da den er for lille, mens kommuneplanens retningslinjer fortsat muliggør små
campingpladser på ned til 100 enheder. Der er sat gang i en samlet revision af kommuneplanens
retningslinjer. Retningslinjerne for bl.a. campingpladser revideres og opdateres i denne forbindelse. Der
forventes et forslag til revision af kommuneplanen klar medio 2019.
2. Indsigelse fra Miljøstyrelsen vedrørende Naturbeskyttelseslovens § 3. Miljøstyrelsen mener, at det bør
fremgå af planen, hvordan det § 3-beskyttede moseområde ved Skiveren berøres ved at udpege området til
skovrejsning
Svar: Imødekommet.

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Side 10
5 afaf9103

Byrådet
Som beskrevet i redegørelsen til kommuneplantillægget udpeges arealerne omkring Skiveren som et bynært
skovrejsningsområde, da det vurderes at være positivt for den biologiske mangfoldighed, indbyggernes
rekreative muligheder og den grønne struktur. Dele af strækningen er allerede i dag skov. En meget lille del
af området er i dag udpeget som beskyttet mose efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Udpegningen af nyt
bynært skovområde reduceres, så det ikke omfatter § 3-området.
3 a. Indsigelse fra Hals Samråd vedrørende flere fiskerhuse på Østpieren.
Svar: Taget til efterretning.
Byudviklingsplanen for Hals faststår, at der skal gennemføres en selvstændig planproces for fremtidens
Østpier. Input om flere fiskerhuse tages med i denne proces.
3 b. Indsigelse fra Hals Samråd vedrørende håndhævelse af skiltepolitik. Påpeger at neonfarvede skilte på
fortovene og beachflag ikke pynter i bybilledet og det maritime udtryk.
Svar: Taget til efterretning.
For Hals Bymidte gælder bevarende Lokalplan 542. Den fastlægger, at skilte skal udføres som facadeskilte
eller udhængsskilte med relativt præcise bestemmelser. For havnen gælder lokalplan 5.23. Denne
indeholder bestemmelsen 8.22 ”Al skiltning og opsætning af reklamer skal godkendes af byrådet.”, dvs. en
meget restriktiv regulering. Hvis man som borger opdager ulovlige forhold, bedes man rette konkret
henvendelse til kommunen.
3 c. Indsigelse fra Hals Samråd vedrørende renovering af moler og broer på havnen.
Svar: Taget til efterretning.
Moler og broer vedligeholdes løbende af Aalborg Kommune, Aalborg Havn og de foreninger, der ejer eller
har en brugsret over enkelte broer, jf. aftaler og kontrakter. Der pågår for tiden en dialog om vedligehold af
beddingsbroen.
3 d. Indsigelse fra Hals Samråd vedrørende flere arealer til udstykning af flere små erhvervsgrunde.
Svar: Taget til efterretning.
Byudviklingsplanen omdanner arealet nord for den tidligere genbrugsstation på Ulstedvej til almindeligt
erhvervsområde. Efter ønske fra grundejer er der sideløbende med byudviklingsplanen lavet en lokalplan for
området. Byrådet godkendte forslag til lokalplan 9-4-104 den 24. september 2018. Der er tale om knap 8.000
m², som giver mulighed for et par erhvervsgrunde.
De store erhvervsudvidelser i Hals findes vest for erhvervsområdet Bygmestervej. Her er ca. 57.500 m²
udlagt til erhverv i kommuneplanens rammer. Området er privatejet og ikke lokalplanlagt. Hvis der er
efterspørgsel på erhvervsgrunde, kan grundejer kræve, at kommunen udarbejder en lokalplan for området,
da arealet er udlagt til erhverv i kommuneplanens rammer. Det vurderes, at dette areal er tilstrækkeligt i
forhold til erhvervsudvikling i Hals de næste mange år.

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Side 11
6 afaf9103

Byrådet

3 e. Indsigelse fra Hals Samråd vedrørende Østpieren. Foreslår en helhedsplan for Østpieren og
jollehavnsområdet for at koordinere aktiviteter.
Svar: Taget til efterretning.
Som beskrevet fastslår Byudviklingsplanen for Hals, at der skal gennemføres en selvstændig planproces for
fremtidens Østpier. I budget 2017 afsatte Aalborg Byråd 15 mio. kr. specifikt til at understøtte fritidslivet og
turismen i Hals-området. By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen samarbejder
om udmøntning af pengene til projekter. I Hals er det besluttet, at der skal etableres et aktivitetsområde i den
østlige del af havnen med fokus på fritid, sport og oplevelser. Der arbejdes også på en sammenbinding af
havnen øst-vest langs Færgevej, der gør det oplagt for fodgængere at bevæge sig på tværs af havnen.
Projekterne understøtter Byudviklingsplanen og en omdannelse af Østpieren. Projekterne koordineres med
den kommende planlægning for Østpieren i det omfang, at det er relevant.
4. Indsigelse fra Hals Ro- & Kajakklub vedrørende Østpieren. Klubben gør opmærksom på, at klubben både
har faciliteter i Hals Søsportscenter (fællesrum og badefaciliteter) og på Østpieren (fællesrum og opbevaring
af alt materiel (kajakker, robåde, sikkerhedsudstyr, trailer mm.). Klubben påpeger, at der er god udsigt og
plads på Østpieren, hvilket betyder, at mange borgere ”vender pieren” på gåben, cykel, knallert eller bil.
Ønsker fortsat offentlig tilgængelighed på Østpieren.
Svar: Taget til efterretning.
Tages med som input i den kommende planproces for Østpieren, hvor Hals Ro- & Kajakklub er en af de
lokale interessenter, som skal inddrages. I den forbindelse skal det afklares, hvad der skal ske med de
nuværende lejere på Østpieren. Ro- og kajakklubben skriver selv, at det kunne give mening at samle deres
aktiviteter ved Søsportscenteret på sigt. Forudsætter at der etableres opbevaringsmuligheder til både mv.
5 a. Indsigelse fra Hals Golf Klub vedrørende kommuneplanramme 9.4.B7 og 9.4.B8. Forslår byggelinjer og
et beplantningsbælte på 5 meter mellem golfbanen og de kommende boligområder.
Svar: Imødekommet.
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”Kommuneplanramme 9.4.B8 Nordmandshage” er i dag omkranset af et beplantningsbælte. Som beskrevet i
rammen, skal bevaringsværdien af beplantningsbæltet vurderes i forhold til natur og landskab i forbindelse
en kommende lokalplan for boligområdet. Hvis muligt vil det være hensigtsmæssigt at bevare
beplantningsbæltet. Derfor foreslås det, at det skrives ind i rammen, at beplantningsbæltet mellem
boligområdet og golfbanen så vidt muligt skal bevares.
I dag er der ingen beplantning mellem golfbanen og ”kommuneplanramme 9.4.B7 Omdannelse af Hals
Camping” langs Golfstien. Det kommende boligområde grænser op til en golfbane med flade, åbne vider.
For at sikre flest mulige udsigt vil det ikke være hensigtsmæssigt med et beplantningsbælte. I arbejdet med
lokalplan 9-4-105 for Hals Camping er der stillet bestemmelser om en byggelinje på 10 m til golfbanen for
bl.a. at mindske risikoen for skader fra vildfarne golfbolde. Denne bestemmelse foreslås tilføjet i
kommuneplanrammen.
5 b. Indsigelse fra Hals Golf Klub vedrørende stiforbindelse mellem Golfstien og Nordmandshage. Frygter at
en ny sti langs golfbanens vestlige kant vil medføre fare og en indskrænkning af anvendelsen af golfbanen,
nærmere bestemt Pay & Play banen. Foreslår at stien lægges langs Vejdybet.
Svar: Taget til efterretning.
Golfstien ender i dag blindt i et erhvervsområde. Derfor ændrer byudviklingsplanen for Hals på linjeføringen,
så den føres igennem Hals Camping, ned til Nordmandshage og videre til bymidten. Denne linjeføring
stammer tilbage fra en stiplan fra gl. Hals Kommune. Stien gennem campingpladsen sikres i forbindelse med
lokalplan for området og etableres i forbindelse med opførelsen af boligområdet. Forbindelsen mellem
campingpladsen og Nordmandshage er sikret gennem en stireservation i byudviklingsplanen og etableres i
forbindelse med opførelsen af et boligområde på ejendommen Nordmandshage 35 (kommuneplanramme
9.4.B8) og i forbindelse med aftaler med golfklubben. Kommunen har gode erfaringer med stier, der løber i
kanten af en golfbane uden væsentlige problemer. F.eks. løber Golfstien i dag langs den nordlige kant af
Pay & Play banen. Denne strækning flyttes ind på campingpladsens område. I stedet kommer en
stiforbindelse langs den vestlige kant. Den præcise vilkår mv. aftales i forbindelse med detailplanlægning og
anlæg af stien.
6. Indsigelse fra SuperBrugsen Hals’ bestyrelse vedrørende midtbyafgrænsning. Synes det er vigtigt at
holde fast i, at dagligvare- og udvalgsvarebutikker udvikles inden for den eksisterende bymidteafgrænsning
for at holde bymidten aktiv.
Svar: Taget til efterretning.
En af overskrifterne i Byudviklingsplanen for Hals er ”Fokus på bymidten og Midtergade”, og det handler
netop om at bruge butikker til at skabe liv i bymidten.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 9.015 politisk behandling
Byudviklingsplan for Hals endelig (grafisk opsat)
Bemærkninger i samlet PDF
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Punkt 4.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7.103, Vindmøller
Nørrekær Enge II (2. forelæggelse)
2014-2818
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 10.014 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 10-7-103 endeligt med nedenstående ændringer.
Den sammenfattende redegørelse for vindmøller Nørrekær Enge II.
Udkast til VVM-tilladelse for opstilling af 16 vindmøller i Nørrekær Enge, Aalborg Kommune, med
en totalhøjde på minimum 149 meter og maksimalt 150 meter.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Miljøstyrelsen kontaktede under høringen forvaltningen i forhold til en afklaring af, om det var vurderet hvorvidt
planernes bestemmelser for reklamer/logo på møllerne kunne komme i strid med Naturbeskyttelseslovens
forbud mod reklamer i det åbne land.
De to kommuner har vurderet, at det ikke kan afvises, at formuleringen i planforslagene kan medføre, at der
opstår situationer om logoer på møllerne, som kan komme i strid med Naturbeskyttelseslovens § 21. Det er
derfor meddelt Miljøstyrelsen, at kommunerne i den sammenfattende redegørelse og den politiske behandling
af planforslagene vil indstille, at det kun er vindmølleproducentens logo, der kan opsættes på vindmøllerne.
Det medfører nedenstående ændringer i kommuneplantillæg og lokalplan.
I retningslinje 14.2.4 ”Udformning og udseende” fastholdes den eksisterende formulering: ”Vindmøllerne må
ikke forsynes med iøjnefaldende udsmykning, skilte, tekster mv. Dog må vindmølleproducentens logo
(firmanavn) være synligt på vindmølletoppen (huset), såfremt det ikke vurderes at fremtræde visuelt
dominerende i forhold til omgivelserne”. Det vil sige, at tilføjelsen fra forslaget om at det også omfattede
”vindmølleopstillers eller vindmølleejers logo” fjernes fra kommuneplanen.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” ændres under ”Bebyggelsens udseende” sætningen: ”Der må
ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet, men mølleproducentens eller
mølleopstillerens logo tillades på hver side af den enkelte mølles nacelle (generatorhus)” til ”Der
må ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet, men mølleproducentens logo
tillades på hver side af den enkelte mølles nacelle (generatorhus)”.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” under ”Bebyggelsens udseende” tilføjes til sidst: ”Teknik- og
koblingshuse skal etableres med grønne tage (f.eks. græs)”.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.2 ændres formuleringen ”Mølleproducentens eller mølleopstillerens logo tillades på den
enkelte mølles nacelle (generatorhus)” til ”Mølleproducentens logo tillades på den enkelte
mølles nacelle (generatorhus)”.
I pkt. 6.4 tilføjes: ”Teknik- og koblingshuse skal etableres med grønne tage (f.eks. græs)”.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Tina French Nielsen deltog ikke i sagens behandling.
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Beslutning:
For stemte 26. Imod stemte 1 (Kristoffer Hjort Storm).
Indstillingen var herefter godkendt.
Tina French Nielsen deltog ikke i sagens behandling.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møde den 8. november 2018, da Vesthimmerlands
Kommune ønskede at få afklaret mulighed for at få fire udtagne møller ind i projektet igen. Der har været
møde med Viborg Stiftsøvrighed den 14. november 2018. Her afviste Stiftet at ændre den indgåede aftale,
hvilket fremgår af brev fra Viborg Stiftsøvrighed til Vesthimmerlands Kommune (vedlagt som bilag).
I forhold til indstillingen den 8. november 2018 er der nu enighed om en aftale mellem Vattenfall og
Nørrekær Enges Vindmølleforening. Dette er derfor justeret i indstillingens afsnit herom.
Fakta om planerne
Planerne giver mulighed for opstilling af 16 vindmøller på 149-150 meters højde i Aalborg Kommunes del af
Nørrekær Enge. Møllerne skal etableres på fire parallelle rækker (parallelt med den eksisterende række
vindmøller i området). Samtidig giver tilsvarende planer i Vesthimmerland mulighed for opstilling af 20
vindmøller i Vesthimmerlands Kommunes del af Nørrekær Enge. Møllerne skal hen over kommunegrænsen
opstilles på parallelle og ubrudte rækker som en samlet opstilling.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde 17. september 2014 (punkt 7)
Fordebatten var i perioden 1. oktober - 5. november 2014.
Der blev afholdt et informationsmøde i Farstrup den 26. november 2014.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget i møde 26. maj 2016 (punkt 11)
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 4. maj 2017 (punkt 2)
Magistratens møde 15. maj 2017 (punkt 3)
Byrådets møde 22. maj 2017 (punkt 2).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 29. maj til og med 18. august 2017.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde om planerne den 15. juni 2017 i Farstruphallen.
Link til digitale planer
Lokalplan 10-7-103
Kommuneplantillæg 10.014
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Nørrekær Enge er et af de ni områder, der blev peget på til opstilling af vindmøller i vindmølleplanen fra
september 2013. På baggrund heraf har kommunen modtaget en ansøgning om opstilling af 16 vindmøller i
Nørrekær Enge.
Nørrekær Enge er beliggende hen over kommunegrænsen mellem Vesthimmerland og Aalborg. I 2009 blev
der opstillet 13 vindmøller i Nørrekær Enge – 7 i Vesthimmerlands Kommune og 6 i Aalborg Kommune. I
kommuneplanen er det fastlagt, at yderligere planlægning i området skal ske i samarbejde med
Vesthimmerlands Kommune, så der kan udarbejdes et sammenhængende og ensartet projektet hen over
kommunegrænsen.
I forbindelse med fordebatten blev det fra kommunernes side præciseret, at det var en forudsætning for
igangsætning af den egentlige planproces, at der skulle være enighed om ét projekt for hele området – et
projekt der omfattede både Vattenfalls projekt og de private lodsejeres projekter.
Dette fælles projekt modtog kommunerne i marts 2016. Det bestod af i alt 40 vindmøller – 24 i
Vesthimmerlands Kommune og 16 i Aalborg Kommune.
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Ud over hovedforslaget på 40 vindmøller er der i Miljørapporten gennemgået 4 forskellige
scenarier/alternativer med et færre antal vindmøller (henholdsvis 28, 34, 36 og 37).
Kommuneplantillæggets indhold
I kommuneplanens hovedstruktur er der under hovedtemaet ”Det åbne land” fastlagt, at Aalborg skal være
en klima- og energiansvarlig kommune. I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængig af fossile brændsler
og 80% af elforbruget skal dækkes af strøm produceret af vindmøller.
Opstilling af vindmøller til at realisere klimamålene kan have konsekvenser for naboer, den visuelle
oplevelse af landskabet mv. Det betyder, at kommunen i nogle områder må gå på kompromis med nogle
andre interesser i det åbne land. Kommunen prioriterer således placeringen af energianlæg i det åbne land.
I forbindelse med planlægningen udarbejdes kommuneplantillæg 10.014, med følgende indhold.
Kommuneplanens retningslinjer tilpasses det konkrete projekt med opstilling af 16 vindmøller med en
totalhøjde på op til 150 meter ved Nørrekær Enge. Det berører følgende retningslinjer:





14.2.1 Vindmøller; afgrænsning og det maksimale antal vindmøller.
14.2.4 Vindmøller, udformning og udseende. I Nørrekær Enge skal forholdet mellem rotordiameter
og navhøjden være minimum 10%.
14.2.15 Vindmøller Nørrekær Enge; Ny retningslinje – 6-22 vindmøller på maksimalt 150 meter.
11.2.3 Øvrige landområder; Vindmølleområdet udtages af afgrænsningen.

Kommuneplanens rammer ændres, så det sikrer mulighed for at opstille vindmøllerne. Det berører følgende
kommuneplanrammer:




10.7.V1 Vindmøller Nørrekær Enge; Geografisk afgrænsning, 6-22 møller op til 150 meter, fem
parallelle rækker.
10.7.L1 Kølby; Ny ramme for Kølby, hvor afgrænsningen er reduceret mod nord.
10.7.4.B.3 Kølby; kommuneplanrammen udgår.

Ud over de nævnte retningslinjer og rammer berører området til vindmøller andre udpegninger i
kommuneplanen, men dog ikke forhold der er uforenelige.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der muliggør opstilling af 16 vindmøller med en totalhøjde på op til
150 meter i Nørrekær Enge. Lokalplanen fastsætter vindmøllernes placering under hensyntagen til naboer
samt landskabs- og naturinteresser, ligesom der er sikret vejadgange til området og de enkelte vindmøller.
Desuden er der fastsat bestemmelser i forhold til at sikre et ensartet udseende af vindmøllerne i forhold til
bl.a. højde, dimensioner og afmærkning, samt krav til reetablering af området.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 10-7-101 Vindmøllepark ved Nørrekær Enge,
Landområde Nibe. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 10-7-103 i
forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Den omhandler overskrifterne:





Integrering af miljøhensyn i planen
Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen
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Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som et selvstændig bilag.
Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Miljøkonsekvensrapport for Vindmøller Nørrekær Enge II har været i offentlig høring sammen med planerne.
Den har været offentliggjort som en del af Miljørapporten nævnt ovenfor - ”Vindmøller ved Nørrekær Enge II
– Miljørapport”. Bemærkninger er beskrevet i det vedlagte bilag ”Oversigt over høringssvar og forvaltningens
bemærkninger – vindmøller Nørrekær Enge II”.
I forbindelse med den endelige godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf.
”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Den sammenfattende
redegørelse er vedlagt som et selvstændig bilag.
Byrådets endelige godkendelse af planerne betyder, at kommunen giver VVM-tilladelse til opsætning af 16
vindmøller med en højde på maks. 150 meter i Nørrekær Enge, Aalborg Kommune. I tilladelsen fremgår en
række vilkår for opsætningen af møllerne.
VVM-Tilladelsen er vedlagt som selvstændigt bilag.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Den grønne ordning i VE-loven gav kommunen mulighed for at søge om tilskud hos Energinet.dk til at
dække omkostninger til projekter, der styrker landskabelige eller rekreative værdier eller til kulturelle og
informative aktiviteter. Denne ordning er ophørt med virkning fra 21. februar 2018, så alene møller, som var
opstillet og nettilsluttet inden denne dato, kan opnå støtte. Beløbet ville være fastsat ud fra størrelsen på de
opsatte vindmøller, og ville for de 16 møller i Aalborg Kommune have udgjort ca. 5 mio. kr.
Vattenfall har i mail den 7. august 2017 skrevet: ”Det har det sidste stykke tid været fremme i pressen, at den
grønne ordning bortfalder i februar 2018, og i den forbindelse vil Vattenfall gerne præcisere at: Hvis den
grønne ordning bortfalder, og der ikke kommer noget andet tilsvarende tilskud, så vil Vattenfall dække op til
samme beløb som den nuværende grønne ordning pr mølle, for de møller som Vattenfall ejer på
opstillingstidspunktet”.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget i alt 68 indsigelser og bemærkninger til planforslagene. 31 er sendt til begge kommuner,
mens 21 alene er sendt til Vesthimmerland og 16 alene er sendt til Aalborg. Begge kommuner har modtaget
høringssvar fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen vedr. Næsborg Kirke samt Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse vedr. radar. Disse indsigelser har vetovirkning, så der ikke kan ske endelig vedtagelse af
planerne, før der er opnået enighed i dialog med disse myndigheder.
Alle indsigelser og bemærkninger er behandlet i vedlagte bilag ”Oversigt over høringssvar og forvaltningens
bemærkninger – vindmøller Nørrekær Enge II”, ligesom alle indsigelser og bemærkninger er vedlagt som
bilag.
De indsendte indsigelser og bemærkninger kan inddeles i følgende hovedtemaer:
 Antallet af møller. Ønsker møller taget ud af projektet mod vest og øst. Ikke flere møller i Nørrekær
Enge. Stil dem op på havet i stedet.
 Forsvarets Bygningstjeneste. Indsigelse i forhold til risikoen for at vindmøllerne kan genere radaranlæg –
henholdsvis Forsvarets radar i Svinkløv og Naviair’s radar i Aalborg. Der er risiko for, at vindmøllerne
kan forstyrre radarbilledet. Forsvarets Bygningstjeneste ønsker derfor en analyse, som kan afklare
eventuelle negative effekter og afværgeforanstaltninger.
 Den grønne ordning, tilskud. Frygter midlerne ikke går til lokalområdet. Kompensation hjælper ikke på de
store gener.
 Højspændingsledninger. Brugt 170 mio. kr. på at sanere højspændingsledninger ved Aggersund.
 Lokalsamfundet. Nogle tjener penge, andre får gener. Det splitter lokalområdet.
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Lydafmærkning. De 13 eksisterende møller generer allerede. Det bliver endnu værre med yderligere 40
møller.
Indsigt til og fra Næsborg Kirke vil blive forringet betydeligt på grund af vindmøllerne. Enkelte efterlyser
visualiseringer, der viser vindmøllerne i forgrunden i forhold til kirken. Viborg Stiftsøvrighed og
Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse med henvisning til beskyttelsesinteresserne for Næsborg Kirke.
Erhvervsstyrelsen har gjort gældende, at der er tale om en national beskyttelsesinteresse.
Nørrekær Enges Vindmølleforening. Nogle tilslutter sig foreningens krav om lokalt og fondsejede møller.
Andre føler sig vildledt af foreningen.
Det offentlige møde. Flere er utilfredse med, at Vattenfall var ordstyrer og mener, at der var for lidt tid til
spørgsmål.
Skyggeforhold. Nogle oplever allerede skygger fra de eksisterende 13 vindmøller.
Støj. Mange påpeger her frygten for især lavfrekvens støj.
Visualiseringer. Flere ønsker visualiseringer fra deres ejendom, og nogle mener de er misvisende.
Værditab. Mange frygter at deres ejendomme mister værdi.

Nørrekær Enges Vindmølleforening
I maj måned 2017 underskrev Vattenfall og Nørrekær Enges Vindmølleforening en hensigtserklæring med
henblik på at søge et større lokalt ejerskab i form af lokalt ejede fondsmøller. Idet ministeren har afvist
lokalforeningens ansøgning om dispensation til selv at forestå udbuddet af VE-anparter, bliver det jf.
lokalforenings aftale med Vattenfall så Vattenfall som står for selve opstillingen af alle møllerne (undtagen de
7 private møller).
Vattenfall og Lokalforeningen har siden forhandlet med henblik på, at få hensigtserklæringen udmøntet i en
konkret aftale. Der er medio november 2018 opnået enighed om en konkret aftale mellem parterne.
Vattenfall har underskrevet aftalen, og Lokalforeningens advokat har tilkendegivet, at aftalen imødekommer
Lokalforeningens krav og er i overensstemmelse med hensigtserklæringen mellem parterne.
Som det fremgår af en del af de høringssvar, der er afgivet i den offentlige høring hen over sommeren 2017,
er der mange svar fra især lokalområdet, som kobler deres accept af vindmølleprojektet sammen med, at der
er en aftale om lokalt medejerskab til en del af mølleprojektet.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 10.014 Vindmøller Nørrekær Enge
LP 10-7-103 Vindmøller Nørrekær Enge II - forslag til offentlig høring
Vindmøller Nørrekær Enge II - Miljørapport
Vindmøller Nørrekær Enge II - Visualiseringsrapport
Vindmøller Nørrekær Enge II - Ikke-teknisk resume
Sammenfattende redegørelse Nørrekær Enge II - endelig
Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger - bilag til Sammenfattende redegørelse
Aalborg Kommunes høringssvar
Aalborg Kommunes høringssvar - bilag 1-21
Høringssvar sendt til kun Vesthimmerlands Kommune
VVM-tilladelse Nørrekær Enge II - UDKAST
Brev fra Viborg Stiftsøvrighed til Vesthimmerlands Kommune - november 2018
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Punkt 5.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 10.015 og lokalplan 10-1-114 Boliger,
Søndergade, Nibe (2. forelæggelse)
2018-031729
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 10.015 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 10-1-114 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
På baggrund af indsigelse fra Miljøstyrelsen er der foretaget en teknisk ændring af kommuneplanlaget
økologisk forbindelse, som hører til kommuneplanretningslinje 11.3.8., således at laget ikke berører matr.nre.
9al og 9am Nibe Markjorder.
Forslag til ændringer i lokalplan
Lokalplanens redegørelse
Under afsnit om ”Anden planlægning”, delafsnit ”Kommuneplan” tilføjes følgende:
”Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af en økologisk forbindelse, som har til hensigt blandt andet at
sikre de strandengs- og mosearealer, der ligger op til Limfjorden og på den østlige side af Aalborgvej. Med
kommunetillæg og lokalplan ændres der ikke på tilstanden af de områder, der kan betegnes som beskyttet
natur.”
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 11.1 Grundejerforening tilføjes: ” Der skal oprettes en grundejerforening inden for
lokalplanområdet med medlemspligt for samtlige grundejere.

I pkt. 11.2 Opgaver tilføjes: Grundejerforeningen skal anlægge fælles adgangsvej og eventuelle
fælles funktioner samt forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsvej, belysning og
vandløb mod nord, i samarbejde med grundejerforening mod nord.

I pkt. 11.3 Vedtægter tilføjes: ”Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal
godkendes af Aalborg Kommune.”

I pkt. 11.4 Oprettelse tilføjes: ”Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune
kræver det.”

I pkt. 11.5 Foreningens størrelse tilføjes: ”Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune
kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende områder eller sammenslutte sig med én eller
flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.”

Under bestemmelseskommentar til pkt. 11.1 tilføjes. ”Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner
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at medtage bestemmelser om oprettelse af grundejerforeninger for områder med blandet
anvendelse. Imidlertid ejes lokalplanområdet af en gruppe grundejere, der i forbindelse
med salg vil sikre oprettelse og pligt til medlemskab af en grundejerforening, bl.a. til drift af
fælles adgangsvej og anlæg.”
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end
dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring
i henhold til Lov om planlægning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen/planerne
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,3 ha. Området er beliggende i den sydvestlige del af Nibe og er
synligt fra Aalborgvej.
I den østlige del af lokalplanområdet findes eksisterende åben/lav boligbebyggelse, som bevares. Der bliver
med planen mulighed for at etablere en ny vejforbindelse med vejadgang fra Søndergade. I den vestlige del
af området er der planer om at etablere 4 nye åben/lav boliger. Planen sikrer bevaringsværdigt træ og
beplantningsbælter samt udlægger stiforbindelser.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 16. august 2018 (punkt 8).
Magistratens møde 3. september 2018 (punkt 6).
Byrådets møde 10. september 2018 (punkt 7).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 14. september 2018 til og med 9. november 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 10-1-114
Kommuneplantillæg 10.015
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre, at området kan udbygges med boliger.
Baggrunden for at planerne udarbejdes er, at den eksisterende lokalplan for området ikke giver mulighed for
at bygge åben/lav boligbebyggelse, hvilket der er et ønske om. Desuden er der et ønske om at regulere
bebyggelsens placering, højde og udtryk.
Kommuneplantillæggets indhold
Der er tale om en mindre justering af en eksisterende kommuneplanramme, og der er derfor ikke gennemført
en fordebat. Kommuneplantillægget vedrører en tekstmæssig justering af kommuneplanramme 10.1.B21.
Kommuneplanrammens fysiske afgrænsning ændres ikke.
Det fremgår nu af kommuneplanrammens mål og anvendelsesbestemmelse, at der er mulighed for åben/lav,
tæt/lav og etage boligbebyggelse i området. Tidligere var området forbeholdt eksisterende åben/lav
boligbebyggelse i den østlige del af kommuneplanrammen, mens det vestlige ubebyggede område af
kommuneplanrammen var forbeholdt etage- eller tæt/lav boligbebyggelse.
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Desuden er bebyggelsesregulerende bestemmelser ændret, så der er mulighed for bebyggelse i op til 2
etager og maks. højde på 8,5 m. Førhen kunne bygges i op til 3 etager og maks. højde på 11 m.
Bebyggelsesprocent er ændret fra maks. 90 til maks. 30 for åben/lav og maks. 40 for tæt/lav og etage.
Der er foretaget en mindre tilretning af kommuneplanlaget økologisk forbindelse, som hører til retningslinje
11.3.8., således at laget ikke berører matr.nre. 9al og 9am Nibe Markjorder. Der er tale om en teknisk
ændring.
Lokalplanens indhold
Med lokalplanen bliver der mulighed for både åben/lav, tæt/lav og etage boliger i op til 2 etager. Det
forventes, at området bliver udbygget med 4 nye åben/lav boliger. Planen er dog udarbejdet, så der er
fleksible bestemmelser, såfremt der i fremtiden skulle blive behov for andre boligtyper. De nye boliger skal
opføres i funkis-stil for arkitektonisk at spille godt sammen med eksisterende boliger op mod Søndergade.
Den nye bebyggelse skal opføres i en højde på maks. 7,5 m fra reguleret terræn.
Området skal terrænreguleres, så der, af hensyn til klimasikring, bliver mulighed for at etablere gulvkote i
min. kote 2,5 m.
Området skal vejbetjenes fra Søndergade, og der etableres en ny asfaltvej med vendemulighed i området.
Eksisterende blodbøg, beplantningsbælte nord for Dyrskuepladsen samt beplantning i den nordlige del af
lokalplanområdet skal bevares.
Den sydlige del af lokalplanområdet omfatter en mindre del af Dyrskuepladsen og skal bevares med det
nuværende udtryk. Den vestlige del af lokalplanområdet skal desuden bevares med det nuværende naturlige
præg.
I forlængelse af Koldsmindevej sikres eksisterende stiforbindelse, og der sikres en stiforbindelse langs
Dyrskuepladsens nordlige skel.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan L90 Nibe Strandpark, Etageboliger nord for Dyrskuepladsen i Nibe
mellem Koldsmindevej og Søndergade. Denne lokalplan ophæves i sin helhed i forbindelse med den
endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
2. Mogens Telling Madsen, Koldsmindevej 23, 9240 Nibe
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende manglende beskrivelse af, om planerne får konsekvenser for
den i kommuneplanen udpegede økologiske forbindelse.
Svar: Taget til efterretning.
Planerne er suppleret med beskrivelse af, at den økologiske forbindelse ikke vil blive påvirket. Desuden er
der foretaget en kortmæssig teknisk ændring af kommuneplanlaget økologisk forbindelse.
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2 a. Indsigelse fra Mogens Telling Madsen vedrørende farve på nye boligers facader. Indsiger ønsker, at de
nye boliger skal males hvide, så de fremstår med samme farve som eksisterende boliger i lokalplanområdet.
Indsiger mener, at dette vil give en attraktiv byfront ud mod Aalborgvej.
Svar: Ikke imødekommet.
Det fremgår af lokalplanens pkt. 6.2 og 6.3, at facader på beboelsesbygninger skal udføres i tegl. Facader
kan vandskures, pudses og males. Der er i lokalplanen mulighed for at bibeholde facader som blank mur i
tegl, men såfremt dette ønskes skal muren holdes i lyse grålige nuancer. Dette er indført, fordi det med den
udsatte placering ved Limfjorden kan være vanskeligt at holde en vandskuret/pudset og hvidmalet mur ren
og pæn. Der er dog også mulighed for at pudse/vandskure og male facaden hvid, såfremt dette ønskes. Det
er vurderet, at lyse grålige farver på de nye huses facader også vil give en attraktiv byfront ud mod
Aalborgvej.
2 b. Indsigelse fra Mogens Telling Madsen vedrørende ønske om, at der i lokalplanområdet optages
bestemmelser om etablering af en ny grundejerforening.
Svar: Imødekommet.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 10.015 for område ved Søndergade i Nibe (endelig udgave)
Samlet indsigelser - LP 10-1-114 og KP 10.015, Søndergade, Nibe
10-1-114_forslag.pdf
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops
administrationsbygning, Skalborg (2. forelæggelse)
2018-051717
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-113 endeligt uden ændringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på godt 1,9 ha. langs Hobrovej. Området er bebygget med én stor
kontorbygning, Coops administrationsbygning. Lokalplanen muliggør, at bygningen fremover kan anvendes
til undervisningsformål og/eller butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 19. september 2018 (punkt 6).
Magistratens møde den 1. oktober 2018 (punkt 15).
Byrådets møde den 8. oktober 2018 (punkt 14).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 12. oktober til og med 9. november 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 3-6-113
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at Coops administrationsbygning kan anvendes til
undervisningsformål. Planen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra ejer, der ønsker at udnytte
ejendommen til aftenskole/voksenundervisning. Lokalplanen muliggør ligeledes butikker til særligt
pladskrævende varegrupper, da der pt. drives en butik med møbelsalg fra ejendommen. Anvendelsen er i
overensstemmelse med byudviklingsplanen for Skalborg, der blandt andet udlægger lokalplanområdet til
undervisning og til butikker med pladskrævende varegrupper. I byudviklingsplanen er City Syd, hvor der kan
være udvalgsvarebutikker, omkranset af arealer til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at anvende Coops administrationsbygning til undervisning, butikker med
særligt pladskrævende varegrupper, mindre butikker til salg af egne produkter samt engroshandel.
Lokalplanområdet ligger ud til Hobrovej lige over for City Syd. Lokalplanen stiller krav om grønne forarealer
langs Hobrovej. Den eksisterende række af Hestekastanjer mellem bygningen og Hobrovej udpeges i tråd
hermed som bevaringsværdige. I løbet af høringsperioden konstaterede Coop, at Hestekastanjerne er syge,
hvilket øger risikoen for, at de vælter. Træerne er derfor fældet. De erstattes med en ny trærække,
bestående af robuste arter, der med tiden vil blive store og markante. Den nye trærække er omfattet af
lokalplanens bestemmelser om bevaringsværdige træer.
Lokalplanområdet har vejadgang fra Hobrovej. Trafikberegninger viser, at den ændrede anvendelse ikke
giver anledning til øget trafik. Trafikafviklingen i krydset er udfordret i eftermiddagstimerne både i den
nuværende og fremtidige situation.
Lokalplanen sikrer, at der foretages tilpasninger af bygningen, således at grænseværdier for støj overholdes
ved undervisning. Der etableres endvidere støjdæmpning, så der kan indrettes et udendørs opholdsareal
mellem administrationsbygningen og lagerbygningen mod øst.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 05-003 Ny Dallvej mv., der udlægger området til erhverv i form af
engroshandel, lagervirksomhed, kontorvirksomhed samt lettere industri- og værkstedvirksomhed. Denne
lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 3-6-113 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning,
Skalborg
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Punkt 7.

Godkendelse af Lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov (2. forelæggelse)
2017-042631
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 5-2-109 endeligt uden ændringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
2
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 11.000 m centralt placeret i Vodskov. Arealet har tidligere været
anvendt til militært depot. Der kan etableres omkring 34 boliger i et og to plan. Planen bygger på den
eksisterende infrastruktur med adgang fra boligvejen Drøvten.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 6. september 2018 (punkt 2).
Magistratens møde den 17. september 2018 (punkt 4).
Byrådets møde den 24. september 2018 (punkt 5).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 28. september til og med 26. oktober 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 5-2-109
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at give mulighed for at bygge boliger på et centralt placeret areal i Vodskov. Det nye
boligområde indrettes som et selvstændigt og genkendeligt boligområde.
Placeringen af boligerne er fastlagt via en overordnet struktur, der er reguleret med bestemmelser om
placering af vej, parkeringsareal og et sammenhængende fælles opholdsareal.
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Muligheden, for at omdanne arealet fra militært formål til boligområde, er givet som følge af den vedtagne
byudviklingsplan for Vodskov, behandlet i byrådet den 13. august 2018 (punkt 5).
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at bygge omkring 34 boliger centralt placeret i Vodskov.
Området er placeret i et større sammenhængende parcelhusområde. Vest for området findes Vodskov skole
og Vodskov Kultur- & Idrætscenter.
Området indrettes med en blanding af et og to-plans boliger. Der er kun mulighed for at opføre to etager
langs det nordlige og østlige skel, så der ikke etableres altaner, hvor der kan opstå indblik til
omkringliggende haver.
Boligområdet skal fremstå grønt, og der skal anvendes beplantning, der passer godt ind i det omgivende
byområde og bidrager til et grønt bybillede. Det fælles opholdsareal skal fremstå som et grønt rekreativt
areal med fælles opholdsmuligheder.
Parkeringsarealer, og områder til fælles håndtering af renovation, vil blive omkranset af beplantning.
Området er relativt fladt og strækker sig fra kote 12,5 mod syd til kote 14,5 mod nord. Bebyggelsen, terrasser
og fælles opholdsarealer tilpasses så vidt muligt det naturlige terræn. Skråninger mod omkringliggende veje,
skal, hvis de viser sig at være nødvendige i området, bibeholdes. Skråningerne skal begrønnes. Der må ikke
etableres støttemure inden for området.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via den eksisterende vej Drøvten.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Valnøddeparken som
nyt vejnavn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelse:
1. Thomas Haugaard, Granlunden 5, 9310 Vodskov
Henvendelsen er behandlet nedenfor.
Bemærkning Thomas Haugaard vedrørende de trafikale forhold langs Drøvten. Ser positivt på planerne
om udvikling af byggegrundene ved Drøvten. Det er positivt, at Aalborg Kommune, som lokale byudviklere
og ildsjæle, fremtidssikrer og bidrager til en positiv vækst for Vodskov. Der er dog bekymring for den
forventede øgede trafik i området særligt omkring Drøvten og Granlunden, hvoraf Granlunden i forvejen er
en vejstrækning, der forbinder bymidten med Vodskov skole. Det er godt, at der gøres noget i forhold til
animering af bæredygtige mobilitetsformer, men der bør være særskilt opmærksomhed på, at trafikken i
området i forvejen er stærkt belastet. Der er mange bilister og med for høj fart. Der opfordres til, at den 40
km/t zone, der for nylig er blevet oprettet på Vodskovvej forlænges med hele Granlunden. Alternativt, at der
sammen med Nordjyllands politi, udarbejdes en analyse af de trafikale forhold på disse to strækninger med
henblik på at etablere hastighedsforebyggende foranstaltninger.
Svar: Delvist imødekommet
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Den aktuelle plan for etablering af omkring 34 boliger kan forventes at generere en trafik på ca. 90 bilture pr.
dag. Der er tale om en mindre forøgelse i trafikmængden i forhold til den eksisterende trafik i området, og
den aktuelle plan forventes derfor ikke at påvirke de trafiksikkerhedsmæssige forhold i området.
Vejens funktion, politiets uheldsregistreringer over 5 år og det faktiske hastighedsniveau lægges normalt til
grund for en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige forhold, herunder behovet for etablering af eventuelle
fartdæmpende foranstaltninger på strækninger, hvor hastigheden opleves som høj. Da der politiregistreres
ca. 500 trafikuheld hvert år i Aalborg Kommune, er det samtidig nødvendigt at foretage en prioritering af
kommunens indsats i forhold til trafiksikkerhedsarbejdet herunder udbredelsen af fartdæmpende tiltag. De
steder, hvor der gennem sikkerhedstiltag kan opnås en reduktion i antallet af trafikuheld, prioriteres højest.
Derudover er der særlig fokus på at skabe sikre og trygge forhold på vejene i umiddelbar nærhed af vores
skoler.
For at vurdere om der er særlige udfordringer med høje hastigheder på Drøvten og Granlunden
sammenlignet med andre strækninger, vil Aalborg Kommune få udført trafiktællinger på de to strækninger.
Sådanne tællinger kan dog først forventes at kunne udføres i løbet af foråret 2019.
Med hensyn til trafikuheld er der heldigvis ikke registret uheld på hverken Drøvten eller Granlunden de
seneste 5 år.
Bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i planen.
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Bilag:
Godkendt forslag til lokalplan 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov
PDF af indsigelse - LP 5-2-109 Boliger, Drøvten, Vodskov
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Punkt 8.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-108 Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup
(2. forelæggelse)
2015-058353
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender
Lokalplan 7-1-108 endeligt med nedenstående ændringer.
Miljørapporten for Lokalplan 7-1-108 endeligt.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.
Forslag til ændringer i lokalplan
For at sikre at byggeriet i delområde A og B (parcelhusene) får et vist ensartet udtryk i materialevalg, anbefaler
By- og Landskabsforvaltningen at indsigelse vedrørende facader i delområde A og B imødekommes, så min.
2/3 af en boligs facade skal udføres i teglsten (blank mur).
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 6.2 tilføjes: ”I delområde A og B gælder det at min. 2/3 af en boligs facade skal udføres i
teglsten og fremstå som blank mur.

Pkt. 7.3 ændres så det fremstår, at levende hæk inden for delområde A og B skal være af sorten
bøg.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på godt 15 ha og er beliggende i den vestlige udkant af Klarup. Med
lokalplanen skabes der mulighed for at etablere ca. 140 nye boliger med tilhørende rekreative
opholdsarealer. Hensigten er at sikre et område med en stor boligdiversitet. Der etableres to overordnede
stamveje som forbindes med en overordnet stiforbindelse. Derudover etableres boligveje og øvrige
stiforbindelser.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde 9. februar 2017 (punkt 5).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 16. august 2018 (punkt 11).
Magistratens møde 3. september 2018 (punkt 7).
Byrådets møde 10. september 2018 (punkt 9).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 14. september 2018 til og med 9. november 2018.
Link til digitale planer

Lokalplan 7-1-108
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanen har til formål at muliggøre den ønskede byomdannelse af området og sikre, at bebyggelsen
indpasses i landskabet.
Klarup er i kommuneplanen udpeget til oplandsby med vækstpotentiale, og der er godkendt en
byudviklingsplan for byen i 2016. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget til byomdannelsesområde,
hvilket betyder, at der i en overgangsperiode er lempede støjkrav til støj fra virksomheden i området (Skagen
Beton). Skagen Beton har planer om over en årrække at flytte virksomhedens filial i Klarup.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere ny boligbebyggelse i området og rekreative opholdsarealer.
Planen tager udgangspunkt i områdets unikke karakter, der blandt andet byder på en markant tidligere
kystskrænt, som deler området i to niveauer. Bebyggelse skal tilpasses skrænten og ikke omvendt.
Et særligt fokus i planen er at skabe basis for et område med afvekslende boligbebyggelser, som kan
bidrage til at sikre en varieret beboersammensætning i området. Lokalplanen muliggør opførelse af tæt-lav
boligbebyggelse i form af række-, klynge- og gårdhavehuse og åben-lav boligbebyggelse i form af
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fritliggende parcelhuse. Desuden er der også mulighed for boliger i 2 etager med vandrette lejlighedsskel,
som betegnes som etageboliger.
Der er med lokalplanen lagt op til, at hvert delområde til boligbebyggelse får hvert sit særkende. Der er
indført bestemmelse om, at ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk formsprog og have et
højt kvalitetsniveau. Inden for hvert af delområderne (områder til åben/lav boligbebyggelse undtaget) skal
bebyggelsen have et arkitektonisk helhedspræg med hensyn til materialer, bygningshøjder og
bygningsvolumen. Da der ikke på nuværende tidspunkt findes konkrete byggeprojekter for området, er det
valgt at gøre bestemmelser om bebyggelsens udseende fleksible. Dog er der bestemmelser, som skal sikre,
at facader får en visuel variation, og der er bestemmelse om udformning af udvendige trapper og
altangange, som skal sikre at disse fremstår som en integreret del af arkitekturen.
Engområdet i den vestlige del af lokalplanområdet er lavtliggende og ikke egnet til bebyggelse. Området
udlægges til fælles rekreativt område med offentlig adgang. Inden for dette område vil der være mulighed for
at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand.
Vejadgang til området skal ske dels fra nord via eksisterende vej Lodsholmvej, som forlænges ind i
lokalplanområdet og dels via en ny stamvej med adgang via Klarupvej.
Vejdirektoratet ejer området sydøst for lokalplanområdet. Dette område er også i kommuneplanen udlagt til
fremtidigt boligområde. Desværre har Vejdirektoratet ikke i øjeblikket være i stand til at melde ud, hvornår
materielgården flytter. Derfor indgår Vejdirektoratets areal ikke i lokalplanen.
Da området er udpeget til byomdannelse er der mulighed for, at Skagen Beton over en årrække kan udflytte
virksomheden samtidig med, at arealet udnyttes til boligbebyggelse. Virksomheden skal senest 8 år efter
planens godkendelse være flyttet. Lokalplanen indeholder derfor en etapeopdeling af bebyggelsen, således
at de lempede støjkrav kan overholdes. Der kan derfor etableres midlertidige støjafskærmninger i
lokalplanområdet. Såfremt Vejdirektoratet fortsætter med at drive materielgården i området vil det desuden
være nødvendigt med en støjafskærmning for at undgå natte-støj i forbindelse med vinterbekæmpelse.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget Klarup Søpark som nyt
vejnavn og Lodsholmstien som navn til hovedstien.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet en udbygningsaftale om finansiering af en
venstresvingsbane på Klarupvej. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er underskrevet af ejeren, jf. bilag.
Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse
af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)”.
Sammenfattende redegørelse
Integrering af miljøhensyn i planen.
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført.



Midlertidige støjafskærmninger til at nedsætte støj fra virksomheden i den periode, hvor området er
omdannelsesområde.
Støjafskærmning til nedsættelse af støj fra Vejdirektoratets materielgård.
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Opgravning af olieforurenet jord inden for lokalplanområdet.
Vurdering af mulighed for nedsivning af regnvand/overfladevand set i forhold til områdets geologi,
fyldlag og sat imod en traditionel separeringsmetode.

Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
I forbindelse med offentlighedsfasen er indkommet bemærkning om, at der er bekymring for, at der skal ske
en spredning af flyveasken i forbindelse med byggemodning og byggeri. Der spørges til, hvordan Aalborg
Kommune og Skagen Beton vil undgå spredning af flyveasken, der indeholder miljøskadelige stoffer.
Aalborg Kommune kan oplyse, at byggemodning (som etablering af ledninger, veje mv.) skal anmeldes til
Aalborg Kommune som en midlertidig og støjende aktivitet. Her vil eventuelle støvgener kunne imødegås
eksempelvis ved befugtning. Efterfølgende vil etablering af boliger i området kræve, at der indhentes en
tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, hvori der blandt andet vil blive stillet krav om imødegåelse af
kontakt med forurenet materiale som flyveaske, eksempelvis ved overdækning med ren jord eller
befæstelse.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
Det vil, i forbindelse med omdannelse af området til boliger og rekreativt område, være nødvendigt med
overvågning i forhold til støj fra virksomheder samt støj fra Klarupvej
Det skal desuden løbende overvåges, hvilken type forurening der er i området, og hvilke foranstaltninger der
skal foretages i den forbindelse.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Atra arkitekter a/s, Gravensgade 10, 1. sal, 9000 Aalborg på vegne af TN Udvikling A/S
2. Tscherning Clausen, Spergelvej 23, 9270 Klarup
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1 a. Indsigelse fra Atra arkitekter a/s vedrørende ønske om ændring af bestemmelse om facader for
delområde A og B, således at mindst 2/3 af facaden skal være af tegl. Formålet er at sikre et mere ensartet
udtryk inden for delområderne.
Svar: Imødekommet.
1 b. Indsigelse fra Atra arkitekter a/s vedrørende forslag om at hækkene i delområde A og B skal være af
sorten bøg.
Svar: Imødekommet.
2. bemærkning fra Tscherning Clausen vedrørende bekymring for at der skal ske en spredning af
flyveasken i forbindelse med byggemodning og byggeri.
Svar: Taget til efterretning.
Der er skrevet bemærkninger ind i miljørapportens sammenfattende redegørelse.
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Bilag:
Pdf af forslag til lokalplan 7-1-108
Samlet indsigelser
Pdf af forslag til miljørapport for lokalplan 7-1-108
Underskrevet udbygningsaftale om infrastrukturanlæg på Klarupvej
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Punkt 9.

Godkendelse af Lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals (2. forelæggelse)
2017-049606
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-104 endeligt uden ændringer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,2 ha. Området har tidligere været begrænset i anvendelsen til
henholdsvis genbrugsstation og planteskole. Med denne plan bliver det muligt at etablere blandet, let
erhverv i området.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 6. september 2018 (punkt 3)
Magistratens møde 17. september 2018 (punkt 5)
Byrådets møde 24. september 2018 (punkt 6).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 28. september til og med 26. oktober 2018.
Link til digitale planer
Lokalplan 9-4-104
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at etablere erhverv i området. De foregående lokalplaner tillod
dog kun, at arealet blev anvendt til henholdsvis genbrugsstation og planteskole. Arealet til genbrugsstation
er bebygget, mens arealet til planteskole er ubebygget. Denne lokalplan vil ændre anvendelsesmulighederne
i området, så ønsket om at etablere erhverv kan realiseres.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for blandet, let erhverv i den nordlige del af Hals. Intentionen er at give plads til
nye virksomheder, som er lokalt forankrede i byen.
Da lokalplanområdet ligger op til det åbne land, indeholder planen bestemmelser, der skal sikre de
landskabelige kvaliteter. Området skal således afskærmes af beplantningsbælter der er min. 6 meter brede.
Der findes allerede eksisterende beplantningsbælter mod syd og sydøst, som skal bevares, mens der skal
etableres nye mod nord.
Tæt på lokalplanområdet findes et eksisterende boligområde. For at undgå miljøkonflikter kan der kun
etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-4 i området. Virksomhederne skal overholde Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for henholdsvis støj og luftemission.
For at sikre at ny bebyggelse ikke er til gene for omgivelserne, er der fastsat bestemmelser for højder,
materialer og skiltning.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 5.26 Offentligt område vest for Hals og Lokalplan 5.35 Område til
erhvervsformal; planteskole i Hals. Planerne udlægger området til henholdsvis genbrugsstation og
planteskole. Med denne lokalplan ophæves de eksisterende lokalplaner helt.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
En del af lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug (og kan benyttes til
planteskole efter nuværende lokalplan). Da området ifølge lokalplanen skal overføres fra landzone til
byzone, kan ejeren forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da ejeren imidlertid selv har ønsket
lokalplanen udarbejdet, har ejeren fraskrevet sig denne mulighed. Gennemførelsen af lokalplanen skønnes
således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Søren Fanøe Knudsen, Søhesten 25, 9370 Hals
Henvendelsen er behandlet nedenfor.
1. Bemærkning fra Søren Fanøe Knudsen vedrørende forventede støjgener og øget trafik.
Svar: Taget til efterretning.
Der tages højde for støj fra erhverv i lokalplanens bestemmelser, da der kun må etableres virksomheder
inden for miljøklasse 1-4. Virksomhederne skal desuden overholde Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for henholdsvis støj og luftemission.
Taget lokalplanens størrelsen i betragtning er det vurderet, at lokalplanen ikke vil skabe en væsentlig øgning
af trafikken på Ulstedvej.
Angående fartdæmpende foranstaltninger er strækningen blevet medtaget i prioriteringen af veje, som kunne
have behov for noget fartdæmpning. Der er dog andre steder, der har mere alvorlige problemer, og som
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derfor vil blive prioriteret først. Dvs. at der her og nu ikke er planer for at lave fartdæmpende foranstaltninger
på Ulstedvej.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 9-4-104 Erhverv, Ulstedvej, Hals
Bilag - LP 9-4-104 - PDF af indsigelse
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Punkt 10.

Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Himmerland Boligforening afd. 10,12
og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen
2012-14676
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 132.254.000 kr.,
et rente og afdragsfrit lån på 210.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5-ordning),
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 – Søheltekvarteret, Vestbyen.
De 3 afdelinger, der er omfattet af projektet, omfatter flere blokke med i alt 127 boliger bestående af 1-, 2-, 3og 4- værelser lejligheder. Antallet af boliger forbliver uændret efter renovering. Til gengæld sker der en
omdisponering af en mindre del af boligerne.
Søheltekvarteret er en attraktiv bebyggelse beliggende i Aalborg Vestby. Det er hensigten med
renoveringen, at tilføre kvarteret nyt liv. Kvarteret er et typisk sammenhængende boligområde fra den
tidligere efterkrigstid. Fysisk opretning og variation af boliger skal give ny dynamik i området, og sikre en
attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse fremover.
De 3 afdelinger har samme byggemåde og problemstillinger, og derfor kører de 3 sager parallelt med én
helhedsplan ”Søheltekvarteret” som grundlag. Helhedsplanen indeholder 1 afdeling mere, nemlig afd. 8 hvor
den beboerdemokratiske beslutningsproces forventes at blive gennemført i løbet af 2019.
Baggrunden for helhedsplanen er et konstateret samspil mellem problemstillinger som stærkt nedslidte
bygninger og boliger samt utidssvarende adgangsforhold og baderum.
I hovedtræk påpeges akut behov for renovering af kloaksystem, vinduer, tage, badeværelser, vand- og
afløbsinstallationer, elinstallationer, ventilation og lydisolering af lejligheder.
Projekt
Den kommende renovering har fokus på:
TAG
 Nyt tag
 Isolering af tagrummet
FACADER
 Teglfacader renoveres - Gavle isoleres og
mures op
 Nye vinduer
 Nye kældervinduer
 Nye opgangsdøre
 Nye kælderdøre
 Eksisterende altaner får nyt værn og
afskærmning
 Franske altaner får nyt værn

LEJLIGHEDER
 Ombygning af alle lejligheder med tidssvarende
baderum
 Nye installationer i bad og køkken
 Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding
 Nye elinstallationer
 Nyt køkken
 Nye gulve
 Lydisolering af etagedæk
TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
 Etablering af elevator i udvalgte opgange
 Indretning af tilgængelighedslejligheder
TAGBOLIGER
 Øverste boliger i tilgængelighedsopgange udvides til
2-plansboliger med inddragelse af tagetage

Projektet skal overholde kravene i Bygningsreglementet 2018.
Forventet renoveringsarbejder for alle 3 afdelinger er fra juni 2019 til januar 2022.
Byggeriets art
Antal boliger før renovering
14 stk. 2-værelses
Etagebyggeri
Afd. 10
Etagebyggeri

Byrådet

67 stk. 3-værelser
81 stk. i alt
4 stk. 1-værelse

Antal boliger efter renovering
26 stk. 2-vær. (heraf 12 stk.
tilgængelighedsboliger)
49 stk. 3-værelser
6 stk. 4-værelser
81 stk. i alt
4 stk. 1-værelse

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Side 51
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Byrådet
Antal boliger før renovering

Antal boliger efter renovering

Afd. 12

7 stk. 2-vær. (heraf nogle som
tilgængelighedsboliger)
15 stk. 3-vær. (heraf nogle som
tilgængelighedsboliger)
8 stk. 4-værelser
34 stk. i alt (heraf 14 stk.
tilgængelighedsboliger og 4 stk. 2-plansboliger
som udnytter tagetagen)

17 stk. 3-værelser
13 stk. 4-værelser
34 stk. i alt
Etagebyggeri
Afd. 13

12 stk. 1-værelse (ingen
tilgængelighedsboliger)

12 stk. 1-værelse

Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 132.254.000 kr. svarende til 15.295 kr. pr. m .
Husleje
Landsbyggefonden har den 15. november 2017 fremsendt en foreløbig beregning af renoverings- og
driftsstøtten til afdelingen. En endelig finansieringsplan beregnes og fremsendes efter kommunens
stillingtagen til sagen.
Landsbyggefonden forudsætter i deres beregning, at lejereguleringen, som følge af renoveringen, fordeles
efter boligernes indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter
renovering.
2

Den gennemsnitlige fremtidige husleje udgør 775 kr. pr. m årlig for afdeling 10 og 12 samt 800 kr. pr. m
årlig for afd. 13.

2

Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at der er nødvenligt med en kapitaltilførsel til forholdsmæssig indfrielse af
lån svarende til ca. 1.050.000 kr., hvoraf Aalborg Kommunes andel ville udgøre ca. 210.000 kr.
Kapitaltilførslen vil ske efter nedenstående såkaldte 1/5-model:
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt 100%

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra egen dispositionsfond 20%

210.000 kr.
210.000 kr.
210.000 kr.
210.000 kr.
210.000 kr.
1.050.000 kr.

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

Støttede
realkreditlån
1)

Afd. 10

80.049.159

38.405.214

Afd. 12

41.578.311

18.464.009

5.000.000

18.114.302

Afd. 13

10.626.324

5.260.444

3.000.000

2.366.880

132.253.724

62.129.667

18.000.000

52.125.127

I alt

Byrådet

Ustøttede
realkreditlån

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

210.000

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 10.000.000
31.643.945

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Side 52
3 afaf5103

Byrådet

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100 procent.

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

Byrådet
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Byrådet
Bilag:
Bilag - Helhedsplan fase1, afd. 10-12-13

Byrådet
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kl. 16.00
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Byrådet

Punkt 11.

Godkendelse af skema A for 20 almene familieboliger (seniorboliger) på Fyrkildevej,
Aalborg Øst - Himmerland Boligforening afd. 52
2018-041113
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum
på 38.984.000 kr.,
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 3.898.400 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 52, Fyrkildevej
Projektet er med på boligprogram 2018 - 2021 - seniorboliger.
Projektet
Projektet omfatter den eksisterende afdeling 52, Fyrkildevej i Aalborg Øst.
Projektet skal ses som del af helhedsplanen Kildeparken 2020, der omfatter Ravnkilde-, Blåkilde- og
Fyrkildevej, hvor renoveringen af Fyrkildevej er den 3. etape i den store renovering.
I forbindelse med en projektkonkurrence for Fyrkildevej og den efterfølgende godkendelse af lokalplan 4-6106, blev der skabt mulighed for en fortætning af det delområde på Fyrkildevej, der grænser op til den
nordlige del af byrummet ”Kick Start” og Astrupstien med det formål, at understøtte byliv på dette sted.
Fortætningen er i lokalplanen beskrevet som opførelse af nye tagboliger og i et mindre omfang infill-byggeri
og med en rummelighed på ca. 40 boliger. Der skabes samtidig forskellige boligtyper, idet der i forbindelse
med renoveringen af de eksisterende boliger etableres erhvervsboliger, der kombinerer boligfunktion med
egen virksomhed. Det betyder, at hele denne enklave på Fyrkildevej får en erhvervs- og iværksætterprofil.
Skema B for renoveringen af hele Kildeparken 2020 er godkendt i 2014.
I december 2017 godkendte byrådet Skema A for 20 billige almene boliger (BAB), hvortil der ydes tilskud fra
staten.
Denne sag omfatter 20 almene boliger i et seniorbofællesskab, som er et projekt udviklet i samarbejde
mellem Realdania, Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune.
Både de billige almene boliger og seniorbofællesskabet opføres som tagboliger, idet de eksisterende
boligblokke tilføres en ny etage.
De nye seniorboliger er placeret i samme område, hvor der ved renovering indrettes erhvervsboliger for
unge iværksættere – således at hele denne enklave på Fyrkildevej får en erhvervs – og iværksætterprofil.
Seniorboligerne skal følge konceptet udviklet i samarbejde med Realdania og Aalborg Kommune og med
vægt på følgende værdier:
 Projektet skal demonstrere, hvordan et bofællesskab kan etableres som nye tagboliger på toppen af
eksisterende boligblokke.
 Projektet skal være et eksempel på, hvordan det er muligt at udvikle og indpasse helt nye boligtyper
målrettet nye målgrupper i en eksisterende almen bebyggelse.
 Boligkonceptet er med dets klare erhvervsprofil et eksempel på, hvordan man kan udvikle
interessebaserede profilbofællesskaber, hvor de fysiske rammer er målrettet beboernes særlige
interesse.
 Et boligkoncept som bidrager til lokalområdets erhvervsprofil, og giver beboerne plads til at udleve egne
drømme eller fungere som mentorer for unge iværksættere.
 Bofællesskab hvor fællesskabet og de fysiske rammer er bygget op om beboernes fælles interesse. I
dette tilfælde et fleksibelt arbejdsliv.
 Et boligkoncept som i kraft af varierende boligstørrelser og husleje henvender sig til en bred vifte af
beboere.
I forbindelse med renoveringen af lejlighederne i de eksisterende bygninger udføres der nye
teglstensfacader i stueplan og 1. sal. Den eksisterende tagkonstruktion nedrives og der opføres en ny etage,
der udføres med facader i plademateriale og træ samt tagkonstruktion med fladt tag. Den nye etage skal
indeholde de 20 seniorboliger, som denne sag omfatter, samt de 20 billige almene boliger. Mellem tre af
blokkene opføres en tværgående ”gangbro”, som skal indeholde fællesarealer til seniorboligerne.

Byggeriets art

Antal boliger

1 plans bolig
Type A (B)
1 plans bolig

5 stk. 2 rums á 83 m²

6.831kr.

Lokalplan 4-6-106

2 stk. 2 rums á 98 m²

7.827 kr.

Lokalplan 4-6-106

Byrådet

Husleje pr. måned
Ekskl. Forbrug

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Plangrundlag
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Byrådet
Byggeriets art

Type B (A)
1 plans bolig
Type C (G)
1 plans bolig
Type D (C)
1 plans bolig
Type E (F)
1 plans bolig
Type F (D)
1 plans bolig
Type G (E)

Antal boliger

Husleje pr. måned
Ekskl. Forbrug

Plangrundlag

3 stk. 2 rums á 99 m²

7.867 kr.

Lokalplan 4-6-106

6 stk. 3 rums á 103 m²

8.105 kr.

Lokalplan 4-6-106

2 stk. 3 rums á 106 m²

8.349 kr.

Lokalplan 4-6-106

1 stk. 3 rums á 109 m²

8.527 kr.

Lokalplan 4-6-106

1 stk. 4 rums a 111 m²

8.666 kr.

Lokalplan 4-6-106

2

Andel af fællesareal udgør 26 m pr. bolig.
Byggeriet skal overholde bygningsklasse 2018 i bygningsreglement 2018.

Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

38.984.000 kr.

34.305.920 kr.

3.898.400 kr.

779.680 kr.

Ikke beregnet

1): Kommunen skal stille en garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.
Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 5%, omkostninger 17% og håndværkerudgifter 78%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.890 kr.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år, er den årlige husleje pr. m beregnet til 800 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 605 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 195 kr. pr. m pr. år.

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00
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Byrådet
Bilag:
Bilag - Fyrkildevej, 20 seniorboliger

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00
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Byrådet

Punkt 12.

Godkendelse af Skema A for helhedsplan for Lejerbo afdeling 169-0 Liselund i
Vodskov
2008-62864
By og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på i alt 38.111.329 kr. inkl. moms,
at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som kapitaltilførsel (1/5-ordning), og
at der stilles en kommunal garanti på maks. 23.531.125 kr. for realkreditlån til finansiering af
projektet.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Lejerbo, afdeling 69-0 Liselund.
Afdeling 69-0 består i dag af 36 boliger. Boligerne er fordelt på fire ”stænger”. To af stængerne er i to plan og
indeholder i alt 28 boliger og to stænger i et plan med i alt otte boliger. Antallet af boliger og fordeling
forbliver uændret efter renoveringen.
Gennemførelse af helhedsplanen vil medføre, at murede gavle og facader nedrives og ny klimaskærm
isoleres udvendigt, afsluttende med pladekonstruktion. Vinduer og døre udskiftes. Der udføres nye altaner
på 1. sal og nye terrasser i stueetagen. Tagkonstruktionen bibeholdes, idet rygninger renoveres i nødvendigt
omfang. Der udføres nye afløbs- og vandinstallationer og alle boliger forsynes med nyt ventilationsanlæg
med varmegenvinding. Eksisterende varme- og elinstallationer i toplansblokke bibeholdes, med undtagelse
af installationer i teknikrum, der udskiftes. I etplansbebyggelsen udskiftes varme- og elinstallationen.
De 2 etplansblokke renoveres med henblik på at skabe tilgængelighed i samtlige boliger. I
toplansbebyggelserne ombygges 6 boliger, med ensidig belysning, til gennemlyste boliger. I de omtalte
boliger totalrenoveres samtidig med nyt bad og køkken. I de resterende boliger i toplansbebyggelserne
etableres nyt ventilationsanlæg og badeværelserne totalrenoveres. Øvrige rum bibeholdes som de er.
Udearealer bliver opdateret med ny belysning, opholdspladser og beplantning samt nye aktivitets- og
legeudstyr.
Ved gennemførelse af helhedsplanen vurderes det, at der bliver skabt en bæredygtig afdeling med lave
ressource- og driftsudgifter.
Projektet skal overholde kravene i Bygningsreglement 2018.
Byggeriets art

Antal boliger

Husleje pr. måned
uden forbrug efter ombygning

Lave blokke

36 stk. 2-5 værelses på 55-111 m²

4.180-8.437 kr.

Økonomi
2
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 38.111.329 kr. svarende til 13.669. pr. m .
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt

Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%
100%

200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
1.000.000 kr.

Husleje
Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 209,49 kr. pr.
2
2
m pr. år. Det giver en gennemsnitslig huslejeniveau på 912,08 kr. m /år. Den eksisterende husleje er 702,59
2
kr. m /år pr. jan. 2018.
Finansiering

Byrådet

Møde den 10.12.2018
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Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

38.111.329

23.531.125

Ustøttede
realkreditlån

Egen
finansiering
og tilskud
2)

- - - Kr. - - 12.620.204
960.000

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

1.000.000

100%

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret” mv.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Garantiprocenten er foreløbig beregnet ved skema A, men den kan ændre sig.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige og en række særlige vilkår for
støttetilsagnet.

Byrådet
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Bilag:
Kortbilag - Liselund, Vodskov
Materiale fra afdelingsmøde - tegninger

Byrådet
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Byrådet

Punkt 13.

Godkendelse af Udkast til Beskæftigelsesplan for 2019
2018-031933
Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan for 2019.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Enhedslisten har stillet følgende ændringsforslag:
"På side 24 tilføjes til pinden nyttejob - som kun benyttes i helt særlige tilfælde.
Begrundelse:
Aalborg Kommunes beskæftigelsespolitik er grundlæggende baseret på at opkvalificere og støtte arbejdsløse,
så de kan få et arbejde. Nyttejob er reelt en foranstaltning, som kun har et motiverende sigte. Efter
Enhedslistens opfattelse bør man slet ikke benytte dette redskab. Vi kan dog godt acceptere, at det sker i helt
særlige tilfælde. Derfor dette ændringsforslag."
For ændringsforslaget stemte 2 (Enhedslisten). Imod ændringsforslaget stemte 26.
Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt.
For indstillingen stemte 28. Imod indstillingen stemte 0.
Indstillingen var herefter godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Byrådet
Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsesafdelingens kerneopgaver er
1. At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger
2. At ledige og sygemeldte skal i job
3. At borgerne får rette penge til rette tid.
Job- og Ydelsesafdelingen arbejder derfor for, at borgerne har de kvalifikationer, der efterspørges på
arbejdsmarkedet, således at mangel på arbejdskraft kan forebygges og borgere bliver selvforsørgende.
Dette forudsætter, at borgerne modtager den indsats, der er behov for, for at de kan matche
arbejdsmarkedets behov, ligesom indsatsen skal have fokus på at afdække virksomhedernes behov for
arbejdskraft.
Der opleves i øjeblikket en generelt positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Aalborg, og der er i de seneste år
skabt mange nye arbejdspladser samtidigt med at antallet af borgere på offentlig forsørgelse har været
faldende. Den udvikling forventes at fortsætte i de kommende år, hvilket giver gode rammer for
beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesplanen er Job- og Ydelsesafdelingens plan for, hvordan afdelingen i samarbejde med de
relevante parter skal nå i mål hermed og hvilke indsatser afdelingen har eller vil iværksætte. Det er centralt
for indsatsen, at den fortsatte vækst i beskæftigelsen skal komme borgere i Aalborg Kommune til gode, så
de flyttes fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Dette rummer dog udfordringer, da mange af de ledige
ikke har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Derfor er der i beskæftigelsesplanen fortsat
lagt op til et stort fokus på opkvalificering i forhold til områder med mangel på arbejdskraft, fortsat styrket
indsats i forhold til ledige dimittender, brobygning og vejledning af unge. Tilsvarende vil der i 2019 være stort
fokus på tæt dialog med virksomhederne i forhold til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse, og det er et
mål, at der i 2019 skal laves 1.500 rekrutteringer.
Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er, at beskæftigelsesindsatsen ikke i sig selv kan skabe nye job,
men kan opkvalificere ledige, hjælpe ledige ud i ubesatte stillinger og medvirke til at fastholde sygemeldte i
deres job. Desuden forudsætter implementeringen af beskæftigelsesplanen et bredt samarbejde med alle
relevante parter i Aalborg Kommune og Nordjylland for at kunne nå planens mål.
En hovedopgave for Job- og Ydelsesafdelingen i 2019 er udmøntning af aftalen om Aalborg Alliancen. Via
Aalborg Alliancen forventes erhvervslivet at bidrage ved at skabe jobs og praktikpladser og gennem en
række redskaber bidrage til at nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune. Job- og Ydelsesafdelingen skal i
samarbejde med erhvervslivet bidrage til at sikre, at disse forventninger indfries.
Høringssvar
Beskæftigelsesplanen har i oktober 2018 været i høring, og der er modtaget høringssvar fra LO Aalborg,
Dansk Industri Aalborg, det lokale beskæftigelsesråd, AMU Nordjylland, Aalborg Universitet, Enhedslisten,
Uddannelsesrådet, UCN, Integrationsrådet, Handicaprådet og Job- og Ydelsesafdelingens AMU
(høringssvarene er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet).
Job- og Ydelsesafdelingen vil gerne kvittere for et stort antal høringssvar med mange gode input til det
videre arbejde. Det vidner om en bred og stor interesse for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune,
hvilket er positivt.
Høringssvarene har givet anledning til enkelte justeringer og præciseringer i beskæftigelsesplanen. Job- og
Ydelsesafdelingen har ønsket at holde beskæftigelsesplan på et overordnet og strategisk niveau, mens de
konkrete indsatser ikke er beskrevet detaljeret i beskæftigelsesplanen. En stor del af høringssvarene er
bemærkninger til konkrete indsatser, hvorfor disse ikke er indarbejdet i vedlagte udkast til
beskæftigelsesplan. Bemærkningerne fra høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med udmøntningen af
beskæftigelsesplanen.
Konkret vil Job- og Ydelsesafdelingen tage initiativ til at forstærke dialogen med Aalborg Universitet, UCN og
de a-kasser, hvor dimittenderne primært er medlemmer med henblik på løbende at drøfte indsatsen for
dimittender i et forum, hvor de relevante parter er repræsenteret.
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Ud over høringssvarene er der vedlagt en oversigt over hovedpointerne i de modtagne høringssvar og Jobog Ydelsesafdelingens bemærkninger hertil.
Til behandlingen i Beskæftigelsesudvalget den 20. november 2018 har Enhedslisten fremsendt
ændringsforslag, som Enhedslisten overvejer at stille til byrådets behandling af udkastet til
beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesudvalget drøftede forslagene i mødet den 20. november 2018. En række
af forslagene er indarbejdet i beskæftigelsesplanen, og der er vedlagt et notat med udvalgets bemærkninger
til ændringsforslagene.
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Bilag:
Udkast til beskæftigelsesplan for 2019 - justeret efter høringssvar.DOCX
Job- og Ydelsesafdelingens bemærkninger til de modtagne høringssvar til udkast til beskæftigelsesplan for
2019
Samlede høringssvar
Ændringsforslag fra Per Clausen, Enhedslisten
Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger til ændringsforslag fra Enhedslisten.DOCX
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Punkt 14.

Godkendelse af Værdighedspolitikken 2018-2021
2018-062418
Ældre - og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Værdighedspolitik 2018-2021.
Kristoffer Hjort Storm og Lene Krabbe Dahl var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med finanslov for 2016 blev det besluttet, at kommunerne fremover skal formulere en
værdighedspolitik for ældreplejen, hvori den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og
prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.m., der ydes efter Serviceloven til personer over
pensionsalderen.
Værdighedspolitikken skal udgøre den værdimæssige ramme for kommunalbestyrelsens overordnede mål
og prioriteringer for en værdig ældrepleje.
Aalborg Kommunes byråd godkendte den nuværende Værdighedspolitik den 14. marts 2016.
Jf. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal kommunalbestyrelsen inden for det første
år af en valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
Ældre- og Handicapforvaltningen har i forbindelse med opdatering af Værdighedspolitikken truffet beslutning
om, ikke at videreføre Politik for Seniorliv, da der er store overlap mellem de to politikker og der ikke er et
lovmæssigt krav om at kommunen har en Politik for Seniorliv. Ældre- og Handicapforvaltningen har inddraget
Ældrerådet i processen.
Værdighedspolitikken skal som minimum sætte pejlemærker for, hvordan kommunens ældrepleje kan
understøtte følgende områder:
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende (Nyt område fra 2018)

Forslag til nyt pejlemærke - Pårørende
Det anbefales at den nuværende værdighedspolitik videreføres med mindre redaktionelle ændringer af
indledningen og suppleres med det nye tema, som er beskrevet i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker i
ældreplejen - ”Pårørende”. Det nye tema er tilføjet som et pejlemærke under overskriften ”Et seniorliv med
aktivitet og sociale netværk – især når ens energi og netværk mindskes” med følgende ordlyd:
”Vi vil tilbyde information, vejledning og støtte til pårørende”.
Økonomi
Sundheds- og Ældreministeriet tildeler hvert år kommunerne værdighedsmidler efter en fordelingsnøgle fra
Indenrigsministeriet. Foruden disse midler har partierne bag finanslovsaftalen for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt
fra 2018 og frem til indsatser som kan styrke tilbud til pårørende til svækkede ældre. Disse midler udmøntes
til kommunerne via bloktilskuddet. Aalborg Kommune vil i 2018 modtage 2,154 mio. kr.
Høringssvar
Forslag til Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2018-2021 har været til høring i Ældrerådet, Handicaprådet
samt i Forvaltningens MED-udvalg (FMU). Der er opbakning til Værdighedspolitikken fra Ældrerådet og FMU
mens Handicaprådet bemærker, at der med fordel kan medtages indsatser for ældre med handicap. De
enkelte høringssvar ses nedenfor:
Høringssvar Ældrerådet:
Ældrerådet er tilfreds med Værdighedspolitikken og at man også har fået pårørendeområdet med.
Høringssvar Handicaprådet:
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar.
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Vi tager værdighedspolitikken til efterretning med den bemærkning, at vi fortsat (i lighed med tidligere
høringssvar) finder, at der med fordel kan medtages indsatser for ældre med handicap.
Høringssvaret er afgivet af handicaporganisationernes repræsentanter i Handicaprådet.

Høringssvar ForvaltningsMED-udvalget i Ældre- og Handicapforvaltningen:
Drøftedes. Ingen bemærkninger.
Kirstine Kejser, Bodil Laustsen, Vibe Morell Liljedal og Jørgen Hein var fraværende.
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Bilag:
Bilag 1 Værdighedspolitik 2018-2021
Bilag 2 Værdighedspolitik 2016-2018
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Punkt 15.

Godkendelse af efterårsbudgetrevision 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen.
Tillægsbevilling
2018-028720
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2018 gives tillægsbevilling på 25.825.000 kr. i
mindreudgifter og 13.609.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 12.216.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2019 gives tillægsbevilling på 5.814.000 kr. i
merudgifter og 12.932.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 18.746.000 kr. i netto-merudgifter,
at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område forhøjes med 1.100.000 kr. i udgifter, og
at Aalborg Renovation indfører nye takster for genanvendelige materialer til virksomheder i tætbyen i
ejendomme med blandet bolig og erhverv pr. 1. januar 2019, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigt.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af
budgetterne for 2018 til forventet regnskab 2018 samt overførsel af planlagte overførsler primært af
anlægsmidler fra 2018 til 2019. Derudover er den udarbejdet – i lighed med tidligere år – på grund af den
forholdsvis sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2018.
Indstillingen omfatter en netto-merudgift for 2018 og 2019 på 6.530.000 kr., der udelukkende vedrører
forvaltningens brugerfinansierede områder.
De anførte budgettilretninger vedrørende Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder er
udgiftsneutrale og påvirker dermed ikke kommunens serviceramme.
Aalborg Renovation
I efterårsrevisionen 2018 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte
ordninger. Forhold, der ligeledes påvirker år 2019, er indarbejdet i revisionen af budget 2019.
Som forelagt Miljø- og Energiudvalget i mødet den 31. oktober 2018 (punkt 7), har virksomheder i dag ikke
mulighed for at aflevere genanvendeligt erhvervsaffald under indsamlingsordningen. Dette ændres med de
nedgravede containere for at understøtte øget sortering til genanvendelse hos de mindre virksomheder i
tætbyen.
Virksomheder i tætbyen i ejendomme med blandet bolig og erhverv tilbydes således fra 1. januar 2019 at
benytte de nedgravede containere til genanvendelige affaldstyper – papir/pap, plast/metal og glas.
Virksomhederne kan tilvælge hvilke fraktioner, som de ønsker, at levere affald til. Der indføres således nye
takster for genanvendelige materialer for erhverv.
Gebyrer for restaffald i forhold til benyttelse af nedgravede containere i tætbyen jf. sagsfremstillingen i mødet
den 31. oktober 2018 (punkt 7), vil blive indarbejdet i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære
forårsbudgetrevision.
Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land
Byrådet godkendte i mødet den 11. december 2017, at samarbejdet om vandforsyning i det åbne land blev
nedlagt med virkning pr. 1. januar 2018, da det var blevet klarlagt, at Aalborg Vand A/S ikke kunne deltage i
samarbejdet, hvorved det økonomiske grundlag for samarbejdet ikke længere var til stede.
Vandsamarbejdets opsparede midler vil, som konsekvens heraf, blive tilbagebetalt til de deltagende
vandværker på baggrund af særskilte fordelingsnøgler.
Miljø og Plan – Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Byrådet godkendte ligeledes i mødet den 11. december 2017 (punkt 5), etableringen af Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg.
Foreningen blev stiftet som en konsekvens af en revision af Vandsektorloven fra 1. marts 2016, samt
ændring af Vandforsyningslovens § 48, hvorefter kompetencen til at påbyde vandsamarbejde er overgået fra
staten til kommunen. Som følge heraf kunne Aalborg Kommune ikke længere indgå i et samarbejde om
grundvandsbeskyttelse, hvorefter foreningen blev stiftet at de vandværker, der tidligere deltog i samarbejdet.
Det tidligere vandsamarbejdes økonomiske mellemværende med Aalborg Kommune er herefter overdraget
til foreningen og budgetterne er tilrettet i overensstemmelse hermed.
Administration og Service – DIGIT-DAD(OCG)
DIGIT-DAD overføres pr. 1. januar 2019 til Aalborg Service A/S. I henhold til styregruppebeslutning
anvendes DIGIT-DAD’s tilgodehavende i kommunekassen, der pr. 31. december 2017 udgjorde 5,5 mio. kr.,
i løbet af 2018 til nødvendige tiltag til sikring af en effektiv fremtidig løsning af driftsopgaverne.
Budgetterne er tilrettet i overensstemmelse hermed.
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Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net
Distribution af naturgas, mængdejustering, mindreindtægt…. .. ………
Målere og service, mindreudgift ...........................................................
Vedligeholdelse af ledningsnet, mindreudgift .......................................
Sektor: Aalborg Renovation
Generel administration
Anskaffelse af renovationsvogne, udskydelse fra 2018 til 2019.
Beløbet overføres til 2019, mindreudgift...............................................
Justering af vognfordeling, brændstof og værktøj forbundet med
vognpark, merudgift ..............................................................................
Justering af løn og -fordeling samt lønrefusioner og forsikringer m.m.,
mindreudgift ..........................................................................................
Justeringer vedr. administration, herunder affaldsplanlægning og
forsøgsprojekter, mindreudgift/mindreindtægt ......................................
Indsamling af overskydende affaldsstativer hos borgere er afsluttet,
mindreudgift ..........................................................................................
Ordninger for dagrenovation – restaffald
Justering af tømningsindtægter grundet ændret mix i
containerstørrelser i forhold til forventet hos borgerne, mindreindtægt
Justering af mængder og indvejningspris ved RenoNord, mindreudgift
Justering af løn- og vognfordeling, samt udgift til ekstern renovatør
m.m., mindreudgift ................................................................................
Justering af køb af minicontainere og udgifter til reparation af disse,
merudgift ...............................................................................................
Justering af udgifter til etablering af nedgravede containere,
mindreudgift ..........................................................................................
Ordninger for storskrald og haveaffald
Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspris
ved RenoNord for plast og metal, samt salgspris for papir og pap,
merudgift/mindreindtægt .......................................................................
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .......................................
Justering af køb af flaskecuber og batteribokse, mindreudgift .............
Justering af udgifter til etablering af nedgravede containere,
mindreudgift ..........................................................................................
Forventet efterregulering for 2018 vedr. Reno Nord I/S’
sorteringsanlæg for plast og metal, merudgift .....................................
Ordninger for glas, papir og pap
Justering af tømningsindtægter grundet senere udrulning hos de
kommunale institutioner i forhold til tidligere forventninger m.v.,
mindre indtægt ......................................................................................
Justering af mængder, lønfordeling og vedligehold m.v., mindreudgift
Ordninger for farligt affald
Justering af lønfordeling m.v., merudgift/merindtægt ...........................
Genbrugsstationer
Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspriser,
håndteringsgebyrer og salgspriser, merudgift/merindtægt ...................
Justering af løn- og vognfordeling, mindreudgift ..................................
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DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Justering af containerkøb, vedligehold og drift af pladser,
mindreudgift ..........................................................................................

-1.196

Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og
vægtydelse
Justering af lønfordeling, vedligehold af vægten, miljøomkostninger
m.v., merudgift ......................................................................................

+339

Øvrige ordninger og anlæg – Øvrigt
Justering af mængder og indvejningspris ved RenoNord på restaffald
for storcontainere, mindreudgift/mindreindtægt ....................................
Justering af mængder, løn- og vognfordeling, merudgift......................
Justering af haveaffald på Rørdal, herunder mængder m.v.,
merudgift/merindtægt............................................................................
Justering af containerkøb storcontainere, entreprenørmateriel og drift
af Rørdal, mindreudgift/mindreindtægt .................................................
Tab på debitorer grundet hjemtagelse af restancer fra SKAT,
mindreindtægt .......................................................................................

-869
+1.424

-2.439

+411

+525

-2.211

-62
-500

Sektor: Miljø og Plan
By- og LandMiljø - skattefinansieret
Overførsel fra 2017 flyttet fra andet bevillingsniveau, mindreudgift .....

-338

Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S - skattefinansieret
Overførsel fra 2017 flyttet fra andet bevillingsniveau, mindreudgift .....

-102

Administration - skattefinansieret
Overførsel fra 2017 flyttet til anden sektor, merudgift ..........................
Overførsel fra 2017 flyttet til andet bevillingsniveau, merudgift ............

+158
+440

Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land
Regulering af bevillingsniveauets som følge af nedlæggelse af
vandsamarbejdet, mindreindtægt .........................................................

-400

Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Regulering af bevillingsniveauets som følge af nedlæggelse af
vandsamarbejdet, mindreudgift/mindreindtægt ....................................

-1.000

Sektor: Bæredygtighed og Udvikling
Administration - skattefinansieret
Overførsel fra 2017 flyttet fra anden sektor, mindreudgift ....................

-158

Sektor: Administration og Service
Omkostningscenter GIS (OCG)
Generel justering af driftsbudgettet, merudgift/mindreindtægt .............

+1.300

-500

Ændring i alt - drift 2018 ....................................................................

-22.655

-13.609
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DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Renovation
Generel administration
Anskaffelse af renovationsvogne, udskydelse fra 2018 til 2019.
Beløbet er overført fra 2018, merudgift ................................................
Justering af vognfordeling og brændstof forbundet med vognpark,
merudgift ...............................................................................................
Justering af løn og -fordeling samt lønrefusioner m.m., mindreudgift ..
Diverse justeringer vedr. administration, merudgift ..............................
Ordninger for dagrenovation – restaffald
Justering af løn- og vognfordeling, samt udgift til leje af hal,
mindreudgift ..........................................................................................
Ordninger for storskrald og haveaffald
Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, samt salgspris for
papir og pap, merudgift/mindreindtægt .................................................
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .......................................
Justering af køb af flaskecuber og tilskud til nedgravede containere,
mindreudgift ..........................................................................................

+14.900
+470
-1.305
+92

-1.000

+113
+100
-1.200

Ordninger for Glas, papir og pap
Justering af salgspris for papir og pap, mindreindtægt ........................
Genbrugsstationer
Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspriser,
håndteringsgebyrer og salgspriser, merudgift/mindreindtægt ..............
Justering af containerkøb, vedligehold og drift af pladser,
mindreudgift ..........................................................................................
Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og
vægtydelse
Justering af lønfordeling, vedligehold af vægten, miljøomkostninger
m.v., mindreudgift .................................................................................

-1.433

-41

+1.979

-208

-410

-436

Øvrige ordninger og anlæg – Øvrigt
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .......................................
Justering af haveaffald på Rørdal, herunder mængder m.v.,
merudgift/merindtægt............................................................................
Justering af entreprenørmateriel og drift af Rørdal, mindreudgift.........

+880
-1.615

+415

Sektor: Administration og Service
Omkostningscenter GIS (OCG)
Nulstilling af bevillingsniveauets budget som følge af overførsel til
Aalborg Service A/S, mindreudgift/mindreindtægt ...............................

-11.665

-11.665

Ændring i alt - drift 2019 ....................................................................

+1.544

-12.932
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ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Aalborg Renovation
Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 670.000 kr. til 0 kr. ...........................................
Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.
Anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 670.000 kr. til 1.958.000 kr.
Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr. ...............................
Årsag: Projektet udskydes til 2019.
Anlægssum: Uændret 1.200.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr.
Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr. ...............................
Årsag: Projektet udskydes til 2019.
Anlægssum: Uændret 1.200.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 1.150.000 kr. til 50.000 kr.
Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 200.000 kr. til 100.000 kr. ................................
Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 200.000 kr. til 7.300.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2018 ...............................................................................................

-670

-1.150

-1.150

-200

-3.170

ANLÆG 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Renovation
Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 670.000 kr. til 670.000 kr. ...................................
Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.
Anlægssum: Uændret 2.628.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 670.000 kr. til 2.628.000 kr.
Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.850.000 kr. til 1.900.000 kr. .............................
Årsag: Projektet udskudt fra 2018. Forhøjelsen af budgettet skyldes modtagelse af nyt
tilbud, hvor der gøres plads til transportbånd, olie-opsuger tank og optimering af
udsugningsanlæg, ligesom arbejdsmiljøkrav er sikret.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 700.000 kr. til 1.900.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.850.000 kr. til 1.900.000 kr.
Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.550.000 kr. til 1.600.000 kr. ..............................
Årsag: Projektet udskudt fra 2018. Forhøjelsen af budgettet skyldes modtagelse af nyt
tilbud, hvor der gøres plads til transportbånd, olie-opsuger tank og optimering af
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ANLÆG 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. udsugningsanlæg, ligesom arbejdsmiljøkrav er sikret.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 400.000 kr. til 1.600.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.550.000 kr. til 1.600.000 kr.
Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 200.000 kr. til 200.000 kr. ...................................
Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2018 som forventet.
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 200.000 kr. til 7.500.000 kr.

+200

Ændring i alt - anlæg 2019 ...............................................................................................

+4.270

Nettoændring - drift + anlæg 2018 og 2019 ....................................................................

+6.530

Ændring i alt – frigivelse anlægssum ..............................................................................

+1.100

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige
mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder ved udgangen af årene:
Ultimo 2017 Ultimo 2018
- - - - Mio. kr. - - - Aalborg Gas
- Naturgas Net ......................................................................
Aalborg Renovation
- Generel administration ........................................................
- Ordninger for dagrenovation – restaffald ............................
- Ordninger for storskrald m.v. ..............................................
- Ordninger for glas, papir og pap .........................................
- Ordninger for farligt affald ...................................................
- Genbrugsstationer ..............................................................
- Øvrige ordninger – Administrationsgebyr og vægtydelse ...
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ......................................
Aalborg Renovation i alt
- heraf sikkerhedsstillelse .....................................................
Miljø og Plan
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land .................................
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ...........
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed .....................
Administration og Service
- Omkostningscenter GIS .....................................................
Mellemregningsforhold i alt ....................................................

-0,9
-0,9

-1,0
-1,0

-2,1
3,7
4,4
-0,7
0,1
-9,0
-2,4
-40,4
-46,4
-13,0

Ultimo 2019
-1,1
-1,1

-2,7
-3,0
17,9
-0,3
-0,1
-2,9
-1,9
-41,1
-34,1
-13,5

14,7
-2,3
34,6
-0,2
-0,3
14,2
-1,6
-40,6
18,5
-14,1

-0,9
4,4
0,7

0,0
0,0
0,4

0,0
0,0
0,4

-5,5

-0,0

0,0

-48,6

-34,7

17,8

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
Aalborg Renovation takstblad 2019

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Side 78
8 afaf8103

Byrådet

Punkt 16.

Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a. og Vandsamarbejde
Hals for 2019
2018-079044
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender takst for 2019 for grundvandsbeskyttelse for
Vandsamarbejde Hals og VSK a.m.b.a.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for
grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog i mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstillet
følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset
grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder
om grundvandsbeskyttelse. ”
Det fremgår af vandforsyningsplanen, at byrådet skal godkende bidrag til grundvandsbeskyttelse for
Vandsamarbejde Hals samt bidrag til grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a.
Vandsamarbejde Hals
I Hals-området er Vester Hassing Vandværk, Gandrup Vandværk, Hals Vandværk, Ulsted Ålebæk Vandværk
og Ulsted Vandværk gået sammen i Vandsamarbejde Hals. Her samarbejder vandværkerne om at udføre
opgaver i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1469 – Hals, der blev vedtaget i 2017.
Vandværkerne har på bestyrelsesmøde den 15. oktober 2018 drøftet bidrag til grundvandsbeskyttelse for
2019.
I overensstemmelse med forslag fra vandværkerne i Hals-området foreslås følgende fastsættelse af taksten
for 2019, ekskl. moms:
Takst for 2019: .......................................................................................................

1,50 kr. pr. m

3

Taksten for 2019 fastholdes dermed på samme niveau som i 2018.
Med taksten for 2019 forventes et samlet årligt indtægtsbudget for vandværkerne i Hals-området på ca. 1
mio. kr. til grundvandsbeskyttelse.
VSK a.m.b.a.
I Sejlflod-området er de almene vandværker organiseret sammen i VSK, der skal udføre opgaver i
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst, der blev vedtaget i 2015 og
indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev, der forventes vedtaget i 2019.
I overensstemmelse med forslag fra VSK foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2019, ekskl. moms:
Takst for 2019:

0,25 kr. pr. m

Ledningsbidrag (Grundvandsbeskyttelse) pr. forbruger for 2019:

25,00 kr.

3

Taksten for 2019 fastholdes dermed på samme niveau som i 2018.
Med taksten for 2019 forventes et årligt indtægtsbudget på ca. 250.000 kr. til grundvandsbeskyttelse. Dette
beløb dækker de løbende udgifter, som VSK har til grundvandsbeskyttelse. Da større vandselskaber i
henhold til Vandsektorloven ikke længere må spare op, forventer VSK at optage et lån inden for få år, som
skal dække udgifterne til langsigtet grundvandsbeskyttelse (bl.a. i forbindelse med forventede udgifter ved
jordfordeling i Aalborg Sydøst). Når dette lån er optaget, vil bidrag til grundvandsbeskyttelse blive justeret i
henhold hertil.
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Punkt 17.

Godkendelse af kommissorium for kommende Bæredygtighedsstrategi
2018-079521
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender kommissorium for udarbejdelsen af
Bæredygtighedsstrategi 2020-24, idet rådet udvides med 1 til i alt 2 fra øvrige uddannelsesinstitutioner, og
næstformandsskabet i rådet vælges blandt rådets medlemmer.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret
2016, og som har haft stor betydning for den lokale indsats for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune,
ikke mindst i kommunens fagforvaltninger.
Seneste Bæredygtighedsstrategi blev fulgt op af Bæredygtighedsplan 2017-20 som fortsat er under
implementering i de enkelte forvaltninger. Alle kommunens fagudvalg har vedtaget egne handleplaner, der
afrapporteres samlet til byrådets orientering én gang om året, senest den 18. juni 2018.
Som følge af såvel de globale som nationale politiske beslutninger om at fremme FN’s verdensmål for en
bæredygtig udvikling (SDG-erne), vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015, indarbejdes FN’s verdensmål i
den kommende Bæredygtighedsstrategi 2020-2024, ved at disse omsættes til relevante strategiske mål for
Aalborg Kommune.
De 17 verdensmål dækker den brede bæredygtighedsdefinition, i form af miljømæssig, social og økonomisk
bæredygtighed. Verdensmålene indeholder 169 delmål, og i Bæredygtighedsstrategien identificeres de
delmål, der er direkte linket til Aalborg Kommunes kerneforretninger/velfærdsydelser og myndighedsopgaver
(hver del af organisationen) og hvor en indsats i Aalborg Kommune kan gøre den største forskel lokalt og
globalt. For disse delmål opstilles strategiske mål for hver del af kerneforretningen.
De fire såkaldte biosphere mål ”Livet på land (SDG 15)”, ”Livet i havet (SDG14)”, ”Klima (SDG 13)” og ”Rent
drikkevand (SDG 6)”, har en helt særlig status blandt de 17 mål, idet opfyldelsen af disse 4 mål, er en
nødvendig forudsætning for, at de øvrige mål kan opfyldes, og/eller at det giver mening at opfylde de øvrige
mål. Den særlige status indebærer, at der i Bæredygtighedsstrategien vil være fokus på, at der for alle dele
af Aalborg Kommunes kerneforretninger / velfærdsydelser og myndighedsopgaver vedtages strategiske mål
som fremmer en opfyldelse af disse 4 biosphere mål.
I den forbindelse skal det oplyses, at FN`s Klimapanel primo oktober har udgivet sin seneste statusrapport.
Hovedkonklusionerne fra denne rapport kan kort opridses til:


De seneste 30 år har den nordlige halvkugle oplevet den varmeste periode i 1.400 år.



Uden øget handling vil opvarmningen i slutningen af århundredet nå 3,7-4,8 °C, føre til meget høj
risiko for alvorlige, udbredte og irreversible konsekvenser på globalt plan, såsom ændret
havstrømme, reduceret fødevareforsyning, kollaps af økosystemer og ændrede vandkredsløb
herunder hav-standsstigninger på op til 1,4 m.



Vi kan nå Paris-målene med eksisterende teknologier og mindst mulige omkostninger, hvis
indsatsen iværksættes inden 2030.

FN-målene er indbyrdes afhængige
I den offentlige debat kan man godt få det indtryk, at ikke alle FN-målene er relevante for alle, at det
afhænger af, hvem man er, og hvad man laver. Det er derfor afgørende, at understrege, at FN lægger stor
vægt på at fremhæve, at Verdensmålene er indbyrdes forbundne og hinandens forudsætninger.
Bæredygtighedsstrategien sikrer, at implementeringen af verdensmålene i de kommunale kerneforretninger
sker ved, at kerneforretningerne udvikles for at fremme alle verdensmålene og disses delmål, dog med en
særlig fokus, der hvor udvikling af kerneforretningen kan gøre den største forskel lokalt og globalt.
Organisering af arbejdet med udarbejdelse af Bæredygtighedsstrategien.
Verdensmålet Partnerskaber (SDG 17) med det øvrige samfund, er det verdensmål, der skaber
sammenhæng mellem de øvrige verdensmål. Partnerskaber for implementering er HELT AFGØRENDE for
at kunne omsætte verdensmålene til handling. Derfor involveres kommunens interessenter, herunder
borgerne, erhvervsliv og interesseorganisationer betydeligt i arbejdet.
Råd for Bæredygtig Udvikling (fra Verdensmål til Hverdagsmål)
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For at sikre en stærk involvering i udformningen af de strategiske mål og indsatser i den forestående
Bæredygtighedsstrategi 2020-2024 nedsættes et Råd for Bæredygtig Udvikling. Rådets opgave vil være at
komme med forslag og anbefalinger til udvalget i forbindelse med udarbejdelsen af strategien.
Rådet sammensættes af følgende deltagere:
Formand: Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen
Næstformand: Næstformand i Miljø- og Energiudvalget
2-3 medlemmer af byrådet
Formand for NBE (virksomhed)
2 medlemmer fra Erhvervslivet
1 medlem fra Landbruget
2 medlemmer fra NGO-organisationerne
2 medlemmer fra AAU
1 medlem fra øvrige Uddannelsesinstitutionerne
1 medlem fra Boligforeningerne
1 medlem fra private Boligdeveloperne
1 fra Aalborg Havn
1 fra Business Aalborg
Formandskabet i Limfjordsrådet
De konkrete personer som skal repræsentere medlemsgrupperne udpeges af/inviteres til deltagelse af
udvalget, der hvor ovenstående ikke giver sig selv.
Derudover vil det øvrige byråd blive involveret i arbejdet med udarbejdelse af strategien, idet udvalgene,
ligesom det var tilfældet ved udarbejdelse af den gældende strategi, vil blive anmodet om at udarbejde
forslag til strategiske mål for egne ansvarsområder.
Implementering af strategien
Ligesom for den gældende bæredygtighedsstrategi, vil implementeringen af strategien og de vedtagne
indsatser blive baseret på eksterne konkrete partnerskaber mellem Aalborg Kommune og de relevante
eksterne partnere samt en integration i driften af de indsatser, der er målrettet opgavevaretagelsen i
forvaltningerne.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at ved vedtagelsen af bæredygtighedsstrategien lever Aalborg Kommune
op til forpligtelserne for en bæredygtig udvikling, jf. Aalborg Commitments og jf. planlovens bestemmelser
om, at kommunerne skal udarbejde lokale strategier for en bæredygtig udvikling hvert 4. år.
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Bilag:
Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24
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Punkt 18.

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, ejendomsskat, forskerskat og
HMN Naturgas A/S. Tillægsbevilling 2018
2018-092282
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til hovedkonto 7 Renter, Tilskud, Udligning og Skatter gives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i
nettomindreindtægt fra renter og 2,0 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende ejendomsskat og 0,4 mio. kr. i
merindtægt fra forskerskat,
at der til hovedkonto 7, Renter, Tilskud, Udligning og Skatter gives en tilllægsbevilling på 34,6 mio. kr. i
merindtægter som følge af salget af HMN Naturgas A/S, og
at der til konto 8.32.27, Deponerede beløb gives en tillægsbevilling på 27,7 mio. kr. i merudgifter som følge af, at
80% af salgssummen på 34,6 mio. kr. skal deponeres.
Samlet set medfører ovenstående et kasseforbrug på 4,7 mio. kr.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Renter
Samlet set forventes der et regnskabsresultat vedr. hovedkonto 7, inklusiv garantiprovision, på 1 mio. kr. i
nettoindtægt. I det korrigerede budget for 2018 forventedes renteindtægter inklusiv garantiprovision på 54,5
mio. kr. og renteudgifter på 43,5 mio. kr., i alt en nettoindtægt på 11,0 mio. kr. Således forventes der en
mindreindtægt på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.
Korrigeret budget (mio. kr.)
Merudgift vedr. realiseret kurstab i forbindelse med tvangskonvertering af 5 forbedringslån
Mindreindtægt vedr. afskrivning af tidligere års renteindtægter (debitor)
Mindreudgift renter og gebyrer på kassekredit mv.
Merudgift vedr. renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld
Mindreindtægt som følge af mindre afkast på investeringsbeviser og obligationer
Samlet nettoindtægt på hovedkonto 7

-11,0
1,9
0,8
-2,6
3,8
6,1
-1,0

De finansielle markeder har i 2018 været præget af politisk uro både i USA og Europa. Det har resulteret i et
fortsat meget lavt renteniveau samt et lavere og mere volatilt aktiemarked, hvilket for Aalborg Kommune har
betydet, at de forventede afkast ikke har kunnet realiseres.
Det forventede regnskabsresultat er stadig behæftet med en vis usikkerhed, dels på grund af
udtrækningerne af obligationer pr. 1/1, og dels fordi investeringsbeviserne står til en højere bogført værdi
end den aktuelle markedsværdi. Endvidere kan der fortsat ske bevægelser på rentemarkederne, der kan
påvirke porteføljerne i både op- og nedadgående retning.
Alt andet lige betyder det, at kommunen realiserer et kurstab, der påvirker hovedkonto 7, hvis der omsættes
investeringsbeviser. Hvis ikke der foretages handler i porteføljen, vil værdireguleringen alene ske over
balancen på hovedkonto 9 som et urealiseret kurstab.
Ejendomsskatter
Samlet set forventes der pr. november 2018 mindreindtægter vedr. ejendomsskatter på netto 2 mio. kr.
Årsagen er marginalt færre indtægter fra grundskyld og dækningsafgift. Hertil bemærkes, at der pr.
november 2018 er effektuerede tilbagebetalinger på knap 10 mio. kr. mod budgetterede tilbagebetalinger i
2018 på samlet set 10 mio. kr. Således forudsættes, at der ikke kommer større tilbagebetalinger i den
resterende del af 2018.
Forskerskat
Aalborg Kommune har pr. november indtægter fra Forskerskatteordningen på i alt 7,3 mio. kr. i 2018. Det er
0,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget i 2018.
Salg af HMN Naturgas A/S
HMN Naturgas Holding ApS har solgt HMN Naturgas A/S. I den forbindelse modtager
interessentkommunerne 1,0 mia. kr. Aalborg Kommunes andel er 34,6 mio. kr. Det er indstillet, at Aalborg
Kommune deponerer beløbet, således at bloktilskudsreduktionen kun bliver 20%. Såfremt der ikke
deponeres, bliver bloktilskudsreduktionen 60%. Der indstilles derfor deponeret 27,7 mio. kr. af
salgssummen. De resterende 6,9 mio. kr. tilgår i første omgang kassebeholdningen, men skal betales i
bloktilskudsreduktionen i efteråret 2019.
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Budgetmæssige konsekvenser
Finansiering 2018
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter
Renter, mindreindtægter ..................................................................................

10.000

Skatter, ejendomsskat og forskerskat netto mindreindtægter ..........................

1.600

Salg af HMN Naturgas A/S, merindtægter .......................................................

-34.610

Funktion 8.32.27 Deponerede beløb
Deponering af 80% af salgssummen ved salg af HMN Naturgas A/S,
merudgifter .......................................................................................................

27.688

Finansiering i alt, netto ..................................................................................

27.688
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Punkt 19.

Godkendelse af lånoptagelse for 2018 og tillægsbevillinger for anlæg og finansiering
i 2018 og 2019
2018-091036
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der optages lån på 150,1 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2018,
at lånet optages i KommuneKredit med halvdelen som et fastforrentet lån (KKfast) og med halvdelen som et
variabelt forrentet lån (KKcibor), begge med en løbetid på 25 år,
at Borgmesterens Forvaltning bemyndiges til at indgå endelig aftale med långiver,
at den resterende anlægsbevilling vedr. Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset på 4,6 mio. kr.
overføres til 2019,
at den resterende lånefinansiering vedr. lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale (Nyt
behandlingscenter samt samling af Nøddehuset) på 24,7 mio. kr. overføres til 2019,
at den resterende anlægsbevilling vedr. tagrenovering, Skipper Klement Plejehjem på 2,5 mio. kr. overføres til
2019,
at den resterende lånefinansiering vedr. tagrenovering, Skipper Klement Plejehjem på 2,5 mio. kr. overføres til
2019,
at der i 2018 gives en tillægsbevilling til lånoptagelse vedrørende indefrysning af grundskyld på indtægt 14,0
mio. kr., og
at der i 2018 gives en tillægsbevilling til lånoptagelse vedrørende Nibe Svømmehal på mindreindtægt 1,0 mio.
kr.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I det oprindelige budget 2018 er indarbejdet en lånoptagelse på samlet 154,5 mio. kr. Hertil kommer
tillægsbevilling vedr. lånefinansiering til tagrenovering, Skipper Klement Plejehjem på 9,8 mio. kr. I det
korrigerede budget 2018 udgør den samlede lånefinansiering således 164,3 mio. kr.
Låneadgangen udspringer af den automatiske låneadgang til energiinvesteringer jf. lånebekendtgørelsen
samt to lånedispensationer – én på 25 mio. kr. vedr. det ordinære anlægsområde i 2018 samt dispensation
ligeledes på 25 mio. kr. vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale gældende i 2018 og 2019.
Kommunen kan udelukkende optage lån til finansiering af det låneberettigede anlægsforbrug afholdt i
pågældende regnskabsår. Budgetterede anlægsudgifter som ikke realiseres i regnskabsåret giver således
ikke kommunen låneadgang.
Opgørelse af låneramme for 2018 pr. ultimo november 2018
Nedenstående tabel viser opgørelse af Aalborg Kommunes låneramme for 2018 (foreløbig opgjort pr. ultimo
november 2018).
Korr. Budget
Lånoptagelse

Forv. forbrug
anlæg

Låneramme

Ordinære anlægsområde

25,0

25,0

25,0

Effektiviseringspotentiale *

25,0

0,4

0,3

Udvendig vedligeholdelse

35,0

35,0

35,0

Tag, Medborgerhuset

11,4

11,4

11,4

Tag, Skipper Klement Plejehjem (Tillægs bev.)

9,8

7,3

7,3

Genopretning af belysningsanlæg

6,6

6,6

6,6

Renovering af institutioner

1,9

1,9

1,9

Renovering af skoler

28,6

28,6

28,6

Pulje - Fritidsområdet

14,0

14,0

14,0

7,0

6,0

6,0

164,3

136,2

136,1

Lånoptagelse 2018
Dispensationer:

BLF
ÆH

Energiinvesteringer:

BF

BLF
FB
SKF
SUN

Renovering af Nibe svømmehal
I alt
Øvrig lånemulighed (ikke budgetteret):
Indefrysning af grundskyld i 2018

14,0

I alt

150,1

*Dispensation på 25,0 mio. kr. vedr. Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset gældende i 2018
og 2019, under forudsætning af en samlet anlægssum på 35,5 mio. kr. med budgetteret 5 mio. kr. i 2018 og
30,5 mio. kr. i 2019 (Belåning på 70,4% af 35,5 mio. kr. i 2018 og 2019).
Den samlede opgørelse af lånerammen for 2018 viser en mulig lånefinansiering på i alt 150,1 mio. kr.
Vedrørende Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset, dispensation,
effektiviseringspotentiale
Projektet er af forskellige årsager udskudt og byggeriet forventes først igangsat i slutningen af 2019. Det
forventede forbrug i 2018 er på ca. 0,4 mio. kr. ud af de budgetterede 5 mio. kr. Den resterende
anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. overføres til 2019. Forbruget på de 0,4 mio. kr. giver en låneadgang i 2018 på
0,3 mio. kr. Den resterende del af lånedispensationen på 24,7 mio. kr. overføres til 2019, hvor den også er
gældende.
Vedrørende Tagrenovering, Skipper Klement Plejehjem
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Projektet er forsinket, og det forventede forbrug i 2018 udgør 7,3 mio. kr. Den resterende andel af
anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. samt den tilsvarende lånefinansiering overføres til 2019.
Vedrørende Nibe svømmehal
Projektet er budgetlagt med 6,0 mio. kr. i 2018 og forventes realiseret.
Vedrørende indefrysning af stigende grundskyld
Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et politisk flertal at indføre en midlertidig
indefrysningsordning i årene 2018-2020, hvilket betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til
2017 automatisk indefryses. En eventuel stigning i grundskylden i den nævnte periode vil først skulle
betales, når ejendommen sælges. Et tillæg til lånebekendtgørelsen giver kommunerne adgang til at belåne
beløbet til indefrysning af stigende grundskyld. Beløbet forventes i 2018 at udgøre ca. 14,0 mio. kr.

Valg af lånetilbud vedrørende almindelig lånoptagelse
KommuneKredit har leveret følgende låneforslag:
Låntype
Obligationslån
(1,5%)
Fastforrentet lån
(KKfast)
Variabelt forrentet
lån (KKvar)
Variabelt forrentet
lån (KKcibor)
Lån med
basisrente
(KKbasis)

Effektiv
debitorrente

Kurstab

Rentetype

Budgetsikkerhed

2,07 procent

Ja

Fast

Høj

1,41 procent

Nej

Fast

Høj

- 0,19 procent

Nej

-0,31 procent

Nej

1,24 procent

Nej

Variabel, 3
mdr.
Variabel, 3
mdr.
Variabel, 3
mdr.

Lav
Lav
Lav

Obligationslån
Renten på obligationslånet er 2,07% med en skønnet kurs på 94,69 (pr. 26. november 2018). Der vil således
være et kurstab for at opnå et provenu svarende til lånerammen. Der betales bidrag på lånet på 0,08%.
Løbetiden er 25 år. Obligationslånet er konverterbar.
Fastforrentet lån
Renten er pr. 26. november 2018 på 1,41% p.a. i hele lånets løbetid. Der er ikke noget kurstab. Løbetiden er
25 år. KKfast er principielt inkonverterbar, og kan kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperiode
mod betaling af kompensationsrente.
Variabelt forrentede lån
KommuneKredit tilbyder 2 forskellige lån med variabel rente, henholdsvis lånetyperne KKvar og KKcibor som
begge har 3 måneders rentefastsættelse. Der er ikke noget kurstab på disse lån i forbindelse med
lånoptagelsen, der betales ikke bidrag og løbetiden er 25 år.
KKvar renten er pr. 26. november 2018 på -0,19% p.a. og fastsættes af KommuneKredit på grundlag af
renten på det det internationale kapitalmarked.
KKcibor renten er pr. 26. november 2018 på -0,31% p.a. og består af 2 komponenter, henholdsvis 3 mdr.
CIBOR på aktuelt – 0,31% samt et tillæg på aktuelt 0,00% gældende for op til 4 år.
Hvis det ønskes, at den variable rente har tilknytning til et officielt renteindeks, så kan KKcibor med fordel
vælges.
Lån med basisrente
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Basisrenten er pr. 26. november 2018 på 1,24% med henholdsvis tillæg og fradrag på grundlag af renten på
det internationale kapitalmarked og KommuneKredits fundingomkostninger. Der er pr. 26. november 2018 et
tillæg på 0,12%. Renten kan således både stige og falde. Tillægget/fradraget reguleres hver 3. måned i opeller nedadgående retning. Løbetiden er 25 år.
Anbefaling
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at lånet på 150,1 mio. kr. optages med halvdelen som et fastforrentet
lån (KKfast) og med halvdelen som et variabelt forrentet lån (KKcibor), begge med en løbetid på 25 år
Sammensætning af kommunens låneportefølje
Jf. Aalborg Kommunes finansielle strategi er budgetsikkerheden for et lån defineret således:
Høj budgetsikkerhed: Renten er fast i hele lånets løbetid.
Mellem budgetsikkerhed: Renten er fast i en del af lånets løbetid (1 år og op til lånets løbetid) eller er med
renteloft.
Lav budgetsikkerhed: Renten er variabel i hele lånets løbetid eller fast rente i op til 1 år.
Byrådet godkendte i 2017 i mødet den 11. december (punkt 4), at kommunens låneportefølje skal
sammensættes med følgende budgetsikkerhed:




Høj:
Mellem:
Lav:

60%
20%
20%

Kommunens skattefinansierede langfristede gæld forventes aktuelt at udgøre 1.242,6 mio. kr. ved udgangen
af 2018 inklusive lånoptagelse på 150,1 mio. kr.
Dette tal kan ændre sig afhængigt af rente- og kursudvikling frem mod 31. december 2018.
Med den foreslåede lånoptagelse vil der være nedenstående fordeling for budgetsikkerhed.
Lånoptagelse med 50/50 budgetsikkerhed (Fast/Variabel)
Mio. kr.

Høj budgetsikkerhed
Mellem
budgetsikkerhed
Lav budgetsikkerhed
Formålsbestemte lån
I alt

Byrådet

Før
lånoptagelse
693,2

Før
lånoptagelse
i%
63,5

199,7

18,3

189,9
8,6
1.091,4

17,4
0,8
100,0

Nye lån

Efter
lånoptagelse

75,05

768,3

Efter
lånoptagelse i
%
61,9

199,7

16,1

265,0
8,6
1.241,5

21,3
0,7
100,0

75,05
150,1

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Side 91
4 afaf6103

Byrådet
Budgetmæssige konsekvenser 2018
Anlæg 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
Tegrenovering, Skipper Klement Plejehjem, mindreudgift ........................................

-2.500

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset, mindreudgift..........................

-4.600

Ændring i alt – Anlæg ............................................................................................

-7.100

Finansiering 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Hovedkonto 8 - Balanceforskydninger
Finansiering, lånoptagelse
Resterende lånefinansiering vedr. tagrenovering, Skipper Klement Plejehjem,
mindreindtægt..............................................................................................................

2.500

Finansiering, lånoptagelse
Resterende lånefinansiering vedr. lånedispensation til investeringer med
effektiviseringspotentiale (Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset),
mindreindtægt............................................................................................................

24.700

Finansiering, lånoptagelse
Indefrysning af stigende grundskyld, merindtægt .....................................................

-14.000

Finansiering, lånoptagelse
Nibe svømmehal – renovering, reduktion af lånemulighed, mindreindtægt
Ændring i alt – Finansiering ...................................................................................

1.000
14.200

Ovenstående budgetmæssige konsekvenser for 2018 bevirker en netto merudgift på 7,1 mio. kr. i 2018, som
finansieres af kassen.
Budgetmæssige konsekvenser 2019
Anlæg 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter
Tegrenovering, Skipper Klement Plejehjem, merudgift .............................................

2.500

Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset, merudgift ..............................

4.600

Ændring i alt – Anlæg ............................................................................................

7.100

Byrådet

Møde den 10.12.2018
kl. 16.00

Side 92
5 afaf6103

Byrådet

Finansiering 2019
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Finansiering, lånoptagelse
Resterende lånefinansiering vedr. tagrenovering, Skipper Klement Plejehjem,
merindtægt ................................................................................................................

-2.500

Finansiering, lånoptagelse
Resterende lånefinansiering vedr. lånedispensation til investeringer med
effektiviseringspotentiale (Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset),
merindtægt ................................................................................................................

-24.700

Ændring i alt – Finansiering ..................................................................................

-27.200

Ovenstående budgetmæssige konsekvenser for 2019 medfører en netto merindtægt på 20,1 mio. kr. i 2019.
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Punkt 20.

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2018
2018-042110
Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar – oktober 2018.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-oktober 2018. Udvalgene har fremsendt
nedenstående økonomiske status og forventninger til 2018 for drift og anlæg. Dato for og bemærkninger fra
udvalgenes behandling fremgår nedenfor af tabel 3.
Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til regnskabsafvigelsen i 2018.
Tabel 1: Økonomisk status 2018 – drift og anlæg
Skattefinansieret
område,
mio. kr.
Forvaltning
Borgmesterens
Forvaltning
*) By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og
Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb

Serviceudgifter
Fra

Til

-12,0

Ikke rammebelagte
driftsudgifter
Fra
Til

Budgetgaranterede
udgifter
Fra
Til

Anlæg
(Udgifter)

Anlæg
(Indtægter)

Fra

Til

Fra

Til

-8,0

-1,5

-1,0

-0,5

0

-6,0

-5,0

-30,0

-25,0

45,0

55,0

-28,0

-21,0

0

0

0

0

-15,0

-15,0

0

0

-14,5

12,5

5,0

5,0

0

0

-15,7

-15,7

0

0

-17,3

-17,3

0

0

0

0

0

0

-4,1

-4,1

6,0

8,0

-24,5

-24,5

-4,0

-4,0

-2,1

0

0

0

-0,3

0

0

0

0

0

(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)
*) Inkl. BRT (+BUS). Herudover forventer forvaltningen vedr. grundkapitaltilskud et mindreforbrug i regnskab 2018 i
størrelsesordenen 7-8 mio. kr.

Byrådet vedtog i mødet 23. april 2018, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at 50% af de overførte
serviceudgiftsbevillinger fra 2017 til 2018 vil kunne videreføres til budget 2019 i forbindelse med
behandlingen af overførselssagen i 2019.
Nedenstående tabel 2 viser de enkelte forvaltningers pålagte overførsler til 2019.
Tabel 2: Bundne midler i budget 2018
Skattefinansieret område, mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning
By- og Landskabsforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen
Sektor Rammebeløb
I alt

Serviceudgifter
overføres til 2019
7,7
5,3
27,3
20,7
9,5
4,1
2,1
0,0
76,7

Det bemærkes jf. ovenstående og bilag 1, at Ældre- og Handicapforvaltningen og Miljø- og
Energiforvaltningen ikke forventer at kunne overholde overførelseskravet til 2019.
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Tabel 3: Overblik over udvalgenes behandling af kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo oktober 2018
Magistraten
Udvalgsbehandlet den 3. december 2018.
Beslutning: Anbefalet.
By- og Landskabsudvalget

Udvalgsbehandlet den 22. november 2018.
Beslutning: Godkendt.

Familie- og Socialudvalget samt
Beskæftigelsesudvalget

Familie- og Socialudvalget:
Udvalgsbehandlet den 23. november 2018.
Beslutning: Anbefalet.
Vibeke Gamst, Anne Honoré Østergaard og Anna Kirsten
Olesen var fraværende.
Beskæftigelsesudvalget:
Udvalgsbehandlet den 20. november 2018.
Beslutning: Anbefalet.

Ældre- og Handicapudvalget

Udvalgsbehandles den 28. november 2018.
Beslutning: Godkendt.
Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Skoleudvalget

Udvalgsbehandlet den 22. november 2018.
Beslutning: Godkendt.

Sundheds- og Kulturudvalget

Udvalgsbehandlet den 14. november 2018.
Beslutning: Godkendt.
Anna Kirsten Olesen var fraværende

Miljø- og Energiudvalget

Udvalgsbehandlet den 21. november 2018.
Beslutning: Til orientering.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Bilag:
Bilag 1 - Udvalgenes forventninger og kommentarer - januar-oktober 2018
Bilag 2 - Kommenteret virksomhedsrapport jan-okt 2018
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Punkt 21.

Godkendelse af ændringer til hovedregulativet i gældende Kasse- og
regnskabsregulativ.
2017-063272
Magistraten indstiller, at byrådet godkender ændringer til hovedregulativet i gældende Kasse- og
regnskabsregulativ således,
at der ved overførsler af budgetbeløb mellem årene sker en opdeling i kategorier, med forskellig
overførselsadgang, herunder projekter med ekstern finansiering,
at afsnit 3.7 ”Lønsumsstyring” ændres til afsnit 3.8 og at afsnit 3.7 tilføjes med et nyt afsnit vedr.
budgetomplaceringer, og
at ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2019.
Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Overførsel af projekter med ekstern finansiering:
Aalborg Kommune styrer på forskellige områder projekter med ekstern finansiering, som rækker ud over
flere år. Fælles for projekterne er en udfordring ved overførsel mellem årene. Konkret er der både en
bevillingsmæssig og en styringsmæssig problemstilling. Tidligere har projekter med ekstern finansiering
været en del af overførselsadgangen mellem årene. Fremover ønskes projekter med ekstern finansiering
som udgangspunkt at have fuld overførselsadgang. I dag er der over 100 projekter med ekstern finansiering
fordelt på forvaltninger. Projekterne er kendetegnet ved, at de indgår i driften, de forløber over flere
regnskabsår, samt at udgifter og indtægter ikke altid kan konteres i samme regnskabsår.
Der foreslås derfor følgende ændring til afsnit 3.5:
Nuværende afsnit 3.5:
”Fagudvalgene søger om overførsel af over- og underskud af drifts- og anlægsmidler til næste års
budget.
Mindre forbrug på anlægsprojekter kan ikke overføres til andre projekter eller nye projekter i forbindelse
med projektets afslutning. Såfremt et anlægsarbejde ikke er afsluttet indenfor regnskabsåret, kan
rådighedsbeløbet søges overført til næste års budget.
Ansøgning om overførsler skal godkendes af byrådet og gives som hhv. positive eller negative
tillægsbevillinger”.

Nyt afsnit 3.5:
”Fagudvalgene søger om overførsel af over- og underskud af drifts- og anlægsmidler til næste års
budget.
Mindre forbrug på anlægsprojekter kan ikke overføres til andre projekter eller nye projekter i forbindelse
med projektets afslutning. Såfremt et anlægsarbejde ikke er afsluttet indenfor regnskabsåret, kan
rådighedsbeløbet søges overført til næste års budget.
Driftsbudgettets budgetgaranterede områder er ikke omfattet af overførselsadgangen. Serviceudgifter er
omfattet af overførselsadgangen.
Aalborg Kommune deltager i mange projekter sammen med eksterne samarbejdspartnere som er
medfinansierende, ex. andre kommuner, staten, EU og private aktører. Projekterne er kendetegnet ved
at de indgår i driften, at de er bevilget til konkrete indsatser, at de forløber over flere regnskabsår samt,
at udgifter og indtægter ikke altid kan konteres i samme regnskabsår.
Projekter med ekstern finansiering har som udgangspunkt fuld overførselsadgang.
Alle overførsler bevilges af byrådet som hhv. positive eller negative tillægsbevillinger”.

Nye afsnit vedrørende budgetomplaceringer:
Det har vist sig, at der er behov for en detaljeret beskrivelse med hensyn til budgetomplaceringer indenfor
budgetåret. Derfor tilføjes et nyt afsnit i hovedregulativet om dette emne.
Af hensyn til rækkefølgen i regulativet vil det være nødvendigt at rykke afsnit 3.7 om Lønsumsstyring til et nyt
afsnit 3.8, således afsnittet om budgetomplaceringer følger efter afsnittet om tillægsbevillinger.

Afsnit 3.7 Budgetomplaceringer (nyt afsnit)
Udvalgene har kompetence til, indenfor deres forvaltningsområde at lave budgetomplacering (forhøje
eller nedsætte delbudgetbeløb) indenfor for en bevilling. Summen af ændringerne skal være neutral,
så bevillingen ikke ændres.
Budgetomplacering må kun ske indenfor budgetåret.
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I de tilfælde, hvor merudgifter eller mindreindtægter kun delvis modsvares af mindreudgifter eller
merindtægter indenfor samme bevilling, eller hvis der sker omplacering mellem to eller flere
bevillinger, er der tale om tillægsbevillinger, og der skal ageres jf. afsnit 3.6.
Udvalgene kan delegere kompetencen til budgetomplacering til den enkelte budgetansvarlige på
forskellige ledelsesniveauer.

Afsnit 3.8 Lønsumsstyring (tidligere afsnit 3.7 med uændret tekst)
Den lønsum, som godkendes inden for hvert bevillingsområde i forbindelse med budgetvedtagelsen,
er styrende. Personaleoversigten (normeringen) i budgettet er vejledende og kan derfor fraviges i det
enkelte regnskabsår. Derimod skal personaleoversigten i regnskabet udtrykke det faktiske
personaleforbrug.
Den enkelte forvaltning skal foretage lønsumsstyring. Kompetencen til lønsumsstyring kan delegeres
til den enkelte budgetansvarlige på forskellige ledelsesniveauer.
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Bilag:
Bilag. Vejledning i styring af projekter med ekstern finansiering.
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Punkt 23.

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Rose Sloth Hansen
2018-095825
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at Christian Korsgaard indkaldes som
stedfortræder for Rose Sloth Hansen i perioden fra og med 11. december 2018 til og med 24. februar 2019.

Beslutning:
Godkendt.
Anna Kirsten Olesen, Søren Kusk og Evald Lange Rise var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Rose Sloth Hansen har ved mail af 10.december 2018 til borgmesteren anmodet om at blive fritaget for
hvervet som byrådsmedlem pga. helbredsmæssige årsager. Hun ønsker orlov i perioden 11. december 2018
til og med 24. februar 2019.
Når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit kommunale hverv i en
forventet periode af mindst 1 måneds varighed, skal stedfortræderen indkaldes til det førstkommende møde i
byrådet, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.
Førstkommende møde i byrådet er 14. januar 2019.
Christian Korsgaard er 1. stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste, og han indkaldes som
stedfortræder i perioden.
Socialdemokratiets byrådsgruppe har oplyst, at Christian Korsgaard indtræder i Sundheds- og
Kulturudvalget samt Miljø- og Energiudvalget i den pågældende periode. Christian Korsgaard deltager i de
førstkommende møder i de respektive udvalg.
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