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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering om regnskab 2018 på By- og Landskabsforvaltningens område
2019-022563
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2018
på By- og Landskabsforvaltningens område.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2018 for By- og Landskabsforvaltningen til By- og
Landskabsudvalgets orientering.
Regnskabsresultatet på drift og anlæg er nærmere beskrevet i regnskabsdokumentet, der er vedlagt som
bilag. I bilaget redegøres - på sektorniveau - kortfattet for regnskabsresultatet, de væsentligste ændringer af
de økonomiske rammer samt mål og resultater for 2018.
Samlet viser regnskabet for 2018 følgende;




Mindre forbrug på driften på 19,8 mio. kr.
Mindre forbrug på 42,1 mio. kr. på den samlede anlægsramme på 293,6 mio. kr. i det korrigerede
budget.
Mindre indtægter på anlæg på 42,5 mio. kr.

Driftsresultat
De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:
Sektor (i mio. kr.), netto

Oprindeligt
budget 2018

AK-Arealer
Byfornyelse og boligbyggeri
Parker, fritid og kirkegårde
Veje
Parkeringskontrol Nord
Entreprenør
Myndighed og Administration
Drift i alt (serviceudgifter)

Korrigeret
budget 2018

-3,3
24,8
119,9
88,2
-0,9
-0,5
105,2
333,4

Regnskab
2018

-3,0
26,8
120,8
94,8
-0,7
-0,3
108,5
346,9

Afvigelse
-=
Mindreforbrug
+ = Merforbrug

-3,0
21,5
116,6
88,1
-6,5
-0,5
110,8
327,0

0,1
-5,3
-4,2
-6,6
-5,8
-0,2
2,3
-19,8

Der er i 2018 givet tillægsbevillinger på 13,4 mio. kr. (netto) på driften.
Anlægsresultat
Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:
Sektor (i mio. kr.)

Udgifter
Korrigeret
budget
2018

AK-Arealer

Indtægter

Regnsk Afvigels
ab 2018
e

Korrigeret
budget
2018

Netto

Regnska
b 2018

Afvigels
e

Afvigelse
-=
Mindreforbrug/m
erindtægt
+ = Merforbrug/
mindreindtægt

57,8

57,5

-0,4

-176,3

-139,8

36,6

36,2

Veje

235,8

194,1

-41,7

-25,4

-19,5

5,9

-35,8

Anlæg i alt

293,6

251,5

-42,1

-201,8

-159,3

42,5

0,4

Der er i 2018 givet tillægsbevillinger på 69,0 mio. kr. i merudgifter og 43,0 mio. kr. i merindtægter til
anlægsbudgettet. Tillægsbevillingerne er primært knyttet til overførsler fra 2017 til 2018 med baggrund i
tillægsbevillinger givet i oktober 2017 til fremrykningen af 50 mio. kr. til Egnsplanvej og 35,9 mio. kr. til
Stigsborg Havnefront.
Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 4. april 2019 videresendes – med
eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og Byrådets behandling.
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Bilag:
Regnskabsdokument BLF 2018
Øvrige regnskabsbilag BLF 2018
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Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2018
2019-016026
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til
reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:
”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt
anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det
pågældende anlægsarbejde er afsluttet.”
Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K).
(M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Projekt 2b2630, Svenstrup Center
Nord

U
I

5.067
-1.422

5.067
-1.422

0
0

01.86
01.86

12.18
12.18

Projekt 2b2797, Mou, Øst for byen

U

3.434

3.434

0

01.07

12.18

Projekt 2b2910, Maratonvej,
Svenstrup

U
I

3.841
-10.353

3.842
-10.353

-1
0

01.13
01.13

12.18
12.18

U
I

3.434
-4.184

3.434
-4.184

0
0

01.94
01.94

12.18
12.18

U
I

3.496
-34.266

9.312
-14.407

-5.816
-19.859

O
O

01.18
01.18

12.18
12.18

U
I

80.948
-30.475

80.947
-30.475

1
0

O

10.13
10.13

12.18
12.18

U
I

3.853
-1.654

3.853
-1.654

0
0

10.13
10.13

12.18
12.18

Påbegyndt

Afsluttet

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: AaK-Arealer
00.22.02 Boligformål

O

00.22.03 Erhvervsformål
Projekt 2b2636 Holtebakkevej
00.22.05 Ubestemte formål
Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v.,
ubestemte formål
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Projekt 2v0025 Realisering af Vestre
Fjordpark
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vildmose
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1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

U

9.597

9.243

354

O

10.15

12.18

Projekt 2v0083 Vedligeholdelse af
Veje

U

5.000

5.014

-14

O

10.16

12.18

Projekt 2v2717, Opfølgning på
trafiksikkerhedsplanen

U
I

712
6.051

7.145
-916

-6.433
6.967

O
O

01.18
01.18

12.18
12.18

Projekt 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/
Hørfrøgade

U

2.029

2.365

-336

O

10.12

12.18

U

2.500

2.657

-157

O

10.16

12.18

Påbegyndt

Afsluttet

02.28.22 Vejanlæg
Projekt 2v0054 Veje og fortove i
landdistrikter

02.35.41 Lystbådehavne
Projekt 2v0072 Nyt molehoved Hals
Havn

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
By- og Landskabsforvaltningen
Sektor Aak-Arealer
00.22.02 Boligformål
Projekt 2b2630, Svenstrup Center Nord
Byggemodningen omfatter de kommunale og private arealer udlagt til boligcenter og offentlige formål
indeholdt i lokalplan 02-022, Højvangscentret, Svenstrup. Byggemodningen i området er efterfølgende
opdelt i nyere projekter
Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,067 mio. kr. og forbruget blev. 5,067 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -1,422 mio. kr. og indtægten blev -1,422 mio. kr.
Projekt nr. 2b2797 Mou, Øst for byen
Projektet er overtaget fra Sejlflod Kommune i 2007. Byggemodningen blev ikke igangsat.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,434 mio. kr. og forbruget blev 3,434 mio. kr.
Projekt nr. 2b2910 Maratonvej, Svenstrup
Der er i perioden 2013-2018 byggemodnet og solgt 21 parcelhusgrunde i området.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,841 mio. kr. og forbruget blev 3,842 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -10,353 mio. kr. og indtægten blev -10,353 mio. kr.
00.22.03 Erhvervsformål
Projekt nr. 2b2636 Holtebakkevej
Byggemodningen omfatter de kommunale arealer ved Holtebakkevej og Charles Lindbergs Vej i Vadum, jf.
lokalplan 13-006
Der er solgt arealer på i alt 58.462 m2
Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,434 mio. kr. og forbruget blev 3,434 mio. kr.
Anlægssummen (Indtægt) var i alt på -4,184 mio. kr. og indtægten blev -4,184 mio. kr.
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00.22.05 Ubestemte formål
Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Der er i 2018 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring,
salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.
Der er i 2018 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Tornhøjvej, Krebsen, Nr.Tranders, Nørremarksvej,
Vidalsvej m.fl.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,496 mio. kr., og forbruget blev 9,312 mio. kr. Merudgiften 5,816 mio. kr.
finansieres over rammen.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34,266 mio. kr. og indtægten blev -14,407 mio. kr. Mindreindtægten
på -19,859 mio. kr. finansieres over rammen.

Sektor Veje
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Projekt 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark
Med projektet er der skabt et nyt, maritimt lærings- og oplevelsesrum ved Vestre Fjordpark – et
sammenhængende, rekreativt område, der danner ramme om en lang række af forskellige aktiviteter med
tilknytning til strand, vand, natur og fysisk aktivitet, herunder bl.a. friluftsbad og et nyt multifunktionelt
bygningskompleks til områdets brugere. Bygningerne danner bl.a. rammen for vinterbadeklubben,
vandcenteret, kajakklub, naturvejledere og bademesterfunktioner. Projektet er støttet af Nordea Fonden.
Anlægssummen (udgift) var 80,948 mio. kr. og forbruget blev 80,947 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var -30,475 mio. kr. og forbruget blev -30,475 mio. kr.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vildmose
Projektet med opsætning af 30 km vildthegn omkring Mellemområdet i Lille Vildmose er afsluttet og kronvildt
og elge blev udsat i det store hegn foråret 2016.
Hegnet sikrer pleje af områdets unikke natur, der på nationalt og internationalt niveau vil synliggøre og
brande Aalborg Kommune som foregangskommune i forhold til biodiversitet, natur og rekreative muligheder.
Anlægssummen (udgift) var 3,853 mio. kr. og forbruget blev 3,853 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var -1,654 mio. kr. og forbruget blev -1,654 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg
Projekt nr. 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.
Projektet har omfattet kapitalbevarende aktiviteter primært på fortove i de 11 oplandsbyer med særligt
byvækstpotentiale. TIP-henvendelser og mindre akutte opgaver, hvor der typisk vil være et
erstatningsansvar for kommunen, planlagte opgaver i forbindelse med ledningsarbejder, primært fibernet
samt planlagte opgaver i forbindelse med slidlagsarbejder.
Der har i 2018 været afholdt udgifter til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer med fokus på Vodskov og
Svenstrup, istandsættelse af grusveje (bl.a. Gennem Bakkerne), fortovsopgaver ifm. ledningsarbejder (bl.a.
Horsensvej i Langholt) samt fortove i forbindelse med asfaltarbejder (Hanevej og Klokkevej i Dall Villaby).
Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,597 mio. kr., og forbruget blev 9,243 mio. kr. Mindreforbruget på 0,354
mio. kr. ønskes overført til drift under Sektor Veje.
Projekt nr. 2v0083 Vedligeholdelse af veje
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift. Der har i 2018 været afholdt udgifter til asfaltarbejder på
Rørdalsvej, Hestebakken i Nibe, Midtergade i Hals, Under Lindende i Nørresundby og Ærtebjergvej ved
Ellidshøjvej. Derudover er afholdt udgifter til omlægning af fortov på Gl. Hasserisvej m.v.
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Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,000 mio. kr., og forbruget blev 5,014 mio. kr. Merforbruget på 0,014
mio. kr. ønskes overført til drift under Sektor Veje.
Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2019.
Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud i forbindelse med projekt Aalborg Trafiksikkerhedsby er modtaget i
2018. Årets største projekt er ombygningen af krydset Hobrovej-Over Kæret, der er bygget mere trafiksikker
og er udvidet kapacitetsmæssigt. Derudover er der lavet en række mindre projekter med fokus på
trafiksikkerhed i sammenhæng med skoleruter.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,712 mio. kr. og forbruget blev 7,145 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på 6,051 mio. kr. og indtægten blev -0,916 mio. kr. Merforbruget på kr.
6,433 mio. kr. og merindtægten på 6,967 mio. kr. overføres netto som en mindreudgift til samme projekt på i
alt kr. 0,534 mio. kr.
Projekt nr. 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade
Formålet med projekt har været at skabe en ny vejadgang til byudviklingsområdet Østre Havn fra
Nyhavnsgade. Dette er sket ved at etablere et 4-benet signalanlæg, hvor det nordlige ben betjener Østre
havn og det sydlige ben forbinder til Østre Havnegade/Østerbro. Der er etableret fodgængerovergang i alle
ben.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,029 mio. kr., og forbruget blev 2,365 mio. kr. Merforbruget på 0,336
finansieres af delprojekt Cykelsti – Vodskov, Uggerhalne og Grindsted under 2v2718 Cykelhandlingsplan.

02.35.41 Lystbådehavne
Projekt nr. 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn
Projektet er afsluttet. Der har været afholdt udgifter til renovering af det vestre molehoved. Der er sat en ny
stålspuns, og udført mindre reparationer. Merforbruget skyldes komplekst arbejde.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,500 mio. kr., og forbruget blev 2,657 mio. kr. Merforbruget på 0,157
mio. kr. overføres til drift.
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Punkt 4.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019, By- og
Landskabsforvaltningen - drift. Tillægsbevilling 2019
2019-023335
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. i
merudgift (Budget 2019),

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 3.658.000 kr. i
merudgift (Budget 2019)

at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 6.715.000 kr. i merudgift (Budget 2019),

at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 5.643.000 kr. i merudgift
(Budget 2019),

at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på 210.000 kr. i merudgift (Budget
2019),

at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 1.700.000 kr. i
merudgift (Budget 2019)

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en
tillægsbevilling på 11.579.000 kr. i merudgift (Budget 2019).
Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2019 med
19.926.000 kr.
Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Overførsler fra 2018 til 2019 – drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2018
Nettodriftsudgifter

Sektor AK Arealer i alt – til overførsel regnskab 2018

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:

-80

80

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2019 ....................................

0

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2018

0

I alt
+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

0
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Overførsler fra 2018 til 2019 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2018
Nettodriftsudgifter

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2018

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

5.328
-3.328

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2019 ....................................

2.000

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2018

2.000

I alt
+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

2.000

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2018
Nettodriftsudgifter

Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2018

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

4.221
-563

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2019 .......................................

3.658

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2018

3.658

I alt
+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

3.658

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 12
3 afaf578

By- og Landskabsudvalget
Overførsler fra 2018 til 2019 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2018
Nettodriftsudgifter

Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2018

6.616

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

23

III. Søges overført fra anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:

76

Sektor Veje i alt - til drift 2019 .............................................................................

6.715

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2018

6.715

I alt
+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

6.715

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2018
Nettodriftsudgifter

Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2018

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

5.843
-200

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift 2019 .............................................

5.643

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme som i 2018

I alt
+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

5.643

Side 13
4 afaf578

By- og Landskabsudvalget
Overførsler fra 2018 til 2019 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2018
Nettodriftsudgifter

Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2018

210

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2019 ................................................................

210

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme som i 2018

I alt
+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift
Beløb i 1.000 kr.

210

Overførsel 2018
Nettodriftsudgifter

Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2018

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

-2.288

3.988

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2019 ...................................

1.700

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme som i 2018

I alt
+= mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

1.700

Side 14
5 afaf578

By- og Landskabsudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og
Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
2019-025533
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 5.116.000 kr. i merudgift og 36.352.000 kr. i
merindtægt (Budget 2019), og

at der til sektor Veje (anlæg) overføres 49.939.000 kr. i merudgift og 12.873.000 i merindtægt
(Budget 2019).
I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 55.055.000 kr. i merudgift og 49.225.000 kr. i
merindtægter, netto 5.830.000 kr. (netto merforbrug i 2019).
Med forslag til overførselssag overføres fra anlæg til drift (0,076 mio. kr.), mellem sektorer, mellem projekter og
mellem udgifter og indtægter.
Derudover foreslås indtægtskrav på to projekter – Madservice i Gug (ÆH) og Salg af jordlodder, forpagtede
arealer – ikke overført til 2018 (kassefinansiering).
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 15
1 afaf778

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor AK Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018

Udgifter

Indtægter

358

-36.558

Beløb fremkommer ved:
Byudvikling Strategi
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) ...........................................

-1.016

Mobilitet Strategi
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds ........................................................................

-1.232

AK Arealer Strategi
2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål ..........................................................
2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål ....................................
2b0004 Salg af grunde m.v, ubestemte formål ......................................................
2b0022 Danagården/Fenris Allé.............................................................................
2b0023 Majvej i Klarup ...........................................................................................
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .........................................
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej ..........................................................................
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning ..................................
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ...............................................................
2b0030 Grundsalg til Madservice ...........................................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ...............................................................
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) ............................
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter ................................
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej.......................................................................
2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer .......................................................
2b0043 Lokeshøj....................................................................................................
2b0046 Institution på Sandtuevej ...........................................................................
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer ..............................................
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal ...............................................................................
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder ...........................
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken ................................................................
2b2710 Langholt, Kidholm .....................................................................................
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) .........................................
2b2767 Godthåb, Sportsvænget ............................................................................
2b2820 Hals Nord v/Søhesten ...............................................................................
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet .........................................................................
2b2827 Ferskenvej, Hasseris .................................................................................
2b2910 Maratonvej, Svenstrup ..............................................................................
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) ............................................................

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

-110
1.000
-5.816
494
340
-728
341
2.281
1.197

-256
4.482

-2.030
-79
993
-796
107
241
778
-4.138
1.090
-25
504
1.773
-1

43

-19.859
639
-3.290
-10.000
-3.300
-3.000
260
524
-30.000
-3.500

1.284
-1.131
5.067
-244
-888
1.148
29.689

964

Side 16
2 afaf778

By- og Landskabsudvalget

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Overføres mellem sektorer
Finansieres af kassen
I alt

Udgifter

Indtægter

-1.556
6.314

206

5.116

-36.352

Beløbet anvendes til:
Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) ...........................................

-1.016

2b0004 Salg af grunde m.v, ubestemte formål ......................................................
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning ..................................

2.281

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ...............................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ...............................................................
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej.......................................................................
2b0046 Institution på Sandtuevej ...........................................................................
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken ................................................................
2b2827 Ferskenvej, Hasseris .................................................................................

-4.079
-10.000

988
-3.000
-30.000
-79
241

1.284
14.900

Arbejdsprogram Byudvikling i byerne
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .........................................
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter ................................

5.000

2b0043 Lokeshøj....................................................................................................
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)............................................................

-2.030
963

-2.000
-3.500

Arbejdsprogram Mobilitet
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds ........................................................................

-1.232

43

Sektor AK Arealer i alt - til anlæg 2019 ..............................................................

5.116

-36.352

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Udgifter

Indtægter

41.698

-5.906

Side 17
3 afaf778

By- og Landskabsudvalget

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Beløb fremkommer ved:
Midtby Strategi
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus ......................................................
2v0020 Byrumsudvikling ........................................................................................
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads ..............................................
2v0036 Nørregade som gågade.............................................................................
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape ..............................................
2v0068 Legepladser i centrum ...............................................................................
2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro ................

3.087
127
16.198
696
-97
131
618

2v0077 Nytorv-Nordkraft ........................................................................................
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade ..............................................
2v0031 Midtbyplan i øvrigt .....................................................................................

-7.470
4.660
192

Byudvikling Strategi
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst............................................................................
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ..........................................
2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital ........................................................
2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst ..................................
2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling.........................................................................
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg ...............................
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .........................................................
2v0095 Kystsikring Søsportsvej .............................................................................
2v2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner ...............................................................

1.140
2.216
-66
-209
-70
-887
700
500
379
650

-5.815
585

Mobilitet Strategi
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej .....................................................
2v0033 Aalborg som cykelby .................................................................................
2v0035 Udbygningsaftaler .....................................................................................
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor ......................................................
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040............................................................................
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015..................................................
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ...................................
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter ........................
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital ........
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ...........................................................
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber ....................................................
2v0099 Cykelparkering ..........................................................................................
2v0108 Saxogade Forbindelsen.............................................................................
2v2673 Projektering ...............................................................................................
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen .......................................................

5.600
1.150
1.211
-197
-108
-5.140
9.096
-1.346
9.675
1.280
998
75
-51
842
-6.433

-8.877
253

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

4.122

-1.500

75
-5.144
1.022
-2.784
-759

6.967

Side 18
4 afaf778

By- og Landskabsudvalget

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
2v2718 Cykelhandlingsplan ...................................................................................
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)..................................................
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 .............................................................
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................
2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade ...............................................................

1.683
687
4.362
-21
-336

Åben Land Strategi
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ...................................................................
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder ..........................................
2v0107 LIFE IP Natureman ....................................................................................
2v2132 Lille Vildmose, LIFE ...................................................................................
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

-6.482
-10
-46
-16.289
8.385

Drift Strategi
2v0054 Veje og fortove i landdistrikter ...................................................................
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer ...........................................................
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie .........................................................
2v0072 Nyt molehoved Hals Havn .........................................................................
2v0082 Renovering af affaldskurve ........................................................................
2v0083 Vedligeholdelse veje .................................................................................
2v0096 Ny materielgård .........................................................................................
2v0104 Reduktion – Eksterne konsulentydelser sektor Veje .................................
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .............................................................
2v2908 Uddybning af Honnørkajen ........................................................................

354
42
781
-157
-9
-14
-80
-1.040
-121
-4.106

BRT Strategi
2v0106 BRT (+BUS) ..............................................................................................

14.968

Indtægter

-70

3.937

13.512
2.057

-13.487

Overføres mellem sektorer

1.350

Overføres udgifter/indtægter
Overføres til drift:

6.967
-76

-6.967

49.939

-12.873

2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst............................................................................
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus ......................................................

1.140
3.087

-5.815

2v0020 Byrumsudvikling ........................................................................................
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads ..............................................

127
16.198

2v0036 Nørregade som gågade.............................................................................
2v0068 Legepladser i centrum ...............................................................................

696
130

2v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro ................

618

I alt
Beløbet anvendes til:
Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

4.122

Side 19
5 afaf778

By- og Landskabsudvalget

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

2v0077 Nytorv-Nordkraft ........................................................................................
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade ..............................................

-7.470
3.818

-1.500

2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .........................................................
2v0095 Kystsikring Søsportsvej .............................................................................

700
500

2v2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner ...............................................................

379
650

2v3881 Midtbyplan i øvrigt .....................................................................................

192

Arbejdsprogram Byudvikling i byerne
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ..........................................

2.216

585

2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital ........................................................
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej .....................................................

-66
5.600

-8.877

2v0033 Aalborg som cykelby .................................................................................
2v0035 Udbygningsaftaler .....................................................................................

1.150
1.211

2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor ......................................................
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015..................................................

-197
-5.140

75

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ...................................
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter ........................

9.096
-1.346

-5.144
1.022

2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital ........
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ...........................................................

9.675
1.280

-2.784
-759

2v0097 Cykeltiltag Dall/Ferslev ..............................................................................
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber ....................................................

818
998

2v0099 Cykelparkering ..........................................................................................
2v0106 BRT (+BUS) ..............................................................................................

75
14.968

2v0108 Saxogade Forbindelsen.............................................................................
2v2673 Projektering ...............................................................................................

-51
1.841

2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen .......................................................
2v2718 Cykelhandlingsplan ...................................................................................

534
529

2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)..................................................
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 .............................................................

687
4.362

2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .............................................................

-21
-121

-70

2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ...................................................................
2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling.........................................................................

-6.482
-70

3.937

2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder ..........................................
2v0107 LIFE IP Natureman ....................................................................................

-10
-46

2v2132 Lille Vildmose, LIFE ...................................................................................

-16.289

Arbejdsprogram Mobilitet

253

-13.487

Arbejdsprogram Natur og Udeliv

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

13.512

Side 20
6 afaf778

By- og Landskabsudvalget

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

Udgifter

Indtægter

8.385

2.057

Arbejdsprogram Drift
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer ...........................................................

42

2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie .........................................................
2v0082 Renovering af affaldskurve ........................................................................

781
-9

2v0096 Ny materielgård .........................................................................................
2v0104 Reduktion – Eksterne konsulentydelser sektor Veje .................................

-80
-1.040

2v2908 Uddybning af Honnørkajen ........................................................................

-4.106

Sektor Veje i alt - til anlæg 2019 .........................................................................

49.939

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

-12.873

Side 21
7 afaf778

By- og Landskabsudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af regnskab 2018 - Limfjordsbroen
2017-004176
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender regnskab 2018 for Limfjordsbroen.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 22
1 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Broudvalget for Limfjordsbroen har godkendt regnskab 2018 den 19. marts 2019.
Limfjordsbroens udgifter er i regnskab 2018 på 6.702.071 kr. og statstilskuddet er på 7.310.000 kr.
Der er således et mindreforbrug på 607.929 kr., som tilbagebetales til Vejdirektoratet.
By- og Landskabsforvaltningen skal indsende Limfjordsbroens regnskab med revisionspåtegning og
byrådets godkendelse til Vejdirektoratet.

Limfjordsbroens driftsresultat i regnskab 2018:
Drift

Budget
2018

Regnskab
2018

Afvigelse

Personaleudgifter ...............................
Vedligeholdelse .................................
Drift ....................................................

- - - Hele kr. - - 3.320.000
3.187.915
3.370.000
3.005.274
620.000
508.882

-132.085
-364.726
-111.118

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

7.310.000

-607.929

6.702.071

- for meget opkrævet/+ for lidt opkrævet.

Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2018:
Aktiver
Tilgodehavende ved Skat - moms
Tilgodehavende ved debitorer
Bankindestående

Ultimo 2018
789.796
105.549
742.602

Aktiver i alt

1.637.947

Passiver
Kortfristede gældsforpligtigelser:
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)
Skyldige kreditorer
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)

Ultimo 2018

Passiver i alt

By- og Landskabsudvalget

759.912
806.267
71.768
1.637.947

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 23
2 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Regnskab 2018 på Limfjordsbroen
Limfjordsbroen - R2018 - revisionspåtegning

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 24
3 afaf378

By- og Landskabsudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af budget 2020 - Limfjordsbroen
2019-013569
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender budget 2020 og budgetoverslag
2021-2029 på Limfjordsbroen.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 25
1 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Limfjordsbroen er en selvejende institution med fuld finansiering fra Vejdirektoratet.
Broudvalget for Limfjordsbroen har i møde den 19. marts 2019 godkendt budget 2020 og budgetoverslag
2021-2029.
Ud over byrådets godkendelse skal budget og budgetoverslag godkendes af Vejdirektoratet.
Efterfølgende oversigt viser beløbene for regnskab 2018, budget 2019 og budget 2020.
Udgifter (1.000 kr.)
Personaleudgifter
Vedligeholdelse
Drift
Omprioriteringsbidrag 2 %

Regnskab
2018
3.188
3.005
509
-

Budget
2019
3.323
11.282
636
-

Budget
2020
3.325
10.978
636
-18

6.702

15.241

14.921

I alt

I tilhørende bilag ses bemærkninger til budget 2020 og til budgetoverslag 2021-2029.
Særligt kan nævnes, at der i 2020 er budgetteret med:
 1,1 mio. kr. til ny kunststofbeklædning på fortov og cykelsti m.m.
 3,0 mio. kr. til udskiftning af slidlag på kørebane.
 2,0 mio. kr. til nye dilatationsfuger på kørebane, fortov og cykelsti m.m.
 2,5 mio. kr. til reparation af inspektionsvogne.
 Et omprioriteringsbidrag på 2 % af driftsomkostninger - efter anmodning fra Vejdirektoratet.
Nedenfor ses Limfjordsbroens aktiver og passiver pr. ultimo 2018:
Aktiver (1.000 kr.)
Tilgodehavende ved Skat - moms
Tilgodehavende ved debitorer
Bankindestående

Ultimo 2018
789
106
743

Aktiver i alt

1.638

Passiver (1.000 kr.)
Kortfristede gældsforpligtigelser:
Skyldig Vejdirektoratet vedr. årets resultat (inkl. moms)
Skyldige kreditorer
Skyldig lønposter (feriepenge, A skat, ATP og AUB)

Ultimo 2018

Passiver i alt

By- og Landskabsudvalget

760
806
72
1.638

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 26
2 afaf378

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Limfjordsbroen - budgetforslag 2020

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 27
3 afaf378

By- og Landskabsudvalget

Punkt 8.

Evaluering af By- og Landskabsudvalgets arbejde det første år
2017-064244
Sagen blev udsat på By- og Landskabsudvalgets møder den 24. januar 2019, pkt. 2, den 7. februar 2019, pkt.
3, den 7. marts 2019, pkt. 4 og den 20. marts 2019, pkt. 2. Sagen genoptages.
Beslutning:
Drøftedes.
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Punkt 9.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr
Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
2016-015115
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 4.051 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 4-2-115 endeligt med nedenstående ændringer.
Udbygningsaftale om byrumsprojekt endeligt.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Ændringerne består i, at centerområdet ikke længere skal laves om til et bydelscenter men forbliver et
lokalcenter.
Forslag til ændringer i lokalplan
På baggrund af bemærkningerne til planforslagene i den første offentlige høring, har By- og
Landskabsforvaltningen lavet følgende udkast til ændringer af lokalplan 4-2-115:
- Etageantal reduceres fra 5 til 4 etager.
- Muligheden for dagligvarebutik fjernes.
- Varegården fjernes og erstattes med mulighed for et cykelskur eller lignende.
- Varemodtagelse/renovationsafhentning flyttes, så det placeres foran bygningen mod Nøhr Sørensens Vej,
sammen med affaldscontainerne.
- Bytorvet bliver større.
- Parkeringsarealerne mod Gug Kirke reduceres, således at der kommer større afstand mellem Gug Kirke og
parkeringsarealet.
- Der indlægges ekstra forbindelsesstier mod nord.
- Byggefeltet rykkes yderligere 3 meter væk fra Byplanvej.
- Der gives mulighed for boliger i den del af stueetagen, der vender mod Byplanvej.
Ændringerne ovenfor har sammen med ændringerne til kommuneplantillæg 4-051 været i offentlig høring i 4
uger.
Derudover har By- og Landskabsforvaltningen lavet følgende forslag til ændring af lokalplan 4-2-115:
- Boligantal fastlægges i byggesagen.
I det første lokalplanforslag var i redegørelsen beskrevet ca. 40 boliger og 5 etager, men efter reduktion til 4
etager, vil By- og Landskabsforvaltningen gerne undgå at indikere, at der fx kan bygges 30 boliger, da det
afhænger helt af, om der er parkeringsarealer eller fælles friareal nok til dette antal boliger. Derfor foreslås
cirka antallet af boliger taget ud af lokalplanen og i stedet at det vurderes i forhold til den konkrete byggesag.
Beslutning:
Anbefales.
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Per Clausen og Vibeke Gamst kan ikke anbefale.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Formålet: opførelse af en ny bebyggelse i 2-4 etager og etablering af nye byrum.
Mulighed for:
- 750 m² butikker
- ca. 5000 m² byggeri inklusiv kælder, cykelskur eller lignende
- private og fælles tagterrasser samt et fælles gårdrum i midten af byggeriet
- parkering til boligerne i kælderen
- nye byrum
- ca. 65 meter ’rambla’ forbeholdt gående med særlig belægning, beplantning og belysning
- nyt parkeringsområde, hvortil de kommunale parkeringspladser anlægges
- nyt område til lokal afledning af regnvand (LAR-område)
Planen stiller krav til, at der før ibrugtagning af bebyggelsen etableres stier, bytorv og rambla.
Tidsplan
Startredegørelse
I november 2016 er der lavet et mulighedsstudie, og dette har været baggrund for en startredegørelse, som
er godkendt af By- og Landskabsudvalget den 26.01.2017 (pkt. 27).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 9. marts 2018 (pkt. 9)
Magistratens møde den 19. marts (pkt. 3)
Byrådets møde den 9. april 2018 (pkt. 4).
Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 16. april 2018 til den 11. juni 2018.
Revision af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er drøftet på By- og Landskabsudvalgets møde den
16. august 2018 (pkt. 24).
By- og Landskabsudvalget har den 24. januar 2019 godkendt at sende ændringerne i offentlig høring i 4
uger.
Ændringerne har været i høring i perioden fra den 30. januar 2019 til den 27. februar 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-2-115
Kommuneplantillæg 4.051
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre nyt byggeri op til 4 etager, nyt bytorv, rambla, parkering og nye
centerfunktioner som kan give liv til lokalcentret med mulighed for butikker, restauranter o.l., klinikker mv.
På samme placering har der tidligere ligget en dagligvarebutik, som nu er nedrevet.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer på kommuneplanramme 4.2.C1 Byplanvej, hvor anvendelsesmulighederne
suppleres, så der også gives mulighed for etageboliger, restauranter o.l., butikslignende formål, klinikker
mv., kulturelle formål, institutioner, rekreative formål og fritidsformål.
Der etableres to delområder, hvor byggemulighederne for delområde 1 ændres. De bygningsregulerende
bestemmelser fastsættes i lokalplanen.
Rammeområdet 4.2.O3 Gug Kirke m.m. indskrænkes tilsvarende det areal, som rammeområde 4.2.C1
udvides med.
I retningslinje 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre tilrettes lokalcentrets afgrænsning, så det
følger afgrænsningen for ramme 4.2.C1. Dette gøres for at kunne indrette lokalcentret på en bedre måde, og
få en bedre afvikling af trafikken i området. Der er udarbejdet en analyse, der viser, at der er et tilpas stort
opland til, at lokalcentret kan udvides til et bydelscenter, men det gives der ikke mulighed for i dette
kommuneplantillæg. Lokalcentret har derfor samme muligheder som tidligere ift. butiksstørrelser og samlet
maksimalt butiksareal. Det er udelukkende et ønske om at forbedre byrummet, der har medført, at
afgrænsningen for lokalcentret ændres.
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.
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Lokalplanens indhold
Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en lokalplan, der bl.a. giver
mulighed for et byggeri op til 4 etager på Nøhr Sørensens Vej. Lokalcentret på Nøhr Sørensens Vej
indeholder i dag en enkelt dagligvarebutik (Spar) samt et areal, hvor der tidligere også har været en
dagligvarebutik. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om en revitalisering af området, der i dag fremstår
nedslidt, og at give mulighed for ny bebyggelse til bl.a. boliger og butikker med mulighed for etablering af
parkering. Projektet skal understøtte udviklingen af nye mødesteder, bytorv, stier og rambla.
Det areal, som centerområdet udvides med, skal anvendes til løsninger til lokal afledning af regnvand (LARløsninger), parkering og rambla.
I stueetagen skal der være funktioner, der skaber liv til lokalcentret, dvs. byfunktioner som cafe, klinik, butik
mv., dog kan der mod Byplanvej evt. etableres boliger i stueetagen. På de øvrige etager gives der mulighed
for boliger med fælles- og private tagterrasser.
Materialevalget giver mulighed for, at stueetagen kan udføres i beton. De øvrige etager skal være udført i
teglsten med mindre dele udført i blanke eller pudsede teglsten for at give variation. Facaden skal indeholde
arkitektoniske opbrydninger således, at facaden varierer i udtrykket. Herudover skal taget beplantes grønt,
og facader kan desuden også begrønnes.
I byrummene lægges der blandt andet stor vægt på en varieret begrønning af området, og i
udbygningsaftalen er der derfor udførligt beskrevet, hvordan beplantning skal udføres ved rambla, torv og
parkringsområdet.
Der er i lokalplanen lagt vægt på indsigten til Gug Kirke og kirketårnets synlighed ved bl.a. at friholde kig fra
indkørslen til Nøhr Sørensens Vej og fra stien ved Juelsparken mod Nøhr Sørensens Vej.
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-2-115 ophæves gældende
Byplanvedtægt nr. 48 for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan.
Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
For at sikre at intentionen om, at centerområdet skal revitaliseres, indgås en frivillig udbygningsaftale,
hvor bygherre har indvilliget i at betale for udgifterne til reetablering af kommunale parkeringspladser til
børnehaver og kirke samt etablering af en rambla, et bytorv og et anlæg til afledning af regnvand.
Udbygningsaftalen indeholder et bilag, hvor alt byrummets indhold er aftalt med bygherre.
Således er belægningstype, beplantning, belysning, indretning af byrummet mv. aftalt i detaljer.
Udbygningsaftalen er opdateret ift. de ændringsforslag, der er beskrevet i denne sagsbeskrivelse.
Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, er godkendt og underskrevet af ejeren, jf. bilag.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Aalborg Kommune ejer i dag et areal foran Gug Kirke. De kommunale parkeringspladser til kirken og
børnehaverne flyttes til dette areal, og forbliver kommunalt areal fremover. Bygherre betaler omkostningerne
ved reetablering af de kommunale parkeringspladser og begrønning heraf. Arealet til de øvrige
parkeringspladser køber bygherre af Aalborg Kommune og drifter det fremover. Aalborg Kommune vil få en
indtægt ved salget af areal.
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De kommunale parkeringspladser til kirken og de to institutioner, der flyttes, vil fremover skulle aflede
overfladevand til et LAR-anlæg, som bygherre etablerer. Aalborg Kommune skal eje og delvis betale driften
til anlægget. Der indgås aftale med bygherre om en delvis betaling for driften, og der stiftes et regnvandslaug
sammen med bygherre til dette formål. Aalborg Kommune vil få en udgift til driften af afledningen af
regnvand fra Aalborg Kommunens egne arealer.
Bygherre etablerer ramblaen med beplantning, belysning, belægning mv. Aalborg Kommune ejer arealet og
vil få en udgift til at drifte arealet, hvilket Aalborg Kommune også drifter i dag.
Etablering af det øvrige beskrevet i udbygningsaftalen, herunder fx bytorv, beplantning, belysning, mv.
betaler bygherre 100 %, og Aalborg Kommune har derved ingen udgifter til opgradering af byrummets
udseende.
Beplantning på de kommunale arealer skal eftersås med års mellemrum for at fastholde det ønskede udtryk,
hvilket giver en udgift til drift for Aalborg Kommune.
Indsigelser og bemærkninger
Opsamling på de to offentlige høringer er vedhæftet som bilag. I bilagene ses, at det meget er højden på
byggeriet, der er indsigelser imod. Det gælder også i anden runde offentlig høring, hvor byggeriet er
reduceret fra 5 til 4 etager, alligevel er størstedelen af indsigelser også omhandlende højden på byggeriet.
En af indsigelser i anden runde offentlig høring går på boligantallet, der menes, at der er for mange boliger i
Gug. Boligantallet i det nye byggeri afhænger af bl.a. hvor meget parkering og fælles friareal, der kan findes,
og derfor er det med denne sagsfremstilling forslået, at boligantallet først vil blive fastlagt i byggesagen, da
der ikke kan tillades fx ca. 30 boliger såfremt der ikke er bl.a. parkering og friarealer nok til dette antal
boliger. Derfor tages cirka antallet af boliger ud af lokalplanen, såfremt denne ændring vedtages.
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Bilag:
Udkast til lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (1. forelæggelse)
Behandling af indsigelser
Indsigelser i samlet PDF
Samlet PDF af indsigelser til ændringer af LP 4-2-115
Behandling af indsigelser til ændringer af LP 4-2-115
Udbygningsaftale LP 4-2-115 Nøhr Sørensens Vej - samlet med bilag (endelig med underskrift)
Kommuneplantillæg 4.051 for lokalcenter, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret
Forslag til Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (hvis ændringerne
vedtages)

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 35
7 afaf778

By- og Landskabsudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport)
(ny 1. forelæggelse)
2016-008444
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
nyt forslag til Lokalplan 4-3-105.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
at Kommuneplantillæg 4.055 for området ved Kong Minos Vej ikke sendes i offentlig høring igen,
da der ikke er ændret i kommuneplantillægget.
nyt udkast til udbygningsaftale for sti langs Kong Minos Vej.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 7,7 ha, som i dag omfatter marker med landbrugsvirksomhed.
Lokalplanen skal sikre, at der kan etableres 9 boliger i en åben-lav bebyggelsesstruktur nord for Kong Minos
Vej. Lokalplanen skal desuden sikre, at der maksimum etableres 72 boliger i en tæt-lav/etage
bebyggelse syd for Kong Minos Vej.
Mod syd vil godt halvdelen af lokalplanområdet, det areal der ligger mellem den kommende bebyggelse og
Sønder Tranders Vej, blive udlagt til rekreativt område i kommuneplanen. Blandt andet på grund af
grundvandsinteresser sikres det, at der ikke kan bygges boliger i dette område.
Planen bygger på den eksisterende infrastruktur med en overordnet stamvej, og der laves nye boligveje
herfra samt interne stier.
Oversigtskort

Lokalplanområde og ny ramme med rekreativt område i kommuneplanen.
Tidsplan
Afslag til boliger i den sydlige del af lokalplanområdet
I december 2016 blev der givet afslag på forespørgsel om udvidelse af kommuneplanramme 4.3.B4 mod
syd, da der ikke ønskes boliger i den sydlige del af lokalplanområdet pga. grundvandsinteresser.
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Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 24. maj 2018 (punkt 4)
Magistratens møde den 11. juni 2018 (punkt 6)
Byrådets møde den 18. juni 2018 (punkt 7).
Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni 2018 til den 5. september 2018.
På baggrund af den offentlige høring har forvaltningen lavet et nyt lokalplanforslag.
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 23. maj 2019 og Byrådet den 17. juni 2019.
Link til digital plan
Lokalplan 4-3-105
Tilretning af lokalplanforslaget på baggrund af offentlig høring
Med baggrund i fremsendte indsigelser har der været drøftelser mellem bygherre, indsigere og Aalborg
Kommune. Fokus var byggeriets højde i område B1. På baggrund af det har forvaltningen ændret
lokalplanforslaget, så der i område B1 mod nord, nærmest Kong Minos Vej, kun gives mulighed for at bygge
1 etage i max 5 meter mod nord og 2 etager mod syd i samme bygning, dvs. 1+2 etager pga. tilpasning til
det skrånende terræn. Der tillades ikke etageboliger i B1. Disse tiltag vil forbedre udsigten fra de kommende
boliger på de bagvedliggende grunde.
Lokalplanforslaget er også ændret ift. antal boliger, så der i B1 er mulighed for 33 boliger (tidligere var der
mulighed for 40 boliger). I B2 gives der mulighed for 39 boliger (tidligere var der mulighed for 30 boliger).
Lokalplanen er ændret, så matrikel 20h ikke længere udlægges til reservering af sti. Matrikel 20h er i dette
lokalplanforslag blevet en del af delområde B2. Stien anlægges i stedet som en fællessti nord for område B2
på kommunalt areal ved hjælp af udbygningsaftale.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for åben-lave boliger (parcelhuse) nord for Kong Minos Vej, samt tæt-lav boliger
(rækkehuse) syd for Kong Minos Vej i område B1 og B2. I B2 er der også mulighed for etageboliger i 2
etager.
I lokalplanudarbejdelsen er der arbejdet med terrænudfordringen for hele det areal syd for Kong Minos Vej,
hvor det skråner meget. Da der skal være niveaufri adgang ind til boligerne, er der i lokalplanen givet
mulighed for terrænregulering mellem de to rækker af boligbebyggelse, hvorimod bebyggelserne mod nord
og syd skal tilpasses eksisterende terræn.
I område B2 er der desuden givet mulighed for at hæve vejniveauet, da hældningen på vejen ellers vil blive
for stejl. Da der også gives mulighed for terrænregulering mellem husene, gør det, at vejen ikke kommer til at
syne som en ”flyvende” vej, men at den ligger velplaceret mellem bebyggelserne i samme niveau som
indgangen til boligerne.
Det store rekreative område mod syd skal være offentligt tilgængeligt til glæde for beboere og besøgende.
Driften varetages af grundejerne via grundejerforening. I det rekreative område er der mulighed for at opføre
et fælleshus med en efterfølgende landzonetilladelse samt etablere stier, herunder stier med cykelfast
belægning, der forbinder områderne og giver rekreative værdier. Stien i det rekreative område vil være en
forlængelse af Hekatestien, og vil derfor få samme navn.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget indeholder et nyt rammeområde, hvor områdetypen ændres fra et Natur- og
kulturområde til et Rekreativt område, som navngives "4.3.R7 Kong Minos Vej".
Det areal, som kommuneplantillæg 4.055 omdanner fra natur- og kulturområde til rekreativt område, skal
anvendes til offentligt grønt rekreativt område til brug for alle beboere eller besøgende i området. Området er
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tænkt som et uplejet naturområde med etablerede stier og trampestier. Der kan også etableres andre
rekreative anlæg i området.
Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan: Lokalplan 08-063, Boliger og rekreative
områder m.m. ved Zeusvej.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå 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 etablering af en
dobbeltrettet cykelsti langs Kong Minos Vej til indkørslen til boligområdet syd for Kong Minos Vej, og en
fællessti i forlængelse af cykelstien videre frem til rundkørslen.
Udbygningsaftalen, der er betinget af byrådets godkendelse, underskrives af ejer og optionshaver og
foreligger i endelig udgave som bilag inden byrådets endelige behandling af lokalplanforslaget. Udkast til
udbygningsaftalen er vedlagt som bilag.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen, da der
er særlige grundvandsinteresser i området. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes
at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen
med lokalplanen. Der er ikke lavet ændringer i miljørapporten ift. det nye lokalplanforslag. I forbindelse med
endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg laves en sammenfattende redegørelse til
miljørapporten.
Økonomi
Der er ved etableringen af Kong Minos Vej lavet en aftale med grundejer om vejbidrag, der skal betales af
grundejerne til Aalborg Kommune, når området lokalplanlægges.
Den nye cykelsti langs Kong Minos Vej anlægges af bygherre, men da det bliver en offentlig cykelsti, skal
den driftes af Aalborg Kommune, hvilket der vil være udgifter til.
Det rekreative område skal driftes af ejerne af arealet. Det er sikret med en underskrift fra ejerne, at Aalborg
Kommune ikke skal overtage arealet, selvom der skal være offentlig tilgængelighed.
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Bilag:
Opsamling på indkomne bemærkninger i høringsperioden 22.06.2018 til 05.09.2018
Udkast til udbygningsaftale om cykelsti
Samlet indsigelser
Miljøvurdering af Lokalplan 4-3-105 - Boliger, Kong Minos Vej, Gug og Kommuneplantillæg 4.055 - for område
ved Kong Minos Vej
Kommuneplantillæg 4.055 for området ved Kong Minos Vej
Nyt lokalplanforslag 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug
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Punkt 11.

Drøftelse af Planstrategi 2019
2019-018566
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse Planstrategi 2019.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
Planloven definerer, at byrådet ”inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal
offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen” – en planstrategi. I 2018 indledte en projektgruppe
arbejdet med at skabe grundlaget for en ny Planstrategi 2019, der skal danne rammen om fremtidens fælles
handlinger i Aalborg Kommune som helhed.
Et udkast til Planstrategi 2019 drøftes i Aalborg Kommunes politiske udvalg ultimo marts/primo april.
Planstrategien vil herefter blive indstillet til Magistraten og byrådet. Planstrategi 2019 foreslås sendt i høring i
maj og juni med endelig vedtagelse i august.
Baggrund
Den tidligere Planstrategi fra 2011 fik fastslået, at Aalborg by er mere end driveren for Aalborg Kommune.
Aalborg by er Norddanmarks Vækstdynamo. I samme planstrategi blev ”vækstaksen” født, som et bånd med
koncentreret vækst fra lufthavnen i nordvest over Nørresundby og Aalborg havnefronter, Aalborg Midtby,
omdannelsesområderne ved Godsbanen, Eternitten og videre til områderne ved Gigantium, Aalborg
Universitet, Nyt Aalborg Universitetshospital og Aalborg Havn i Øst. Vækstaksen udgør rygraden i Aalborgs
udvikling.
Som opfølgning på Planstrategi 2011 godkendte byrådet i 2013 en ny Fysisk Vision 2025 for Aalborg
Kommune. Visionen udgør den røde tråd i kommunens fysiske udvikling. I Fysisk Vision 2025 er kommunen
delt i tre hovedområder: Aalborg by, de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale og de 26 øvrige
oplandsbyer, 39 landsbyer og landdistriktet.
Med den efterfølgende Planstrategi 2016 har fokus været at ”gribe guldet” med integrerede løsninger for
vækst, trivsel og det grønne. Vi skal skabe meningsfuld vækst, der fører til værdiskabelse for mennesker og
det grønne. Samtidig fastslås det, at Aalborg er en del af en større Byregion, hvor Aalborg er dybt afhængig
af nære relationer til og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og levedygtige byer og oplande i hele
Norddanmark, der igen er afhængige af Aalborg som vækstdynamo. Center og periferi er hinandens
nødvendige forudsætninger.
Planstrategi 2019
I Planstrategi 2019 videreføres de centrale greb fra tidligere planstrategier, og hovedstrukturen fra Fysisk
Vision 2025. Samtidig udbygges fundamentet med fokus på at mestre kunsten at skabe byer med kvalitet.
Planstrategi 2019 har som overordnet fokus at fastholde ansvarlig vækst i kommunens by- og boligudvikling
på måder, der samtidig sikrer løsninger med kvalitet. Kvalitet er med til at sikre gode rammer for et godt
hverdagsliv, og kan medvirke til at tiltrække og fastholde borgere i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommunes Planstrategi 2019 vil arbejde for byudvikling med kvalitet via indsatser, der omhandler:
1. Steder med identitet: Områder udvikles så deres identiteter og fortællinger styrkes under hensyn
til deres individuelle kontekst.
2. Boliger og befolkning: Boligudviklingen skal afspejle den demografiske udvikling og
befolkningsprognose, og sikre by- og boligudvikling med kvalitet, mangfoldighed og diversitet.
3. Institutioner i byen: Udbygges efter befolkningsprognoser og bidrager til kvalitet og byliv.
4. Arkitektur og byrum: Arkitekturen ses som værdiskabende element i udviklingen af den gode by.
Nye projekter skal forholde sig til konteksten i large, medium og small skala.
5. Bæredygtig mobilitet: Udgør et konkurrenceparameter for at tiltrække borgere og virksomheder.
Der er ønske om at etablere Aalborg Plusbus etape 2 i nord/sydlig retning til at sammenbinde
byen og skabe nye knudepunkter.
6. Grønne og blå kvaliteter: Vi skal sikre kvalitet og mangfoldighed i kommunens grønne og blå
elementer både i byen og oplandet.
7. Klimaindsats: Vi skal fremtidssikre kommunen ved langsigtet planlægning og
klimatilpasningsløsninger, der tager højde for forventede klimaforandringer.
8. Mangfoldige funktioner i byen: Vi vil arbejde for integration af funktioner, som koncentreres både
i oplandsbyerne, Aalborg Midtby og langs stationerne ved Aalborg Plusbus og kan bidrage til et
mangfoldigt byliv.
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9. Strategisk byledelse og partnerskaber: Vi er fælles om udvikling af Aalborg Kommune i form af
vedkommende borgerinddragelse, tværkommunalt samarbejde i Region Nordjylland og
partnerskaber med private investorer, institutioner, pensionskasser, fonde mv. hvor det giver
mening.
DNA Aalborg har formuleret visionen for Aalborg Kommune med løftet: ”Vi udvikler os sammen”. Løftet
afspejler det særlige sammenhold og fællesskab, vi har i Aalborg Kommune, hvor udvikling i fællesskab er
en værdi der prioriteres højt. Det gælder også udvikling af de fysiske rammer i kommunen. Det er derfor vi
med Planstrategi 2019 siger, at ”Vi udvikler byer med kvalitet sammen”. Udvikling af Aalborg Kommune skal
ske i dialog og via partnerskaber, hvor vi bl.a. samarbejder om at udvikle byer, byrum, boliger, kultur og
bæredygtig mobilitet – med fokus på kvalitet og raffinerede løsninger.
Aalborg danner rammen om hverdagslivet for knap to tredjedele af kommunens borgere. Derfor har vi særligt
fokus på den fysiske udvikling af Aalborg med store udviklingsprojekter heriblandt etablering af Aalborg
Plusbus etape 1 som byens nye livsnerve, der løfter den kollektive trafik. Der er ønske om at etablere en
tværgående forbindelse med Plusbus etape 2 i nord/sydlig akse for at sammenbinde byen og skabe nye
bæredygtige forbindelser og knudepunkter. Der er desuden fokus på at skabe gode forbindelser, der kobler
oplandet til Aalborg og omvendt.
11 større oplandsbyer i nærzonen til Aalborg har et særligt vækstpotentiale. Disse byer har en særlig rolle i
at understøtte Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo og en særlig mulighed for at supplere med nogle
botilbud, der ikke findes i Aalborg tæt-by
I kommunens øvrige oplandsbyer og landsbyer arbejder vi for at udvikle og sikre de stedbundne kvaliteter og
lokale fællesskaber, så byerne fortsat fremstår som levedygtige og attraktive bosætningsbyer.
Den bæredygtige udvikling af kommunen afspejles desuden ved, at vi inddrager udvalgte af FN’s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling. Planstrategi 2019 bidrager til at omsætte verdensmål til konkret
Aalborgensisk virkelighed.
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Bilag:
Planstrategi 2019 - udkast
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Punkt 12.

Godkendelse af fordebat. Nyt boligområde vest for Sønderholm Skole
2019-021456
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at igangsætte en planlægning for en boligudstykning i
Sønderholm.
I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og
fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og
størrelse”. Det er således en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete
initiativer.
Samrådet i Sønderholm har selv igangsat projektet og taget kontakt til udvikler, som i dialog med grundejer
har udarbejdet et projektforslag. Aalborg Kommune har været i dialog med parterne og fået bekræftet, at der
er lokal opbakning til projektet. Det indkommende projektforslag udgør et areal på ca. 4 hektar. I forslaget er
der tegnet 29 parcelhusgrunde og et større opholdsareal over mod skolen. Området vil få selvstændig
vejadgang fra Nibevej. Endelig tilretning af projektet, herunder antal og typer af boliger vil ske efter endt
fordebat i lokalplanprocessen.
Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
 Den ændrede afgrænsning af byen samt afrundingen mod det åbne land
 Hvordan boligområdet bedst muligt bliver en integreret del af Sønderholm, herunder sikre gode
stiforbindelser
 Drikkevandsinteresser inden for området
Brevet ”Deltag i debatten” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra
5. april 2019 til 3. maj 2019 som led i debatfasen.
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Bilag:
Deltag i debatten - Sønderholm
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Punkt 13.

Godkendelse af opsamling på fordebatten og anbefalinger for visionen for Sygehus
Nord og Gåsepigen
2018-044263
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender opsamling på
fordebatten og anbefalingerne for visionen for Sygehus Nord og Gåsepigen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Fordebatten har været behandlet på By- og Landskabsudvalget den 7. februar 2019. pkt. 9.
Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland har været behandlet på byrådet den
23. april 2018 punkt 14.
På baggrund af debatoplægget er der i perioden den 1. – 15. marts 2019 afholdt fordebat omkring visionen
for området. Visionen skal danne baggrund for det kommende konkurrenceudbud for et parallelopdrag. I
debatoplægget beskrives følgende forudsætninger for området:
-

Der anlægges en mindre, offentlig bypark.
Flere af sygehusets bygninger bevares.
Der kan bygges eller ombygges ca. samme antal m², som der er i det nuværende sygehusanlæg på
Sygehus Nord - grunden.
Hertil kommer et antal m² på Gåsepigen og i Urbansgade.
En stor del af parkeringen skal anlægges under terræn.
Trafik til området fordeles mellem adgang fra Vesterbro og den kommende vej fra Saxogade.

Bemærkninger i debatten
I løbet af debatperioden har By- og Landskabsforvaltningen modtaget 10 e-mails med bemærkninger,
desuden bemærkninger fremsat på 2 orienteringsmøder. Bemærkningernes fulde indhold fremgår af
vedhæftede bilag ”Sygehus Nord og Gåsepigen – samlede bemærkninger i fordebatten”, svar på
bemærkningerne fremgår af bilag ”Sygehus Nord og Gåsepigen – Svar på bemærkninger i fordebatten”.
Der er ikke bemærkninger mod tankerne i debatoplægget eller forudsætningerne for helhedsplanen, og de
fleste af bemærkningerne i fordebatten vil kunne indarbejdes i visionen for området.
Bemærkninger modtaget pr. e-mail:
1. Nina Iversen, Tordenskjoldsgade 11.
2. Judith Jensen, Agnetevej 3
3. Ingrid Minor Kromann, Reberbansgade 2
4. Torben H. Andersen på vegne af Ejerforeningen Vesterbro 55-77.
5. Anette Margrethe Troelsen, Reberbane Apotek
6. Lisa Buus Nielsen, Kong Hans gade 11 st.tv.
7. Eigil Frost, Euro Tourist
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8. Jens Pilegaard, Pilegaards Antikvariat Algade 65.
9. Hans Mosbæk, Dronning Christines vej 5, formand for Kong Hans Gade Grundejerforening
10. Hans Henrik Hansen, Kong Hans Gade 7.1.
Bemærkninger modtaget på orienteringsmøder:
11. Orienteringsmøde med Aalborg Cityforening og Business Aalborg
12. Orienteringsmøde med Midt- og Vestbyens Samråd, samt repræsentanter fra det tidligere Vesterbro
Gadeforening (Vesterbro Gadeforening blev nedlagt dagen før udsendelse af invitation)
Opsamling på debatten:
Responsen på debatoplægget og forudsætningerne har generelt været imødekommende, og mange af
ønskerne indgår allerede i By- og Landskabsforvaltningens oplæg til debat.
Bydelens historie, bygningerne og arkitekturen:
Mange ønsker, at de gamle gule teglstensbygninger på sygehusområdet bevares. Begrundelsen er, at det er
vigtigt at sikre den historiske og arkitektoniske sammenhæng mellem sygehusbygningerne og kvarteret.
Enkelte ønsker højhuset nedrevet, mens flere foreslår en ny anvendelse og en forskønnelse af højhuset. Der
er blandt andet forslag om, at bygge højhuset om til store seniorboliger.
En enkelt foreslår, at der skal etableres et minimuseum, som dokumenterer kvarterets historie, herunder
Vesterbrogennembruddet.
Reberbansgade kvarterets identitet:
Langt hovedparten af bemærkningerne udtrykker, at det er vigtigt at fastholde identiteten i området, og at det
er vigtigt at understøtte kvarterets ånd. Hermed menes blandt andet, det lidt skæve miljø med blandede
funktioner og kvarterets latineragtige karakter.
Kvarteret skal kunne noget særligt, som ikke er det samme som den traditionelle handelsby og den øvrige
midtby, det skal være en attraktion for besøgende. Det er vigtigt at fastholde og fremme, at der er blandede
funktioner, herunder er det vigtigt, at Reberbansgade fastholdes som butiksgade, det gælder både fast food
butikkerne, men også en funktion som Reberbane Apoteket, som har været i gaden i 100 år.
Mange mener også, at de oprindelige gule teglstensbygninger på sygehusgrunden bør bevares, fordi de er
med til at skabe identiteten i området.
Midtbyen og området:
Bemærkningerne i forhold til midtbyen og området omhandler i høj grad parkering og trafik. Flere ønsker, at
der fra området er god sammenhæng mellem området og kvartererne omkring, herunder at der etableres
nye stiforbindelser gennem området.
Nogen mener, at der skal etableres mere parkering i området, særligt af hensyn til erhvervslivet, mens andre
mener, at oplevelser og byrum skal prioriteres.
Hovedparten er enige i forudsætningen om, at parkeringsanlæg primært skal placeres under terræn. Enkelte
ønsker suppleret med et parkeringshus over terræn. Der er i debatoplægget forudsat, at der anlægges en
park i området, og at der bygges en del ekstra bygninger, hvis der skal være plads til disse ønsker samt
friarealer for boligerne, er det nødvendigt, at en stor del af parkeringen placeres under terræn.
Mange giver udtryk for, at Reberbansgade er farlig at færdes i, særligt for fodgængere, og at gaden bør
gøres mere sikker for bløde trafikanter. Herunder ønskes parkeringsmuligheder i gaden.
Der er ros til Saxogade tunnelen, men også en bekymring for, om det skaber mere trafik i området og
dermed gener for kvarteret omkring Saxogade.
En bæredygtig helhedsplan:
Bemærkninger til en bæredygtig helhedsplan omhandler primært sociale forhold og by- og bolig vilkår.
Hovedparten er enige i forudsætningen om, at der skal anlægges en offentlig bypark med plads til leg,
boldspil, ophold og samvær samt stilleområder, og at området skal være mere grønt. Flere foreslår også
udeservering i forbindelse med parken, udeservering ønskes placeret tæt på Urbansgade for at støtte
sammenhængen til midtbyen. Der er flere forslag til placering af parken, eksempelvis direkte i forbindelse
med Reberbansgade eller i den gamle sygehusgård mod Urbansgade, hvor der i dag er parkering. Der
ønskes en central placering, så flere har adgang til parken.
Mange mener, at det er vigtigt for området, at der bygges til flere aldersgrupper, herunder til seniorer og
familier. Reberbansgade kvarteret er i dag præget af, at der i overvejende grad bor singler og unge.
Holdningen er, at der mangler store seniorboliger og store familieboliger i midtbyen.
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Der er ifølge Vestbyens Samråd (Præsten ved Vor Frelser Kirke) stor ensomhed i området – i den
forbindelse er det vigtigt at skabe mødesteder.
I forhold til erhverv er holdningen generelt, at de skæve virksomheder skal have plads. Der er potentiale for
at understøtte iværksætteri i området. Iværksætteri vil kunne bidrage med noget nyt til bydelen. En større
uddannelsesinstitution vil være en styrke i en kombination med iværksættere. Der kunne også tænkes
serviceinstitutioner ind i området.
Bebyggelsens omfang nævnes indirekte. Der er ønsker om, at dagslys- og solforhold forbliver gode for de
nuværende naboer til området. Det vil sige, at en kommende bebyggelse skal holde afstand til naboerne, og
at der ikke bygges for højt.
Den kommende bebyggelses udtryk og udformning berøres af enkelte. Der ønskes lyse materialer, varieret
bebyggelse, og ikke for tæt bebyggelse med gode solforhold og privatliv for boligerne, samt gode
uderumskvaliteter.
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler, at følgende forhold lægges til grund for programmet i den
kommende konkurrence/parallelopdrag:
-

At bevaring og omdannelse af de ældste sygehusbygninger (de gule teglbygninger) så vidt muligt
prioriteres, og at bevarelse af højhuset vil kunne indgå som en mulighed, forudsat der sker en
forskønnelse og opgradering af højhuset.

-

At forudsætningen ”flere af de eksisterende bygninger bevares” fastholdes, og at der ved
udvælgelsen af forslag til helhedsplan for området fokuseres på hensyn til historien og
sammenhængen med kvarteret.

-

At bevare og understøtte Reberbansgade kvarterets skæve identitet, herunder at prioritere blandede
funktioner i området og fastholdelse af Reberbansgade som butiksgade og pejlemærke i kvarteret.

-

At forudsætningen ”en stor del af parkeringen skal anlægges under terræn” fastholdes, og at
behovet for mere parkering og placeringen heraf analyseres i forbindelse med visionen og den
kommende konkurrence.

-

At det prioriteres, at kommende parkeringsanlæg og stier vil give god adgang mellem området og
bydelene omkring.

-

At forudsætningen ”Trafikken til området fordeles mellem adgange fra Vesterbro og den kommende
vej fra Saxogade” fastholdes, og at konsekvenser af mere trafik i Saxogade vurderes som led i
udarbejdelse af visionen og planlægningen af området, ligeledes vurderes sikkerheds- og
parkeringsforhold i Reberbansgade.

-

At forudsætningen ”der anlægges en mindre offentlig bypark” fastholdes, og at det overlades til
forslagsstillerne i konkurrencen at foreslå en hensigtsmæssig placering af parken, og at det
prioriteres, at området bliver mere grønt.

-

At det prioriteres, at der i området fokuseres på mangfoldighed, således at der søges bygget et bredt
udbud af boligtypologier, herunder store lejligheder til familier og seniorer.

-

At forudsætningerne ”Der kan bygges eller ombygges ca. samme antal m², som der er i det
nuværende sygehusanlæg på Sygehus Nord-grunden” og ”Hertil kommer et antal m² på Gåsepigen
og i Urbansgade” undersøges nærmere i forhold til afstande til naboer, bygningshøjder, dagslys- og
solforhold, samt privatliv for beboerne.

-

At kommende bygningshøjder og bygningsomfanget tilpasses, så der vil være gode sol- og
lysforhold, samt privatliv for naboer og beboere i omdannelsesområdet.

-

At der ved udvælgelsen af forslag til helhedsplan for området fokuseres på, at der er kvalitet og
variation i uderum og arkitektur.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 51
4 afaf578

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Sygehus Nord og Gåsepigen - Samlede bemærkninger i fordebat
Sygehus Nord og Gåsepigen - Svar på bemærkninger i fordebatten
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Punkt 14.

Godkendelse af skema B for 24 almene familieboliger ved Toftegårdsvej i Sulsted for
Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76
2018-079525
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessummen inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum er uændret fra Skema A til B og ligger på 39.678.000 kr.
at det kommunale grundkapitalindskud er uændret fra Skema A til B og udgør 3.968.000 kr.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligselskabet Nordjylland afd. 01.76
Projektet er med på boligprogram 2017 (oprindeligt BAB-boliger) og placeres på Toftegårdsvej i Sulsted.

Der etableres i alt 24 almene familieboliger. Boligselskabet har tilkendegivet, at boligerne som udgangspunkt
ønskes forbeholdt til familier eller personer over 60 år (seniorboliger). Aftale herom skal godkendes
separat.
Den arkitektoniske ambition er at skabe variation i bebyggelsen. Derfor er den overordnede disponering af
byggeriet udformet som rækkehuse i ét plan med forskydninger mellem enkelte boliger. Boligerne orienterer
sig med ophold mod syd og vest og mod intern kørevej.
Forskydningerne skaber variation og optimerer beboernes udsyn og dagslyset i boligernes opholdsrum.
Et fælles centralt grønt område for ophold og aktivitet forbinder bebyggelse ned mod Toftegårdsvej og
Sulsted by.
Min. 10% af byggefeltets samlede areal udlægges til brugbart opholdsareal på terræn. Det areal udgøres af
det grønne parkrum mod sydvest og ved koblingen til Toftegårdsvej. Parkrummet vil bestå af singulære
træer, græsplæne, grusstier, plantebede samt et areal udlagt til fælles fleksibelt brug og aktiviteter for
beboerne.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 10. september 2018 (punkt 11).
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Bebyggelsen består af 17 stk. 3 værelsesboliger (type A) og 7 stk. 2 værelsesboliger (type B). Type A er på
2
2
ca. 91 m brutto og type B er ca. 75 m brutto.
Facadematerialerne er sammensat af tegl og pladebeklædte vindueselementer.
Byggeriets art

1 plans bolig - Type A
1 plans bolig - Type B

Antal boliger

17 stk. 3 rums a 90,65 m²
7 stk. 2 rums a 75 m²

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema A
6.977 kr.
6.048 kr.

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
Skema B
6.943 kr.
6.032 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan 14-018. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement og energiklasse.
Forventet byggeperiode er fra april 2019 til og med juni 2020.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Skema A
Ændring
Skema B

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)
- - - Kr. - - 34.917.000
3.968.000
0
0
34.917.000
3.968.000

39.678.000
0
39.678.000

Beboerindskud
(2%)

794.000
0
794.000

Kommunal
1)
garanti

Ikke beregnet
Max.

34.917.000

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 13%, håndværkerudgifter 74% og omkostninger 13%.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 19.205 kr. svarende til rammebeløb i 2016 inklusive energitillæg
på 990 kr., da der er tale om tæt/lav bebyggelse.
2

Den gennemsnitlige årlige husleje er faldet med 4 kr. i forhold til skema A til 930 kr. pr. m . Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 590 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 341 kr. pr. m pr. år. Faldet
skyldes primært lavere budgetterede kapitaludgifter.
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Bilag:
Tegningsmateriale Toftegårdsvej
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Punkt 15.

Godkendelse af Skema B for 111 nye almene familieboliger (BAB) på Annebergvej
177-179 for Vivabolig
2018-011510
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden
byggestart, herunder
at projektet ændres fra 113 boliger til 111 boliger.
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 7.176.000 kr. til 148.616.000 kr.
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 14.861.600 kr. svarende til 10% af
anskaffelsessummen.
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Vivabolig afd. 29.
Projektet er med på boligprogram 2017.

Aalborg Kommune har i henhold til bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger
modtaget midler til opførelsen.
Tilskuddet udgør et fast beløb pr. bolig og det er en forudsætning for at opnå tilskud, at mindst halvdelen af
de boliger, hvortil der ydes tilskud, har et bruttoetageareal, der er mindre end 55 m 2 opgjort for hvert
projekt/tilsagn for sig. Aalborg Kommune har herudover forudsat en maksimal husleje på boligerne (ved
indflytning) på henholdsvis 4.000 kr. og 6.800 kr. pr. måned inklusive aconto forbrug.
Projektet
Ved skema A godkendelsen indeholdt projektet 113 almene familieboliger på Annebergvej. Projektet er
efterfølgende ændret lidt, både antalsmæssigt og arkitektonisk. Der er nu 111 boliger med en fordeling som i
nedenstående skema.
Byggeriets art

Antal boliger

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug

1 rums
2 rums
3 rums
4 rums

21 stk. a 50 m
2
42 stk. a 50 m
2
24 stk. a 88 m
2
24 stk. a 89 m

2

3.504 kr.
3.504 kr.
6.225 kr.
6.233 kr.

Plangrundlag

Lokalplan 3-4-104
Lokalplan 3-4-104
Lokalplan 3-4-104
Lokalplan 3-4-104

Økonomi

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 58
2 afaf478

By- og Landskabsudvalget
På grund af lidt flere m2 er den samlede anskaffelsessum højere end ved skema A godkendelse.
Rammebeløbet er desuden blevet forhøjet til rammebeløb 2019. Merudgiften til grundkapital finansieres
inden for den afsatte ramme i de pågældende boligprogrammer.
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Skema A
Ændring
Skema B

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)
- - - Kr. - - 124.467.000
14.144.000
6.315.000
717.600
130.782.000
14.861.600

141.440.000
7.176.000
148.616.000

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
1)
garanti

2.829.000 Ikke beregnet
143.000
2.972.000 Max. 130.782.000

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. Den foreløbige beregning
viser 60% garantibehov.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
2): Udgiften fordeles med 8.318.900 kr. fra Aalborg Kommune og 6.542.700 kr. i tilskud fra staten.

Aalborg Kommune finansierer den ekstra grundkapital.
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 20,7%, omkostninger 68,2% og håndværkerudgifter 11,1 %.
2

Den samlede anskaffelsessum pr. m er på 20.154.000 kr. svarende til maksimumsbeløb for 2019 inkl.
energitillæg svarende til en bebyggelse med både tæt lav og etagebebyggelse.
2

Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m beregnet til 845 kr. Heraf udgør
2
kapitaludgifterne 615 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 231 kr. pr. m pr. år.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af
staten.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 04.04.2019
kl. 08.30

Side 59
3 afaf478

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Tegningsmateriale, Annebergvej
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Punkt 16.

Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelsesloves
§ 8 for ejendommen Bollerupvej 11, Kølby, 9240 Nibe
2019-001358
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelsesloves § 8 for ejendommen Bollerupvej 11,
Kølby, 9240 Nibe.
Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Der henvises til beslutning i byrådets møde d. 10. september 2018 pkt. 4, hvorved overførsel fra Sundhedsog Kulturforvaltningen kan indgå som kommunal medfinansiering af byfornyelseskontoen, således at de
statslige rammer kan bringes i spil til nedrivning af forfaldne bygninger i landdistriktet.
Samtidig blev det godkendt, at By- og Landskabsudvalget bemyndiges til at træffe
bygningsforbedringsbeslutninger efter Byfornyelseslovens § 8 (nedrivning/istandsættelse/oprydning) i
perioden 2018-2021, og at projekterne enkeltvis vil blive fremsendt til udvalgets godkendelse.
Nedrivningsindsatsen har hjemmel i Byfornyelsesloven. By- og Landskabsforvaltningen, der er myndighed
på området, kan via Landsbypuljen få statslige midler til at gennemføre bl.a. nedrivninger af forfaldne
ejendomme i byer op til 3.000 indbyggere.
I perioden 2014-2016 har By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen haft et
samarbejde om nedrivning af forfaldne ejendomme i landdistriktet. Indsatsen ophørte, da By og
Landskabsforvaltningen ikke fik budgetmidler til en videreførelse i 2017, 2018 og 2019.
Den statslige ramme tildeles By- og Landsskabsforvaltningen, og det er By- og Landsskabsforvaltningen, der
varetager opgaven i forhold til refusion fra staten. Staten refunderer 60 % af omkostningerne, mens
kommunen finansierer 40 %. De 40% dækkes af overførslen fra Sundheds- og Kulturforvaltningen, ligesom
nedrivningen også er et led Sundheds- og Kulturforvaltningens indsats.

Formål
Det overordnede formål med denne indsats er at nedrive (eller istandsætte) skæmmende og usunde
bygninger i landdistriktet. Bygningerne nedrives med hjemmel i § 8, stk. 2, nr. 3 i Lov om byfornyelse og
udvikling af byer, Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.
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Nedrivningsindsatsen er et led i Aalborg Kommunes landdistriktspolitik, som skal gøre det mere attraktivt at
bo og færdes i kommunens landdistrikter, så man derved kan tiltrække ressourcestærke borgere. Samtidig
forventes en afsmittende effekt af nedrivningerne, således at der skabes grundlag for private investeringer.

Forholdet til anden planlægning
Nedrivning af bygningerne vil ikke være i strid med kommuneplanen for området, som foreskriver en
styrkelse af Kølby som fremtidigt attraktivt lokalsamfund.
Miljø
I forbindelse med nedrivningen foretages screening og kortlægning for PCB, bly, asbest og andre miljøfarlige
stoffer samt bortskaffelse, jf. gældende lovgivning på området.
Tidsplan
De fysiske arbejder med nedrivningerne forventes igangsat i 3. kvartal 2019.
Projektet
Der er tale om en frivillig nedrivning, som vedrører en mindre boligejendom beliggende centralt i Kølby.
Adresse
Bollerupvej 11, Kølby, 9240 Nibe

Begrundelse
Ubeboet og nedslidt mindre beboelsesejendom
fra 1900, meget synligt beliggende i landzone
centralt i Kølby. Ejendommen er i tiltagende
forfald med fugtafskalninger af puds på facade og
fugt i vægge. Ejer har haft ejendommen til salg
gennem længere tid, uden at det er lykkedes at
afhænde den.

Nedrivningerne gennemføres af Aalborg Kommune ved en af kommunen udpeget entreprenør.
Kommunen dækker samtlige udgifter ved nedrivningen.
Økonomi
Udgiften til nedrivning af bygningerne er anslået til i alt 150.000 kr. incl. moms. Den kommunale andel
beløber sig til ca. 60.000 kr., som dækkes af Sundheds- og Kulturforvaltningens overførsel til By- og
Landskabsforvaltningen.
Udgiften finansieres over den afsatte ramme på investeringsoversigten, projektnummer 2V0002 Forfaldne
huse i landdistriktet.
Udgiften indgår i Aalborg kommunes statslige restramme fra Landsbypuljen 2017, hvortil fristen for
indmeldelse til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen var 25. marts 2019.
Aalborg Kommune råder desuden over en uforbrugt statslig Landsbypulje 2018 på ca. 800.000 kr. forudsat
af en kommunal medfinansiering.
Kommunen er ikke forpligtet til at bruge hele den tildelte statslige ramme.
Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i mødet den 27. juni 2018 (pkt. 10) at medfinansiere 350.000 kr. fra
pulje til etablering af mødesteder i landsbyer til Byfornyelseslovens Landsbypulje. Med denne nedrivning er
der i alt disponeret 180.000 kr. af dette beløb.
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Bilag:
Bilag. Besigtigelsesnotat - Bollerupvej 11, Kølby
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Punkt 17.

Godkendelse af takstblad for leje af kommunale arealer til kommercielle formål
2019-013699
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender
forslag til takster for leje af kommunale parker, grønne områder og skove til kommercielle
arrangementer.
At taksterne gælder for arrangementer fra og med maj 2019 og fremadrettet og
at ordningen evalueres efter 2 år, hvad angår økonomien (markedslejen) og det administrative
omfang.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
En række arrangører afholder hen over året kommercielle arrangementer i de kommunale parker og grønne
områder. Aalborg Kommune har indtil nu opkrævet en leje på 2000 kr. pr. arrangementsdag i forbindelse
med kommercielle koncerter og cirkus.
Statsforvaltningen udarbejdede den 18. oktober 2016 en vejledende udtalelse om, hvorvidt Odense
Kommunes tilskudsaftale med Tinderbox Entertainment ApS var i overensstemmelse med
kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen undersøgte endvidere, om lejeaftale og sponsoraftale lå
indenfor lovgivningens rammer. Statsforvaltningen udtalte i den forbindelse, at
”Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune har pligt til at kræve
markedsprisen for udlejning af et areal, medmindre kommunen lovligt kan yde støtte til lejeren
af arealet.
Hvis en lejer således alene varetager aktiviteter, som kommunen selv kunne varetage, vil
kommunen lovligt kunne udleje arealerne, til under markedsprisen, herunder stille arealerne
gratis til rådighed.
Hvis en lejer også varetager andre formål end rent kommunale, f.eks. søger at generere et
overskud, som vil kunne udbetales til private investorer, vil kommunen alene kunne udleje
arealerne til markedsprisen.
Da kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger har en helt generel
forpligtelse til at handle økonomisk forsvarlig i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne
grundsætninger, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner
eller enkelte virksomheder, vil kommunen således have pligt til at undersøge, hvad der må
anses for at være markedsprisen for leje af et areal.
Der påhviler kommunen en forpligtelse til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på
at konstatere markedsprisen for de arealer, der ønskes udlejet.
Afgørelsen af, hvad der er markedsprisen for en sådan aftale om udleje af arealer, vil ofte
bero på et skøn. Dette skøn kan være meget vanskeligt at foretage. Der må derfor tilkomme
kommunalbestyrelsen en vis margin, og efter omstændighederne kan rammerne for skønnet
være ganske vide”
På baggrund heraf fremlagde By- og Landskabsforvaltningen i budgetoplægget for Budget 2019-2022
forslag til indtægt for udlån/udleje af kommunale arealer til kommercielle aktiviteter i Aalborg Kommune.
Forslaget blev vedtaget af Byrådet som en del af omprioriteringsbidraget for 2019 og fremad. Denne
sagsbeskrivelse indeholder forslag til takster for leje af kommunale arealer til kommercielle aktiviteter i
Aalborg Kommune fastlagt ud fra en skønnet markedspris. Ved vedtagelse af taksterne i denne
sagsfremstilling, indføres også betaling for arrangørernes reservationsdage til opstilling og nedtagning af
udstyr.
Med denne sagsfremstilling ønskes sikret en ordning i Aalborg Kommune, der gælder for alle
udbyttearrangementer og aktiviteter på kommunale arealer, hvor kommunen har pligt til at opkræve leje.
Aktiviteterne på de kommunale arealer kan opdeles i 3 kategorier – 1) aktiviteter, hvor kommunen er
forpligtiget til at opkræve markedsleje for brug af de kommunale arealer, 2) aktiviteter, hvor kommunen kan
undlade at opkræve markedsleje, og 3) aktiviteter, der kan kategoriseres som grænsetilfælde. En nærmere
beskrivelse af de 3 kategorier følger nedenfor:
Kategori 1
Arrangementer, der kan være lukkede for offentligheden og med betalingsentre/deltagerbetaling – f.eks.
udbyttekoncerter, cirkus og erhvervsmæssige markeder, hvor kommunen har pligt til at opkræve
markedsleje.
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Kategori 2
Arrangementer uden betalingsentre/deltagerbetaling – f.eks. Skt. Hans fest, skoler og
undervisningsinstitutioners motionsløb og sociale arrangementer.
Kategori 3
Politiske og religiøse foreningers møder (demonstrationer, 1. maj møde og lign.) og aktiviteter afholdt på
amatørbasis af kultur- og idrætsforeninger.
Forvaltningen indstiller, at der opkræves betaling for arrangementer i kategori 1 ud fra taksterne i
nedenstående tabel:
Takst pr.
område/park

Beløb i 2019 i
Mølleparken,
Kildeparken,
Østre Anlæg,
Karolinelund,
Fjordmarken og
Skanseparken

Beløb i 2019 i øvrige
parker og grønne
arealer/pladser i
Aalborg/Nørresundby

0 kr./dag

0 kr./dag

0 kr./dag

Arrangementsdage

2.500 kr./dag

2.000 kr./dag

1.000 kr./dag

Reservationsdage

1.500 kr./dag

1.000 kr./dag

500 kr./dag

Motionsløb og
lignende af
kommerciel
karakter med
deltagerbetaling
(uanset
deltagerantal)

Arrangementsdage

2.000 kr./dag

2.000 kr./dag

1.000 kr./dag

Reservationsdage

1.500 kr./dag

1.000 kr./dag

500 kr./dag

Arrangementer af
kommerciel
karakter

Arrangementsdage

10.000 kr./dag

8.000 kr./dag

5.000 kr./dag

Reservationsdage

2.500 kr. /dag

2.000 kr./dag

1.000 kr./dag

-

-

-

Ikke-kommercielle
arrangementer
Cirkus

I alt

(postnr. 9000, 9200,
9210, 9220 og 9400)

Beløb i 2019 i
Skalskoven,
øvrige
kommunale
skove samt
grønne pladser
i byer udenfor
Aalborg

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at betalingsordningen indføres ved udlån af arealer til
arrangementer fra og med maj 2019 og fremadrettet. Forvaltningen indstiller endvidere, at ordningen
evalueres efter 2 år, hvad angår økonomien (markedslejen) og det administrative omfang.
Ud over takst for leje af arealet, vil arrangørerne fortsat blive opkrævet betaling for forbrug, ligesom der blive
gjort krav gældende ved manglende renhold og skader på arealerne.
By- og Landskabsforvaltningen har kendskab til en række kommuner, der har takstblad for markedsleje ved
udlån af kommunale arealer til arrangementer og salg. Forvaltningen har således fremskaffet takstbladene
for Aarhus, Odense og Københavns Kommuner, der er vedlagt som bilag.
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Bilag - takster andre kommuner
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Punkt 18.

Beslutning vedrørende ændring af en del af Poul Anker Bechs Vej
2019-014179
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget ikke godkender ansøgers ønske
om, at en del af Poul Anker Bechs Vej ændrer navn til Krøyers Alle.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
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Sagsbeskrivelse

Ejerne af Poul Anker Bechs Vej 3-13, i alt 6 boliger, har fremsendt ønske om at adgangsvejen ind til deres
ejendomme får selvstændigt vejnavn. Ønsket er begrundet i:
at de 6 boliger er de eneste, der er beliggende i postnummer 9000, mens resten af Poul Anker Bechs Vej
er beliggende i postnummer 9200 Aalborg SV.
at de tilhører et andet sogn (Gl. Hasseris Sogn) end resten af vejen (Skalborg Sogn).
Forvaltningen har afslået ønsket om et selvstændigt vejnavn, men ansøger har ønsket sagen behandlet i Byog Landskabsudvalget.
Afslaget er begrundet i de regler, der normalt arbejdes med indenfor navngivning af veje, stier og pladser i
Aalborg Kommune. Disse regler er godkendt af det daværende Teknisk Udvalg i 2002, hvor et selvstændigt
vejnavn normalt kræver:
at der skal opføres mindst 8 – 10 boliger/bygninger, eller
at det drejer sig om en længere vejstrækning, eller
at det vil medføre en omadressering af flere eksisterende adresser, hvis der ikke oprettes et selvstændigt
vejnavn, eller
at vejforløbet gør det uoverskueligt at finde frem til de enkelte adresser.
I dette tilfælde drejer det sig om 6 nye boliger/adresser, der er beliggende på en mindre, overskuelig sidevej
hvorfor ønsket om et selvstændigt vejnavn i første omgang er afslået.
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Forvaltningen vurderer ikke, at det vil være vanskeligt at finde frem til de omtalte boliger, selv om de er
beliggende i et andet postdistrikt. Mange andre veje i kommunen er også opdelt i forskellige postdistrikter,
bl.a. Bygaden, der er er beliggende i nærheden. Denne vej er også beliggende i både 9000 Aalborg og 9200
Aalborg SV.
Forvaltningen frygter, at en godkendelse af et selvstændigt vejnavn til denne mindre vej vil skabe præcedens
for, at beboere til mindre vejforløb/områder m.m. vil kræve/forvente, at de får et selvstændigt vejnavn.
Poul Anker Bechs Vej er omfattet dels af lokalplan 3-5-104, Boliger, Poul Anker Bechs Vej, Sofiendal,
vedtaget maj 2016 og en del af lokalplan 3-5-103, Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal, vedtaget
september 2017.
I forbindelse med udarbejdelsen af begge lokalplaner blev der fremsat ønske fra ejerne af arealerne om at
navngive vejene dels Poul Anker Bechs Vej og Anna Anchers Vej, - den sidstnævnte vej er beliggende i den
sydlige del af lokalplan 3-5-103. På denne måde ville de to veje være adgangsveje til de to områder og
samtidig være de eneste vejnavne i områderne. Forvaltningen var enige i dette ønske.
Allerede ved udarbejdelsen af lokalplanen var man bekendt med, at en mindre del af området var beliggende
i postnummer 9000 Aalborg og resten i 9200 Aalborg SV. Der var på dette tidspunkt en dialog imellem ejer
af en del af arealerne og PostNord om at få hele området indlemmet i postnummer 9000 Aalborg, da det er
PostNord, der fastsætter postnumrene, men PostNord fastholdt de gældende grænser.
Det foreslåede gadenavn, Krøyers Alle, er efter den kendte Skagensmaler, P.S. Krøyer, 1851-1909.
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Punkt 19.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Byudviklingsplan, Vejgaard.
Byudviklingsplan, Vadum.
Nibe Festival, gavlmaleri.
Algade 10-12.
Algade 16.
Frejlev, helhedsplan.
Hjørnegrunden, Sohngårdsholmsvej.
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet.
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Punkt 21.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
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Punkt 22.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Bundgårdsvej, Hasseris.
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Punkt 23.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Intet.
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Punkt 24.

Eventuelt
Beslutning:
Lille Vildmose.
Fortov, Hvorup Kirkevej
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Punkt 25.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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