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Tid

Torsdag 5. december 2019, kl. 08.30

Sted

Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Afbud

Helle Frederiksen

Til stede
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deltagere
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Lund Andersen deltog under pkt. 13-14 og 20. Stadsingeniør Svend Erik Pedersen deltog
under pkt. 19.
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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.052 og Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger
m.m., Bredegade, Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse)
2019-010820
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 1.052
forslag til Lokalplan 1-1-139
at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan 1-1-139 og Kommuneplantillæg 1.052.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at nyt byrum inden for
lokalplanområdet navngives Bredegade Torv.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Lokalplanområdet omfatter et område på 650 m 2 med ejendommene Bredegade 10 og 12, et erhverv på
Bredegade 16 A samt et offentligt vejareal i Niels Ebbesens Gade.
Kommuneplantillægget ændrer på de maksimale bebyggelsesprocenter for Bredegade 10 og 12, som
angivet i kommuneplanens bilag K og øger bygningsdybden for Bredegade 12.
Lokalplanen giver mulighed for byfortætning ved nedrivning af bygninger og opførelse af erstatningsbyggeri.
Bredegade 10 har et grundareal på 107 m 2, og der forudsættes tilkøbt 2,1 m af det offentlige vejareal, i alt 37
m2 således, at grundarealet til nybyggeri i alt bliver på 144 m 2. Den maksimale bygningshøjde bliver på 14 m,
som er lig med den højde, der fremgik af lokalplanforslag 1-1-131 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels
Ebbesens Gade, Aalborg Midtby.
Bredegade 12 har et grundareal på 330 m2 og den maksimale bygningshøjde er sat til 15 m, hvilket også er
identisk med den tidligere bygningshøjde i lokalplanforslag 1-1-131.
I forhold til det tidligere lokalplanforslag, som blev annulleret i forbindelse med byrådets møde d. 14. januar
2019, er byggeriet på Bredegade 12 flyttet længere mod øst således, at der åbnes for en større
pladsdannelse sammen med Bredegade, Niels Ebbesens Gade og kirkens omgivelser. Desuden er
byggeriets arkitektur bearbejdet, og der er indskrevet bestemmelser om, at bebyggelsen skal fremtræde med
traditionelle facadematerialer og med mansard- eller saddeltag. Anvendelsen for nybyggeriet er
publikumsorienterede erhverv i stueetagen, mens der kan etableres boliger på de øvrige etager.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde 24. august 2017 (punkt 11)
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 20. maj 2020 og Byrådet den 15. juni 2020.

Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-139
Kommuneplantillæg 1.052
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for byfortætning i form af erstatningsbyggeri på sydsiden af
Bredegade med bebyggelse, der har transparente underetager og flere boliger end i dag.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillæg 1.052 er udarbejdet dels med henblik på at hæve de maksimale bebyggelsesprocenter
angivet i Bilag K, dels at bygningsdybden for Bredegade 12 øges. I rammebestemmelserne er der fastsat en
husdybde på 8-10 m, som for Bredegade 12’s vedkommende foreslås ændret til 17,5 m., da der er tale om
en solitær bygning med facade til tre sider. Bebyggelsesprocenterne hæves, som følge af det konkrete
projekt. Ændringen sker med baggrund i at få skabt en funktionel og æstetisk robust bygning tilpasset stedet.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af erstatningsbyggeri med
publikumsorienterende formål i stueetagen (butikker, restauration og lign.), mens der på de øvrige etager
også kan ske indretning til boliger og centerformål.
Lokalplanområdet ligger helt centralt i Aalborg Midtby ved Bredegade Torv. Den del af Niels Ebbesens Gade,
som er omfattet af lokalplanen, er fortsat udlagt til gågade.
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Bebyggelsen i lokalplanområdet skal opføres med en høj, transparent underetage og altaner, der skal
medvirke til at skabe byliv og gode, private opholdsarealer. For Bredegade 10's vedkommende skal
hjørnerne mod nordøst og sydøst være afskåret, hvilket sammenholdt med bygningens skala og materialer
skal tilpasse bygningen til gadens karakter. Nybyggeriet på Bredegade 12 ligger solitært. Bebyggelsen skal
opføres med fokus på bykvalitet og fortætning og har afskårne hjørner mod sydvest og sydøst. Der skal
plantes træer i den nordøstlige side af Niels Ebbesens Gade. Tiltagene skal medvirke til et attraktiv byliv ved
Bredegade Torv og den nordlige del af Niels Ebbesens Gade.
Bygningshøjderne er tilpasset og afstemt med de omkringliggende bygningers højde hhv. maks. 14 m og 15
m.
Der nedlægges et vejareal på ca. 37 m 2. Nedlæggelsen sker under forudsætning af lokalplanens
godkendelse.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Niels Ebbesens Gade og Søndergade.
Navngivning af nyt byrum
For at markere det nye byrum, der opstår i den nordlige ende af Niels Ebbesens Gade, får det et
selvstændigt navn: Bredegade Torv. Navnet gives som stednavn.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.

Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om finansiering af
belægning, beplantning og belysning. 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 ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
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Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen bortset fra drift af arealet, Bredegade Torv, som træder i kraft, når de tre års etableringspleje
udløber.
Gennemførelse af projektet forudsætter dog, at bygherre køber ca. 37 m2 kommunalt vejareal til Bredegade
10. Det planlagte byggeri på Bredegade 12 er ca. 330 m 2 i forhold til de 321 m2, som bygherre ejer i dag. Det
bliver derfor nødvendigt for bygherre at købe ca. 9 m2 til Bredegade 12, altså i alt ca. 46 m2. (De eksakte m2
for arealerne skal fastlægges ved opmåling). I købesummen skal indregnes en udgift til nedrivning af
erhvervsbygningen (pølsekiosk) på Bredegade 16 A.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 1-052 for et område ved Bredegade
Udkast til Lokalplan 1-1-139 Butikker, boliger m.m., Bredegade og Niels Ebbesens Gade, Aalborg Midtby
Udkast til udbygningsaftale BredegadeNiels Ebbesens Gade
Teknisk Notat Bredegade
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Punkt 3.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg
Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
2018-059528
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.049 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 1-2-118 endeligt med ændringer jf. bilag "Rettelser til Lokalplan 1-2-118".

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
For kommuneplanramme 1.2.D11 Havnekvarteret hæves det maksimale etageantal fra 6 til 7.

Forslag til ændringer i lokalplan
Sideløbende med den offentlige høring af lokalplanen er der foregået projektdialog med Stigsborg P/S og
kommende bygherrer. Det har givet anledning til rettelser og præciseringer. Disse fremgår af bilaget
”Rettelser til Lokalplan 1-2-118”.
De væsentligste rettelser omhandler:
Krav om rækkehuse fjernes.
Krav om fællesanlæg erstattes af bestemmelse om, at der skal arbejdes for fællesanlæg.
Der gives udvidede byggemuligheder på de fire byggefelter C3, C4, B6 og B8, som lokalplanen
giver byggeret til - ikke mindst på byggefelt B8, hvor det maksimale etageareal hæves fra 5.900
m² til 8.400 m² og det maksimale etageareal hæves fra 6 til 7.
Mulighed for at markere øverste etage ("taget") med en murkrone.
Bredden på altangange udvides fra 2,0 m til 2,5 m, med mulighed for at udkrage op til 0,5 m fra
facaden.
Krav om, at min. 25% af tagene indenfor hvert byggefelt skal have en hældning, er skiftet ud med
konkrete udpegninger af byggefelter og strækninger på kort, hvor tage skal have en hældning.
Mulighed for parkeringsdæk i stueetagen på byggefelter B14 og B16 er tilføjet, dog maks. 50
pladser i alt.
Krav om antallet af cykelparkeringspladser for mindre boliger på under 55 m² sættes ned fra 2 til
1 pr. bolig.
Der laves konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse og tilhørende miljørapport.
På enkelte byggefelter foretages relativt store ændringer, men set i forhold til lokalplanens størrelse og
rummelighed, som fastsætter de overordnede rammer for cirka 210.000 etagemeter byggeri, er der samlet set
tale om mindre ændringer. Der ændres ikke på strukturen i bydelen eller i lokalplanens formål. Der er derfor
ikke gennemført en fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S har
som grundejer haft mulighed for at udtale sig om rettelser.
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Beslutning:
Udsat.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Kommuneplantillæg og lokalplan omfatter 1. etape af Stigsborg Havnefront – et ca. 32,5 ha stort område,
hvoraf størstedelen tidligere har været gødningsfabrikken Kemiras område.
Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for byomdannelsen fra fabriksområde til cirka 210.000
etagemeter ny by, herunder et nyt Børne- og Ungeunivers (integreret skole, børnehave og vuggestue). I
runde tal er der plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere. Hertil kommer erhverv, butikker,
plejehjem, park, byrum mv.
Lokalplanen giver kun byggeret til de første fire byggefelter, svarende til ca. 430 boliger. Lokalplanen
forudsætter, at der vedtages opfølgende lokalplantillæg før der kan bygges på de øvrige byggefelter.
Tidsplan
Udviklingsstrategi og -plan for 1. etape
Der har været afholdt borgermøder den 6. april 2016, den 3. november 2016 og den 23. marts 2017, hvor
borgere har fået lejlighed til at høre om planerne og stille spørgsmål.
Byrådet godkendte udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront og udviklingsplanen for 1. etape i møde
den 27. marts 2017 (punkt 5).
Parkeringsstrategi og -norm
Parkeringsstrategi og -norm godkendt af By- og Landskabsudvalget på mødet den 4. oktober 2018 (punkt 2).
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde den 5. september 2019 (punkt 4)
Magistratens møde den 16. september 2019 (punkt 2)
Byrådets møde den 23. september 2019 (punkt 4)
Forslagene har været offentliggjort i perioden 24. september til og med 19. november 2019.
Borgermøde
Der har været afholdt borgermøde om planerne den 29. oktober 2019 på By- og Landskabsforvaltningen,
Stigsborg Brygge 5.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-2-118
Kommuneplantillæg 1.049
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Stigsborg Havnefront skal udvikles til en ny bydel omkring Aalborgs bycentrum, som i de senere år har
gennemgået en omfattende udvikling.
I 2016 afholdte Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige rådgiverhold
udarbejdede forslag til udviklingsstrategi og -plan for udviklingen af Stigsborg Havnefront.
Aalborg Byråd godkendte den 27. marts 2017 (punkt 5) udviklingsstrategien og en mere konkret
udviklingsplan for Stigsborg Havnefront Etape 1.
Udviklingen af Stigsborg Havnefront er opdelt i tre etaper. Etape 1 er den centrale ubebyggede del af
området. Etape 2 er den vestligste del, hvor Hedegaard Agro ligger, og Etape 3 er den østligste del, hvor
Nørresundby Boldklubs træningsbaner tidligere lå. Udviklingen af hele Stigsborg Havnefront forventes at
vare 25-30 år.
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Dette kommuneplantillæg og lokalplan ligger i forlængelse af den godkendte udviklingsplan og omfatter
Etape 1 på nær et mindre areal, som er omfattet af Lokalplan 1-2-116, - en boliglokalplan, som blev
godkendt af Aalborg Byråd på møde den 22. oktober 2018 (punkt 3).
Kommuneplantillæggets indhold
Der udpeges et nyt bydelscenter for butikker på Stigsborg Havnefront med mulighed for 5.000 m² butikker.
Udpegningen af et nyt bydelscenter for butikker sker i sammenhæng med kommuneplanens mål om lokal
forsyning med dagligvarer.
En række retningslinjer for kystzonen tilpasses, og en udpegning af en økologisk forbindelse langs
Limfjorden fjernes, som en konsekvens af en kystfremrykning og de valgte løsninger til håndtering af
forurening af jord og vand.
For at sikre sammenhængende forbindelser gennem hele Stigsborg Havnefront, og koblinger til den øvrige
by, optages planlagte stiforbindelser f.eks. langs havnefronten og Syrestien i kommuneplanen som
stireservationer.
I både lokalplan og kommuneplantillæg sikres reservation til brolandinger, så en evt. kommende ny cykel- og
gangbro over Limfjorden kan etableres på et senere tidspunkt.
Endelig tilpasses kommuneplanens rammer. Hele området er i den eksisterende kommuneplan udlagt til
blandet bolig og erhverv med mulighed for bebyggelse i 4 etager og en gennemsnitlig bebyggelsesprocent
på 60 inkl. parken. Ændringen i den aktuelle planlægning består i, at der skabes mulighed for op til 7 etager
og en bebyggelsesstruktur, som fastsættes i den enkelte lokalplan. Derudover ændres anvendelsen for
Stigsparken til rekreativt område, og anvendelse for Børne- og Ungeuniverset til offentlige formål.
Ændringerne er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Etape 1, som byrådet godkendte i 2017.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen er udarbejdet som en blanding af en rammelokalplan og en traditionel byggeretsgivende
lokalplan.
En rammelokalplan er en lokalplan, hvor der fastsættes principper og overordnede bestemmelser for et
område. En rammelokalplan indeholder normalt ikke byggeretsgivende bestemmelser, men skal følges op af
en ny detaljeret lokalplan, inden lokalplanpligtigt byggeri kan etableres.
Ved at udarbejde en rammelokalplan for hele Etape 1 af Stigsborg-området bliver det muligt at fastsætte
principper og rammer for hele området for derved at sikre, at der skabes en helhed og bærende principper
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for alle delområder og byggefelter. Det gælder både i forhold til arkitektur, fællesanlæg og -løsninger, såsom
vej- og stibetjening, parkering og håndtering af regnvand.
Denne lokalplan regulerer og giver byggeret til etablering af alt det "mellem husene”; gader, stier, byrum,
beplantning, terrænændringer, håndtering af regnvand (LAR) mv. Derudover regulerer lokalplanen
bebyggelsesstruktur, anvendelser, arkitektur, parkering mv. for alle byggefelter i lokalplanen, men
lokalplanen giver kun byggeret for byggefelterne C3, C4, B6, B8 og B17 (eksisterende bygning), se kort.
Der kan kun opføres lokalplanpligtigt byggeri på øvrige byggefelter efter vedtagelse af en ny
byggeretsgivende lokalplan eller et lokalplantillæg.

Tanken er, at der efterfølgende skal laves byggeretsgivende lokalplantillæg for et eller flere byggefelter,
herunder Børne- og Ungeuniverset. Disse lokalplantillæg bør følge denne rammelokalplans bestemmelser
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om bebyggelsens placering, udseende, ubebyggede arealer mv. Omfanget af den enkelte bebyggelse og
evt. tillægsbestemmelser reguleres i det byggeretsgivende lokalplantillæg.
Hovedprincipperne i lokalplan 1-2-118 er:
 Etablering af en ny ca. 15 ha stor bypark på den mest forurenede del af det tidligere fabriksområde.
 En fremrykning af kystlinjen op til 100 m ud i Limfjorden, primært for at sikre fjorden mod forurening
og bl.a. sikre badekvalitet.
 Placering af et Børne- og Ungeunivers centralt ved fjord og park.
 Bebyggelsen har det klassiske brokvarter med karréer som inspirationskilde, men med et ”twist” af
variation og mangfoldighed.
 Arkitekturen henter inspiration i den klassiske bys detaljering med klart opfattelige vandrette skel, der
markerer en base, en hovedfacade og et tag.
 En teglby med kantzoner mellem bygninger og gaderum.
 Oplevelsen af en grøn by med principper for beplantning og træer i byrum, på veje og gader, på
promenader samt grønne facader og grønne gårdrum.
 En bydel med fokus på bæredygtig mobilitet, dvs. en høj grad af cykel, gang og kollektiv trafik.
 Fokus på samlet parkeringsstrategi med 2-3 store fælles p-huse som rygrad.
 Håndtering af regnvand som LAR (lokal afledning af regnvand).
Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt
En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 12-059, som dækker den kommunale
administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 og arealerne umiddelbart vest og øst herfor. Lokalplan 12-059
ophæves i sin helhed i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne lokalplan.
En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af dele af den eksisterende Lokalplan 1-2-116 Boliger ved
Digmannsvej, som byrådet godkendte den 22. oktober 2018 (punkt 3). Den del af Lokalplan 1-2-116, som er
omfattet af denne lokalplan (vejareal), ophæves i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne
lokalplan.
Navngivning af ny vej
I forbindelse med 1. forelæggelse af planerne godkendte By- og Landskabsudvalget nye vej- og pladsnavne
som vist på kortet. Derudover blev Stigsparken godkendt som navn på den nye bypark. Området kobler sig
til den eksisterende by og veje bl.a. ved at forlænge Stigsborg Brygge, Limfjordsvej og Mølndalsvej. Disse
vejforlængelser fastholder eksisterende navne.
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Miljøvurdering af planer
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige
godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, som indsættes i miljørapporten efter byrådets godkendelse
af planerne:
Integrering af miljøhensyn i planen:
 De naturmæssige værdier forringes i første omgang, da det er nødvendigt at foretage en generel
terrænhævning i lokalplanområdet af hensyn til forureningshåndtering og klimabeskyttelse. Derved
mistes visse eksisterende naturkvaliteter, men disse søges genetableret i Stigsparken og den nye
bydels byrum. Derudover fastlægges lokalplanbestemmelser til sikring af høj biodiversitet i gader og
byrum.
 De landskabelige værdier påvirkes ligeledes væsentligt, da terrænhævningen og kystfremrykningen
ud i Limfjorden skaber et nyt landskab. Terrænhævning tilpasses det eksisterende terræn ved
overgange, så der skabes en harmonisk landskabs- og byoplevelse. Kystfremrykningsanlægget
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udformes respektfuldt ift. helhedsoplevelsen af fjord- og kystlandskab samt de rekreative
muligheder.
De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er integreret i planlægningen gennem bestemmelser i
lokalplanen, som søger at sikre høj arkitektonisk kvalitet i en bydel, der er tydeligt inspireret af den
klassiske by i materialevalg og detaljering. Der lægges desuden stor vægt på at skabe grønne og
levende byrum. Fysiske og mentale kulturhistoriske spor søges bevaret - herunder eksempelvis via
banestien, syrebeholderen, Syrens Bådelaug og navngivning af gader/byrum.
Befolkningens levevilkår og materielle goder er tilgodeset i planlægningen ved, at bydelen indrettes
med bæredygtig mobilitet som styrende designparameter bl.a. i form af et højt prioriteret stinet og
mulighed for at få dækket dagliglivets behov i nærmiljøet (skole, børnepasning, indkøb mm.).
Menneskers sundhed bl.a. i form af støj fra virksomheder og trafik er håndteret i lokalplanen gennem
miljøbestemmelser. Bl.a. skal etablering af boliger på arealet mellem Hedegaard og Stigsborg
Brygge 5 afvente, at den miljøbelastende aktivitet lukker ned. Derudover skal støjafskærmning i
facade og vinduer mod trafikerede veje etableres i nødvendigt omfang med henblik på at sikre et
tilfredsstillende indendørs støjniveau. Der sikres mulighed for at udlufte boligen uden støjbelastning,
og opholds- og soverum orienteres desuden i videst mulig omfang mod gårdsiden. Trafiksikkerheden
er et særligt vigtigt fokusområde i kraft af skolen og ønsket om at gøre det attraktivt at bevæge sig til
fods og på cykel. Trafiksikkerhedshensyn er blandt andet indarbejdet med hævede flader, stier i eget
trace, brede cykelstier og fortove samt god struktur på den potentielt kaotiske afleveringssituation i
morgentimerne ved skolen.
Regnvand afledes via synlige grønne regnvandsløsninger, som samtidig sikrer rensning af vejvand
før afledning til fjorden. Den tidligere Kemiragrund er stærkt forurenet blandt andet med arsen, som
ved kontakt udgør en sundhedsrisiko for mennesker. De mest forurenede arealer bebygges ikke,
men omdannes til park efter en terrænhævning og overdækning med uforurenet jord i en tykkelse,
som eliminerer risikoen for, at forurenet grundvand kan forurene den rene jord - selv ved et fremtidig
højere grundvandsspejl på op til 1,2 m. Det værst forurenede kisaskedepot spunses med henblik på
at bremse mest mulig udsivning til Limfjorden. Ved en fremrykning af kysten overdækkes desuden
eksisterende forurenet bundsediment, og der sikres en større vanddybde og dermed fortyndingsgrad
langs kystlinjen. Det forventes, at der med de skitserede løsninger kan opnås badevandskvalitet i
fjorden.
Klimatilpasning er integreret i lokalplanen med bestemmelser, der skal sikre mod skader i
forbindelse med fremtidig stigende vandstand i fjorden og ekstreme vejrforhold - herunder stormflod
og skybrud. Det søges håndteret med en klimasikret minimumskote for bebyggelse og ved
indretning af gård- og gaderum som midlertidige magasiner for ekstreme regnhændelser. Der skal
etableres et samlet system for lokal håndtering og afledning af regnvand.

Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen:
Der er indsendt bemærkninger i offentlighedsfasen, som handler om det omkringliggende vejnet med fokus
på vejadgang til lokalplanområdet og gennemkørende trafik på en specifik vej. Der er ikke kigget på disse
specifikke forhold i miljørapporten. Det er forhold, som reguleres gennem vejloven, og som bliver håndteret
gennem et igangværende projekt om mobilitetsplan og sikker skolevej til Stigsborg Havnefront. De præcise
løsninger kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Derudover er der kommet en bemærkning, som handler om bæredygtig byudvikling, hvor bl.a. DGNBcertificeringer, cirkulære materialevalg, urban gardening og lokal afledning af regnvand bliver nævnt. Etape 1
af Stigsborg Havnefront har en ambitiøs strategi vedrørende synlige grønne regnvandsløsninger. Bydelens
gader og byrum skal således udformes, så de opsamler og renser vejvand i regnbede, inden det ledes til
fjorden. Målet er en bydel, hvor regnvandet ses som en kvalitet og bidrager til biodiversitet, mikroklima og
oplevelsesrigdom. Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som udvikler området, arbejder med bæredygtig
byudvikling på forskellige niveauer, men der er ikke aktuelle planer om få hele bydelen DGNB-certificeret.
Det er op til de enkelte bygherrer, om de ønsker DGNB-certificeringer for de enkelte byggerier. Aalborg
Kommune vil sørge for, at Børne- og Ungeuniverset bliver DGNB-certificeret.
Valg af plan ud fra de behandlede alternativer:
Planlægningen er valgt frem for 0-alternativet, fordi den giver mulighed for omdannelse af et tidligere
industriområde til blandet by i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Planstrategi. Lokalplanområdet
får desuden et mere grønt præg, og bliver mere åbent mod den omkringliggende by.
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Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen:
De væsentlige miljøpåvirkninger vil fremover blive behandlet i forbindelse med byggesagsbehandlingen,
hvor lokalplanens bestemmelser danner grundlag for, at miljøpåvirkningerne afbødes som beskrevet
ovenfor. Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra
vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år. De valgte anlægs- og beplantningsløsninger i Stigsparken
kvalitetssikres miljømæssigt via §8 tilladelse til miljøfølsom anvendelse, og der iværksættes herefter et
overvågningsprogram med henblik på at eliminere risiko for, at underliggende jordforurening kan udgøre en
fremtidig sundhedsrisiko i brugen af området. I forlængelse af kystfremrykning og spunsning af kisaskedepot
skal der iværksættes et program til overvågning af badevandskvaliteten i fjorden.

Økonomi
Den bebyggelige del af lokalplanen er ejet af byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som Aalborg Kommune
ejer 49 % af, mens et konsortium bestående af PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S ejer 51%.
Stigsborg P/S kan sælge byggefelter og dermed sikre indtægter i selskabet. Bestyrelsen i selskabet
godkender udlodning til ejerne, og i forlængelse heraf kan Aalborg Kommune forvente at få indtægter.
Byrådet godkendte i mødet den 9. oktober 2017 (punkt 19) en samarbejdsaftale i forbindelse med stiftelsen
af udviklingsselskabet. Som en del af samarbejdsaftalen har Aalborg Kommune forpligtiget sig til etablering
af en række anlægsprojekter bl.a. håndtering af jordforurening, anlæg af park og opgradering af den
omkringliggende infrastruktur, herunder anlæg af ny vejforbindelse fra Stigsborg-området til
Borgmestersvinget/Nørresundbygrenen. Disse anlægsprojekter vil indgå som en del af byrådets kommende
budgetdrøftelser over en årrække.
Jf. samarbejdsaftalen står byudviklingsselskabet Stigsborg P/S for byggemodning af arealet, herunder anlæg
af interne veje. Enkelte veje og byrum får dog så vigtig en offentlig funktion, at de skal overtages af Aalborg
Kommune som kommuneveje, jf. vejloven. Det gælder f.eks. Stigsborg Bygade, der bliver skolevej. På
nuværende tidspunkt undersøges det, hvilke veje og anlæg, som kommunen skal overtage driften af.

Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Henrik Wulff
Vejdirektoratet
Familien Winther, Stigsborgvej 1, Nørresundby
Ane Lyngø på vegne af 36 beboere i Dronningensgade, Nørresundby
Morten Lyngø, Dronningensgade 45, Nørresundby

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Henrik Wulff vedrørende bæredygtig byudvikling.
Med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi, argumenterer Henrik Wulff for, at den nye
bydel på Stigsborg Brygge er det oplagte sted at vise, hvordan man kan udvikle en helt ny cirkulær og
bæredygtig bydel. ”Kravene til det fremtidige byggeri bør bl.a. omhandle DGNB-certificeringer, cirkulære
materialevalg, urban gardening og lokal afledning af regnvand, som nogle af tingene.”
Svar: Taget til efterretning.
Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, som udvikler området, arbejder med bæredygtig byudvikling, og har
bl.a. udarbejdet et indsatskatalog for bæredygtig og smart Stigsborg med udgangspunkt i FN’s 17
verdensmål. Stigsborg P/S har ikke aktuelle planer om at få hele bydelen DGNB-certificeret. Det er op til de
enkelte bygherrer, om de ønsker DGNB-certificeringer for de enkelte byggerier. Aalborg Kommune vil sørge
for, at Børne- og Ungeuniverset bliver DGNB-certificeret.
Etape 1 af Stigsborg Havnefront har en ambitiøs strategi vedrørende synlige grønne regnvandsløsninger.
Bydelens gader og byrum skal således udformes, så de opsamler og renser vejvand i regnbede, inden det
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ledes til fjorden. Målet er en bydel, hvor regnvandet ses som en kvalitet og bidrager til biodiversitet,
mikroklima og oplevelsesrigdom. Der lægges desuden stor vægt på at skabe grønne og levende byrum og
gårdrum.
2. Indsigelse fra Vejdirektoratet vedrørende ny vejtilslutning til Nørresundbygrenen og støj fra E45.
Vejdirektoratet er bekendt med planerne om at etablere en ny vejforbindelse mellem det nye fire-benede
kryds, som giver vejadgang ind i lokalplanområdet, til Borgmestersvinget/Nørresundbygrenen, således at
Stigsborg får sin "egen" motorvejsafkørsel. ”Vejdirektoratet gør ikke indsigelse mod etableringen af en ny
vejtilslutning til Nørresundbygrenen, men gør opmærksom på, at vejtilslutningen forudsætter Vejdirektoratets
godkendelse som vejmyndighed for statsvejen, og Vejdirektoratet forudsætter i øvrigt, at anlægsarbejderne
er uden økonomiske konsekvenser for Vejdirektoratet.”
Vejdirektoratet gør desuden opmærksom på, at det er Aalborg Kommune, som planmyndighed, der er
ansvarlig for, at der er indarbejdet den nødvendige støjbeskyttelse i såvel lokalplanforslaget som i de
tilladelser, der senere gives på grundlag af lokalplanen. Der kan ikke, hverken nu eller senere, stilles krav til
Vejdirektoratet som vejmyndighed for statsvejen E45.
Svar: Imødekommet.
Aalborg Kommune har haft en indledende dialog med Vejdirektoratet om den nye vejforbindelse og er klar
over, at det kræver Vejdirektoratets godkendelse. Den nye vejforbindelse er en forudsætning for, at hele
Etape 1 af Stigsborg Havnefront kan realiseres, uden sammenbrud på det eksisterende vejnet i
Nørresundby. Følgende tilføjes som nyt afsnit i lokalplanens redegørelse under ”Anden lovgivning”:
”Vejtilslutning til statsvej Nørresundbygrenen:
Det er en forudsætning for realiseringen af hele Etage 1 af Stigsborg Havnefront, at der etableres en ny
vejforbindelse mellem det nye fire-benede kryds ved Engvej/Stigsborg Bygade/Stigsborgvej, som giver
vejadgang ind i lokalplanområdet, til Nørresundbygrenen. Vejtilslutningen til Nørresundbygrenen forudsætter
Vejdirektoratets godkendelse som vejmyndighed for statsvejen. En godkendelse i henhold til vejloven
forudsættes at ske på grundlag af et detailprojekt, hvor vejtilslutningen vil blive analyseret og fastlagt i
detaljer på en måde, som ikke skaber væsentlige nye kapacitetsmæssige begrænsninger for trafikafviklingen
på motorvejen i og omkring Limfjordstunnelen.”
Ift. støj ligger den nærmeste del af Stigsparken cirka 350 m fra E45, mens det nærmeste byggefelt ligger
cirka 575 m fra E45. Det vurderes på den baggrund ikke, at lokalplanområdet vil blive belastet væsentligt
med støj fra motorvejen. Den væsentligste trafikstøj vil komme fra de interne fordelingsveje Stigsborg Brygge
og Stigsborg Bygade. Der er redegjort for dette i miljørapporten, og lokalplanen indeholder bestemmelser,
som refererer til de vejledende støjgrænser fra trafikstøj.
På nuværende tidspunkt er der ikke lavet konkrete planer for Etape 3 af Stigsborg Havnefront (Nørresundby
Boldklubs tidligere baner øst for Etape 1). Dette område ligger betydeligt tættere på motorvejen og betyder,
at der højest sandsynligt skal laves støjreducerende tiltag, inden der kan bygges på Etape 3. Dette
håndteres i forbindelse med planlægningen for Etape 3 på et senere tidspunkt.
3. Indsigelse fra Familien Winther, Stigsborgvej 1, Nørresundby vedrørende vejadgang og etablering af nyt
fire-benet kryds ved Engvej/Stigsborgvej/Stigsborg Bygade.
Familien påpeger, at med omlægning af Engvej og etablering af det nye fire-benede kryds, som skal give
vedadgang ind i Stigsborg-området, kommer de til at have veje på tre sider af grunden. De gør indsigelse
mod, at både lokalplansforslaget og i kommuneplanstillægget indeholder skitser, der illustrerer det firebenede kryds, men ikke nærmere beskrivelser eller tegninger af krydsets udformning. Mener ikke, at der er
planmæssigt grundlag for en vejadgang fra Engvej, da denne vejstrækning ligger udenfor lokalplanens
område. Endelig er det deres vurdering, at deres grund og de omkringliggende boliger ved krydset ved
Engvej vil blive støjpåvirkede med op til over 68 db, hvilket er en markant overskridelse af grænseværdierne.
Svar: Ikke imødekommet.
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Kommuneplanen er primært styrende i forhold til kommunens egen planlægning på et overordnet niveau.
Det omtalte fire-benede kryds ved Engvej/Stigsborgvej/Stigsborg Bygade og en ny vej fra krydset til
Nørresundbygrenen er med streger indtegnet som arealreservationer i retningslinje 13.1 Veje i
Kommuneplantillæg 1.049. Formålet med arealreservationer er at sikre, at der ikke gennemføres
planlægning eller gives tilladelser, som hindrer mulighederne for at realisere disse vejanlæg.
Arealreservationer af denne type er altid overordnede uden et konkret vejprojekt.
Vejadgang er et centralt element i alle lokalplaner, og de fleste lokalplaner har vejadgang fra en trafikvej eller
fordelingsvej. Realisering af lokalplaner kræver ofte, at der laves trafikale tiltag på trafikvejen eller
fordelingsvejen fx etablering af kryds eller ombygning med svingbaner. Det er dog meget sjældent, at dette
er en del af lokalplanen, da sådanne ombygninger reguleres af vejloven. Nogle gange ledsages lokalplanen
af en frivillig udbygningsaftale, hvor de trafikale tiltag er beskrevet i kombination med en aftale om fordeling
af udgifter. Der er ikke lavet en frivillig udbygningsaftale i forbindelse med Lokalplan 1-2-118 Etape 1,
Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby, da der allerede foreligger en aftale mellem grundejer
(byudviklingsselskabet Stigsborg P/S) og Aalborg Kommune om fordeling af udgifterne.
På nuværende tidspunkt er der ikke lavet et vejprojekt for hverken det fire-benede kryds eller den nye vej til
Nørresundbygrenen. Disse anlæg etableres først, når det er nødvendigt, og når der er afsat kommunale
anlægsmidler hertil. I første omgang udarbejdes skitseprojekt for begge projekter, og først herefter vil vi
kunne svare på detaljer omkring projekterne. Når der er udarbejdet skitseprojekt tages stilling til, hvorvidt
naboer påvirkes i så høj grad, at de høres efter forvaltningslovens bestemmelser.
Når der etableres nye veje, eller sker en udvidelse eller større ændringer af eksisterende veje, skal
vejmyndigheden altid undersøge de støjmæssige konsekvenser for de eksisterende boliger, som bliver
berørt. I praksis betyder det, at man skal sikre, at nye veje ikke belaster eksisterende boliger udover de
vejledende støjgrænser. Det kan evt. betyde etablering af støjreducerende tiltag fx en støjskærm.
Når der godkendes planer for byudvikling, er den afledte virkning på trafikbelastning på eksisterende veje
udenfor området, og den deraf afledte ændring i trafikstøjen fra disse veje, er ikke omfattet af en handlepligt.
Der arbejdes løbende på problemer i kommunens med trafikstøj i de kommunale trafikstøjhandleplaner
gennem initiativer såsom støjdæmpende vejbelægninger samt at fremme brugen af cykel og kollektiv
transport, som alternativer til bilen.
4. Indsigelse fra Ane Lyngø på vegne af 36 beboere i Dronningensgade, Nørresundby vedrørende
vejlukning af Dronningensgade.
Beboerne finder projekt Stigsborg Havnefront interessant, men frygter, at Dronningensgade kommer til at
blive brugt til afviklingen af trafikken til og fra den nye bydel i kraft af sin udformning og placering. Beboerne
ønsker med indsigelsen, at Aalborg Kommune tager stilling til trafikbegrænsning i form af, at
Dronningensgade ændres til lukket gade i den ene ende eller halvvejs i gaden, og refererer i den
sammenhæng til et længere sagsforløb.
Svar: Taget til efterretning.
Dronningensgade ligger udenfor kommuneplantillægget og lokalplanens afgrænsning, og gaden er heller
ikke behandlet i miljørapportens afsnit om trafik.
Som beskrevet i miljørapporten og lokalplanens redegørelse forudsætter realiseringen af Stigsborg
Havnefront betydelige trafikale ændringer i områderne omkring Stigsborg både på kort og længere sigt. Det
gælder både sikring af biltrafikken og kobling af Stigsborg til den omkringliggende by med cykel- og
gangstier. Derfor skal der bl.a. etableres nye veje og stier, ombygges kryds og sikres krydsningsmuligheder
for bløde trafikanter.
Kun få af de trafikale tiltag fx ombygning af kryds kendes på nuværende tidspunkt, men ikke i detaljen. De
fleste trafikale tiltag kendes ikke på nuværende tidspunkt og er først nødvendige efterhånden, som Stigsborg
Havnefront realiseres. På den baggrund er der igangsat et arbejde i By- og Landskabsforvaltningen om
udarbejdelse af en samlet mobilitetsplan for Stigsborg og sikker skolevej til det kommende Børne- og
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Ungeunivers på Stigsborg. Vejlukninger i områderne omkring Stigsborg, bl.a. Dronningensgade, er et af de
trafikale tiltag, der undersøges. Der kan ikke siges noget endeligt på nuværende tidspunkt.
Realiseringen af mobilitetsplanen og sikker skolevej med trafikale tiltag forudsætter kommunale
anlægsmidler.
5. Indsigelse fra Morten Lyngø, Dronningensgade 45, Nørresundby vedrørende etablering af idræts- og
sportsfaciliteter på Stigsborg.
Ønsker at der etableres hal- og idrætsfaciliteter bl.a. for at understøtte bæredygtighed og bevægelse for
børnene i det kommende Børne- og Ungeunivers, og mener ikke, at byens eksisterende hal- og
idrætsfaciliteter har ledig kapacitet.
Svar: Taget til efterretning.
By- og Landskabsforvaltningen er i gang med at lave en plan for Stigsparken, der skal fastlægge funktioner
og design. Dette arbejde er endnu ikke færdigt, men det er planen, at der skal etableres boldbaner og et
skateranlæg ifm. Stigsparken. Sideløbende kører en indledende visionsproces for det kommende Børne- og
Ungeunivers. Det er tanken, at bygningen skal rumme arealer til idræt og bevægelse, men ikke nødvendigvis
en standard idrætshal (20x40 meter). Udgangspunktet er, at budgettet på 310 mio. kr. skal gå til at etablere
faciliteter, der er nødvendige for dagtilbud og skole i Børne- og Ungeuniverset. En idrætshal for bydelen
ligger således udover denne økonomiske ramme, men faciliteterne i Børne- og Ungeuniverset kan benyttes
af fritidslivet efter kl. 16 på hverdage og i weekender, som vi kender det fra andre kommunale skolehaller.
Hverken kommuneplantillæg eller lokalplan reserverer arealer eller byggefelter til en idrætshal, men
begrænser omvendt heller ikke placering af en evt. kommende idrætshal. Der er lavet indledende studier,
der viser, at en idrætshal principielt godt kan placeres på byggefeltet sammen med Børne- og
Ungeuniverset, men også på et andet byggefelt fx ovenpå en dagligvarebutik.
Der er ikke afsat kommunale anlægsmidler til en idrætshal på Stigsborg på nuværende tidspunkt.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.049 for Stigsborg Havnefront, Etape 1
Forslag til Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby
Rettelser til Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby.pdf
Samlet pdf af bemærkninger
Miljørapport
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Punkt 4.

Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg
Midtby (1. forelæggelse)
2018-094501
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-1-138,
miljørapporten for Lokalplan 1-1-138,
at forslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Hans Henrik Henriksen, Lisbeth Lauritsen og Jan Nymark Thaysen anbefaler indstillingen.
Per Clausen, Ole Risager og Vibeke Gamst kan ikke anbefale indstillingen.
Indstillingen er herefter ikke anbefalet.
Hans Henrik Henriksen begærer sagen indbragt for byrådet.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanområdet er beliggende på Godsbanearealet, i hjørnet mellem Dag Hammarskjølds Gade og Østre
Alle. Der kan etableres etageboliger i op til 11 etager set fra Godsbanearealet med ca.160 boliger.
Bebyggelsen placeres som en kant mod de to veje, og afskærmer derved for trafikstøj på bebyggelsens
udendørs opholdsarealer. Østerå vil forløbe forbi bebyggelsen, og bidrage med en rekreativ værdi og
forbindelse til Østerådalen og midtbyen. Der vil være adgang fra Kielersvej og parkering i konstruktion.
Lokalplanen giver også mulighed for at etablere kontorerhverv i bygningen.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt i marts 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-138
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at ændre den eksisterende planlægning, så der gives mulighed for at opføre en
ny bebyggelse til boligformål i form af etageboliger. Den gældende lokalplan muliggør kun erhverv. Det skal
desuden sikres, at den kommende bygning indgår i den bymæssige sammenhæng omkring det fremtidige
forløb af Østerå, som på sigt vil forløbe som nabo til bebyggelsen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger. Bebyggelsen skal danne kant mod Dag
Hammarskjølds Gade og Østre Alle, hvorved der dannes en stille side og et udendørs opholdsareal
afskærmet for trafikstøj.
Den gældende lokalplan 1-1-110 for Godsbanearealet giver ikke mulighed for at opføre boliger på området.
Den gældende lokalplan udlægger området til kontorerhverv, undervisning mm. Denne lokalplan giver fortsat
mulighed for at etablere kontorerhverv for at sikre anvendelsen af bygningen.
Lokalplanområdet har adgangsvej fra Kielersvej. Det nederste niveau af bebyggelsen er udlagt til parkering.
De to nederste niveauer er placeret under Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle, hvorfra der er udlagt et
ankomstareal for gående og cykellister.
Bebyggelsen kan opføres i op til 11 etager. Lokalplanen opdeler bygningen i flere byggefelter, så højden
varieres. De højeste bygningsvolumener placeres ved krydsningen mellem Dag Hammarskjølds Gade og
Østre Alle, for at markere hjørnet.
Det udendørs opholdsareal skal etableres oven på parkeringsdækket, således det er afskærmet mod
trafikstøj af selve bebyggelsen. Det skal gives et overvejende grønt præg med beplantning af stauder,
græsser og buske og mindre træer i kummer og indrettes med opholds- og evt. legefaciliteter.
Der skal være sammenhæng i beplantning mm. mellem opholdsarealet og Østerå, som planlægges at
forløbe langs lokalplanområdet på Godsbanearealet. Der skal være adgang fra Dag Hammarskjølds Gade
over opholdsarealet til Østerå.
Adgangsvejen fra Kielersvej skal udføres efter princippet om Shared Space. Østerå vil fremstå som et
rekreativt element, hvor gående og cykelister skal have mulighed for at bevæge sig langs åen. Der vil være
tilkobling til områdets stiforbindelser, der forbinder lokalplanområdet med Jernbaneparken og Å-parken samt
de omkringliggende byområder. Dette vil betyde, at adgangsvejen udgør et delt byrum, hvor alle
trafikantgrupper kan færdes på lige fod.
Der skal fokuseres på indretningen af Shared Space med beplantning, belægning, inventar, så det har
sammenhæng med Godsbanearealets øvrige byrum.
Bebyggelsens facader skal som hovedprincip fremtræde med tegl som blank mur i brændte nuancer af
farverne rød eller brun. Parkeringsanlægget mod Østerå kan dog opføres med facader i beton, som
efterbehandles med lasur i røde eller brune nuancer. Murene skal desuden begrønnes mod Østerå.
Forskydning i bygningsvolumener, gennemgående materiale- og farvevalg, struktur, facaderytme, samt
indpasning af altaner udgør de primære principper for bebyggelsens arkitektur.
Der er udarbejdet en støjredegørelse der viser, at facaderne skal støjafskærmes mod Dag Hammarskjølds
Gade og Østre Alle bl.a. ved hjælp af russervinduer.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 1-1-110 samt delvist af tillæg til lokalplan 1-1110 (lokalplan 1-1-128). Lokalplanerne udlægger området til blandede bymæssige formål som kontorer,
service, kulturelle formål, undervisning, institutioner, rekreative formål og tekniske anlæg til områdets
forsyning. Med den endelige godkendelse af lokalplan 1-1-138 ophæves lokalplan 1-1-110 og 1-1-128 inden
for det område, der omfattet af nærværende lokalplan.
Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
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Planlovens § 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre
planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet et udkast til udbygningsaftale om delfinansiering af
åbningen af Østerå for den del som grænser op til lokalplanområdet. 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 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 miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives, hvordan
planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (med miljørapport)
Udkast til Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
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Punkt 5.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-112 Boliger, Romdrupvej, Klarup (1. forelæggelse)
2018-093648
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 7-1-112.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Udgik, idet udvalget ønsker en samlet plan for Romdrup.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter gården Romdrupgård, der ligger langs hovedgaden i den sydlige del af landsbyen
Romdrup. Gårdens bygninger anvendes ikke længere til landbrug. Lokalplanen muliggør, at gården kan
udvikles til et nyt og attraktivt boligområde.
Stuehuset, der har en høj bevaringsværdi, bevares og indrettes med lejligheder. Udelængere, der har en
middel bevaringsværdi, nedrives og erstattes af 17 tæt-lav boliger i en nyfortolkning af gårdtypologien.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 9. marts 2020 og byrådet den 20. april 2020.

Link til digitale planer
Lokalplan 7-1-112
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre udvikling af et attraktivt boligområde i en tidligere gård i Romdrup.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udskifte udelængerne på Romdrupgård med ny tæt-lav boligbyggelse med
17 boliger. Den nye bebyggelse er en nyfortolkning af gårdtypologien.
Stuehuset, der har en høj bevaringsværdi, bevares og indrettes med lejligheder.
Udelængerne har en middelbevaringsværdi. De har ikke været anvendt og vedligeholdt i mange år.
Længerne er ikke egnet til omdannelse til boligformål, og lokalplanen giver derfor mulighed for, at de kan
nedrives.
Den nye bebyggelse opføres med inspiration i den arkitektur, der er typisk for gårde på egnen. Længerne er
hvidkalkede og opført med trempel med tilbagelagte murfelter, der er kalket gule. Tage skal udformes med
sadeltage og beklædes med røde teglsten.
Den nye bebyggelse opføres omkring en gårdsplads, hvor der indrettes fælles udendørs opholdsarealer for
beboerne.
Lokalplanområdet har vejadgang til Romdrupvej. Den nye bebyggelse har adgang til en fælles garage- og
parkeringsplads i den nordlige del af lokalplanområdet. Stuehuset har adgang via en eksisterende allé i den
sydlige del af lokalplanområdet. Det er muligt at køre i bil på tværs af gårdspladsen, men trafikmængden
forventes at være meget begrænset.
I forlængelse af alléen er der en servicevej, der giver adgang til markerne mod vest.
Lokalplanområdet har et grønt udtryk. Allétræerne bevares, og vest for gården er en markant beplantning,
der danner afgrænsning mod markerne. Denne beplantning bevares i vid udstrækning.
Ejendommen ligger inden for kildepladszonen ved Romdrup Vandværk. Af hensyn til grundvandet, og
vandindvindingen til Romdrup Vandværk, placeres regnvandsbassinet udenfor kildepladszonen ca. 250 m
nordvest for lokalplanområdet.
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 lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 7-1-112 Boliger, Romdrupvej, Klarup
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Punkt 6.

Godkendelse af fordebat. Ny daginstitution på Skydebanevej
2019-089755
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 4 uger.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Aalborg Byråd vedtog d. 4. november 2019 årsbudget 2020. I denne sammenhæng er det besluttet, at der
skal opføres tre nye daginstitutioner i Aalborg Kommune, heraf en på Skydebanevej. Da gældende
kommuneplan ikke muliggør institutionsbyggeri på den tiltænkte placering, skal der afholdes en fordebat
forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan.
Den nye daginstitution på Skydebanevej er tænkt placeret på Skydebanevej 13, hvor der i dag ligger en
legeplads kendt som ’skrammellegepladsen’. På ovenstående kort vises den placering hvor den nye
daginstitution forventes opført. Den endelige placering af byggeri, vejadgang m.m. afklares i forbindelse med
kommende lokalplan.
Daginstitutionen på Skydebanevej forventes at skabe plads til 30 vuggestuebørn (0-2-årige) og 60
børnehavebørn (3-5-årige). Dette kræver en bygning på ca. 900 kvm, hvilket indgår i de ca. 6.000 kvm, som
projektet forventes at udgøre i alt inkl. udendørs legearealer, parkering m.m.
Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
- Trafikafvikling i området
- Fastholde stiforbindelse mod syd
- Genanvende skrammellegepladsens aktiver i videst muligt omfang
Brevet ”Deltag i debatten” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra
6. december 2019 til 8. januar 2020 som led i debatfasen.
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Bilag:
Deltag i debatten - Ny daginstitution på Skydebanevej
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Punkt 7.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vi udvikler Nørresundby sammen,
Byudviklingsplan for Nørresundby
2019-025285
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender opsamlingen på
fordebatten om Byudviklingsplan for Nørresundby samt anbefalinger til det videre arbejde med
byudviklingsplanen.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Oversigtskort

Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 25. april 2019 (punkt 5) igangsætning af fordebat for
Byudviklingsplan for Nørresundby. Fordebatten blev afholdt i perioden fra den 26. april – 29. maj 2019.
Formålet med fordebatten var at indhente input fra borgerne og andre interessenter til det videre arbejde
med en byudviklingsplan, herunder et kommuneplantillæg.
Som optakt til debatten blev der afholdt et borgermøde på Gl. Lindholm Skole den 2. oktober 2018. I uge 6
2019 flyttede borgmesteren desuden sit kontor til Nørresundby i tre dage, og afholdte i den forbindelse ”gåhjem-møde” på By- og Landskabsforvaltningen den 7. februar. Derudover har der været afholdt dialogmøder, med blandt andet samrådene i Nørresundby og erhvervsforeningen City Nord Erhverv.
I debatperioden har der været afholdt forskellige aktiviteter:
 Deltagelse med stand til Forårsfest på Nørresundby Torv, hvor der blev rettet fokus på byrummene i
Nørresundbys Midtby.
 Workshop på Lindholm Station, vedrørende Lindholm Station som et mobilitetsknudepunkt.
 Cykeltur med rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen langs havnefronten.
 Mød en medarbejder fra By- og Landskabsforvaltningen på Nørresundby Bibliotek.
 Byvandringer med Nørresundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening.
 Postkasse på Nørresundby Bibliotek, med mulighed for at levere input på postkort.
 Udsendelse af debatmateriale og spørgeskema til beboere i Nørresundby.
I forlængelse af debatperioden arbejdes der konkret med at skabe et rekreativt byrum ved Limfjordsbroens
brolanding. Byrumsprojektet tjener også som udgangspunkt for videre dialog med lokale interessenter om,
hvordan området ved brolandingen kan videreudvikles som et aktiv og en attraktion for Nørresundby.
Opsamling af fordebatten
Kommunen har modtaget skriftlige input i form af 87 bemærkninger og 22 postkost. Derudover modtog
Kommunen skriftligt input i forbindelse med ovennævnte borger- og dialogmøder forud for debatperioden.
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Input er behandlet efter emne nedenfor. De er desuden besvaret detaljeret i bilag 1. De modtagne input i
forbindelse med aktiviteterne kan ses i deres fulde længde i bilag 2.
Identitet, sammenhængskraft, byliv og mødesteder
Der er et stærkt ønske om at Nørresundbys historiske identitet respekteres – både internt mellem bydele og i
relation til Aalborg. I den forbindelse ønskes det, at der rettes fokus på bylivet i Nørresundby, især i bymidten
i området ved Nørresundby Torv, og at der opnås en levende og velafbalanceret by, hvor Nørresundby
fremhæves som andet og mere end en forstad til Aalborg. Konkret efterlyses flere forbindelser på tværs af
fjorden, attraktioner og offentlige funktioner. Nørresundbys midtby og områderne langs Limfjorden
fremhæves som områder, der rummer stort potentiale for videreudvikling af byrum og byliv. Derudover er det
et ønske at Nørresundby tilføres mødesteder med kulturelle aktiviteter – både nye mødesteder og styrkelse
af eksisterende. I den forbindelse fremhæves især Skansevejens Skoles bygninger som et muligt bud på en
fremtidig placering af et mødested.
Byudviklingsplanen skal arbejde videre med Nørresundbys vigtige rolle i storbyen Aalborg samt bydels- og
kvartersidentiteter i Nørresundby. Der skal skabes nye visioner for sammenhænge på tværs af fjorden, og
bedre byrum som ramme om bylivet i Nørresundby.
Mobilitet
Der er et stort ønske om at forbedre trafiksikkerhed for cyklister og fodgængere, herunder på skoleveje samt
bedre krydsningsmuligheder ved større trafikveje. Der er mange konkrete input med ønsker til udvikling af
infrastrukturen i Nørresundby for både cyklister, gående og bilister. Derudover også input til hvordan de store
indfaldsveje i Nørresundby opleves som byrum samt forslag til nye krydsningsmuligheder over Limfjorden.
Kollektiv trafik har været et stort emne i debatten, hvor der især har været rettet fokus på service og
knudepunkter for kollektiv trafik. I de tætbebyggede områder i Nørresundbys midtby og langs havnefronten
udtrykkes der bekymring over en oplevet mangel på parkeringspladser samt bekymring for, at der vil komme
øget parkering på boligvejene som følge af byudviklingen.
Byudviklingsplanen skal sikre en helhedsorienteret løsning på Nørresundbys trafikale udfordringer, der er
baseret på viden og analyser gode input fra debatten, interessenter og aktører vil blive inddraget i dette
arbejde. Planen skal understøtte arbejdet med sikre skoleveje.
Det grønne, blå og rekreative
Det ønskes at der værnes om Nørresundbys grønne profil med parker, rekreative områder og gode
stiforbindelser. Især er der mange ønsker og idéer til den fremadrettede anvendelse af de eksisterende
parker og grønne områder i Nørresundby. Heriblandt; Lindholm Strandpark, Lindholm Fjordpark,
Skanseparken og Nørre Uttrup Fjordpark. Derudover er der ønsker til rekreative tiltag i Nørresundbys bydele
og kvarterer samt tiltag på tværs af Nørresundby. Navnlig fjordkysten fremhæves som et vigtigt rekreativt
område.
Byudviklingsplanen skal sikre, at Nørresundbys parker og grønne og rekreative områder kan forbedres,
gøres mere sammenhængende og bruges til flere aktiviteter. Det er desuden et mål at øge biodiversiteten i
områderne.
Det gode hverdagsliv
Der udtrykkes generel tilfredshed over Nørresundby som et godt sted at bo, og det ønskes at der fortsat skal
være en god og blandet sammensætning af boliger som tiltrækker forskellige segmenter og i alle prisklasser.
Der rettes en del kritik mod byfortætning og nybyggeri, der opleves for tæt og ude af proportioner i forhold til
konteksten. I den forbindelse opleves det at grønne områder er under pres til fordel for nybyggeri. Derudover
er der flere konkrete inputs med ønsker til tiltag i Nørresundbys bydele og kvarterer, blandt andet vedrørende
indkøbsmuligheder. Den aktuelle situation omkring Nørresundbys skoler, hvor Løvvangskolen er lukket og
der skal opføres et nyt Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Havnefront, har givet sig til udtryk i debatten i
form af bekymringer over de fremtidige skoleforhold fx sikre skoleveje samt konkrete forslag til genbrug af
Skansevejens Skoles bygninger.
Byudviklingsplanen skal sikre en helhedsorienteret byudvikling med byomdannelse af områder i byen, og der
skal ikke inddrages nye områder til byudvikling uden for byens grænser. Det skal sikres, at nybyggeri
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tilpasses lokale miljøer med respekt for områdets identitet. Her skal der især rettes fokus det gode
hverdagsliv i Nørresundbys enkelte bydele og kvarterer.
Anbefalinger til byudviklingsplanen
Borgernes input til fordebatten skal sammen med data, analyser samt politisk vedtagne strategier og
politikker, danne grundlag for byudviklingsplanen. Store projekter og initiativer skal sammen med
interessenter og aktører være med til at sætte rammerne for Nørresundbys udvikling. Det gælder fx
Stigsborg Havnefront, Løvvangen InBetween, ny bro mellem Stigsborg Havnefront og Musikhuskvarteret mv.
Med dette afsæt anbefales dey at arbejde videre med følgende i byudviklingsplanen:

Vision
Fortællingen om Nørresundby som en vigtig del af storbyen Aalborg med en stærk historisk identitet skal
bevares, samtidig med sammenhængen på tværs af fjorden skal styrkes, for at sikre den fortsatte udvikling af
storbyen Aalborg-Nørresundby med Limfjorden som centrum.
Den helhedsorienterede udvikling skal sikre sammenhænge og koordinering på tværs af Nørresundbys bydele
og samtidigt understøtte kvartersidentiteter og bylivet i Nørresundbys forskellige bydele.

Mål:
En vigtig rolle i storbyen

Mål:
Sammenhæng på tværs

Mål:
Levende bydele

Limfjorden er centrum i
storbyen Aalborg, og
byudviklingsplanen skal derfor
tydeliggøre Nørresundbys rolle
i storbyen.

Store projekter påvirker
Nørresundbys udvikling.
Byudviklingsplanen skal sikre
helhedsorienteret byudvikling
og gode koblinger mellem
projekter på tværs af bydele.

De mange forandringer i
Nørresundby skaber et behov
for at styrke det lokale byliv,
hverdagsliv og de enkelte
kvarterers identiteter i
Nørresundbys forskellige
bydele.

Vision:
Den overordnede retning for Nørresundbys udvikling.
Mål:
De tre fokuspunkter der vil være særligt fokus på i byudviklingsplanen.
Proces:
Næste skridt for byudviklingsplanen er igangsættelse af en række undersøgelser så som:
 potentialer for byudvikling og samarbejde gennem dialog med interessenter,
 afdækning af bymidtens muligheder, herunder Nørresundby Torv og potentielle nye sammenhænge,
 afdækning muligheder for forbedring af byliv, hverdagsliv og handelsliv,
 fastlæggelse af de specifikke kvartersidentiteter i Nørresundbys bydele,
 mobilitet, herunder en parkeringsanalyse.
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Der er store forandringer på vej i Nørresundby i form af forskellige byudviklingsprojekter, og det er derfor
vigtigt at sikre en helhed på tværs af byen.
Dialog og samarbejde med lokale interessenter og andre aktører er derfor afgørende, dels for at finde frem til
de rigtige løsninger, og dels for at kunne understøtte forskellige initiativer i bydelen.
Med udgangspunkt i dette arbejde, opdateres plangrundlaget i form af en byudviklingsplan og efterfølgende
kommuneplantillæg for Nørresundby som understøtter visionen og målene for Nørresundbys udvikling.
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Bilag:
Bilag 1 - Opsamling af skriftlige input samt bemærkninger, Nørresundby
Bilag 2 - Alle input i sin fulde længde, Nørresundby
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Punkt 8.

Godkendelse af opsamling på fordebat for planlægning syd for det nye
Universitetshospital (busdepot)
2019-073557
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes et
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv
(busdepot) i området syd for det nye Universitetshospital.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Oversigtskort

Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 3. oktober 2019, punkt 9, igangsætning af fordebat for
udlæg af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv syd for det nye Universitetshospital. Fordebatten
blev afholdt i perioden fra den 4. oktober til den 1. november 2019. Kommunen har modtaget 12 skriftlige
henvendelser.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Søren Knudsen, Elmelunden 8, 9260 Gistrup
Knud Pedersen
Poul K. Guldbæk
Liv Peters, Lillevorde
Gistrup Samråd, LKB og Gistrup Beboerforening
Vejdirektoratet
Nicolai og Pernille Hessellund
Ane Knüppel
Vandløbslauget for Landbækken
Sdr. Tranders Borgerforening
Bevar Grønne Gistrup
Energinet Eltransmission A/S

Henvendelserne er behandlet efter emne. De væsentligste emner, der er fremkommet i fordebatten om
erhvervsområdet, omhandler stedet, trafik, forurening og Landbækken. Derudover er der enkelte øvrige
bemærkninger.
Sideløbende har der på Facebook været en debat, hvor der har været nogle bemærkninger, som er vedlagt
som bilag.

Stedet
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Henvendelse nr. 3, 4, 5, 9 og 11 vedrørende placering herunder afskærmende beplantning, anvendelse af
området til transport- og logistikerhverv og ikke til cafe o.l. samt manglen på erhvervsarealer.
Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv (busdepot) syd for det nye
Universitetshospital.
I forbindelse med det forudgående arbejde for en placering af et busdepot har andre mulige placeringer
været overvejet. Busdepotet forventes på sigt at skulle indeholde alle bybusser i Aalborg herunder de nye
Plusbusser. Forudsætningerne har således været, at der er behov for et ca. 5 ha stort areal, som skal
placeres i den sydøstlige del af Aalborg tæt på byens overordnede vejnet, i dette tilfælde Egnsplanvej og
Hadsund Landevej, samt tæt på traceét for den fremtidige Plusbus for at optimere kørslen. Det er
vurderingen, at området er velegnet til transport- og logistikvirksomheder i mindre skala og ikke til cafe og
lignende formål pga. placeringen tæt på det overordnede vejnet.
For at skærme erhvervsområdet (busdepotet) visuelt fra omgivelserne vil det blive en del af planlægningen,
at der skal etableres et beplantningsbælte. I vurderingen indgår det, at give et visuelt samspil med Lundby
Bakker og sikre den landskabelige sammenhæng mellem Romdrup Ådal og Indkildedalen. Intentionen er, at
et beplantningsbælte, dels skal sløre busserne og dels skaber en sammenhæng med de andre
beplantninger, der ligger op til Hadsund Landevej. På den måde vil de højereliggende arealer med
beplantning, ud imod de lavereliggende engarealer kunne fremhæves.
I Grøn-blå Struktur 2.0 beskrives den landskabelige sammenhæng mellem Indkildedalen og Romdrup Ådal.
Dette er et vigtigt udgangspunkt for de principper, der arbejdes med i de konkrete planer for
erhvervsområdet/busdepotet. Busdepotet vil, med beliggenheden her, blive en afrunding af bakken, hvor et
beplantningsbælte skal skabe en grøn kant, og de ubebyggede enge kan henligge i et sammenhængende
strøg. Der er parallelt med drøftelserne om et erhvervsområde/busdepot syd for det nye Universitetshospital
arbejdet med den overordnede planlægning i Byudviklingsplanen for Gistrup. Heri er bl.a. foreslået udlagt en
ny rekreativ ramme mellem Gistrup og HMK Bilcon/busdepotet. Det vil være med til at sikre de langsigtede
intentioner for landskabet, som er beskrevet i Grøn-blå struktur 2.0.
Med hensyn til yderligere erhvervsarealer i Aalborg Kommune, vil der i forbindelse med den forestående
kommuneplanrevision blive lavet analyser/opgørelser af det forventede arealbehov for erhvervsudviklingen.

Trafik
Henvendelse 1, 4, 5, 7, 8, 9 og 11 vedrørende merbelastning på Egnsplanvej, herunder ambulancekørsel,
rundkørsler, vigemuligheder, bløde trafikanter mellem Gistrup og Sdr. Tranders (skolevej - cykelsti) og
lysregulering.
Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv (busdepot) syd for det nye
Universitetshospital.
Der er lavet trafikale analyser, som viser, at kapaciteten i krydset Egnsplanvej/Universitetshospital/busdepot
ikke vil blive påvirket nævneværdigt af bustrafikken fra busdepotet, da der ikke er sammenfald mellem
bussernes trafik til/fra busdepotet og spidsbelastningsperioderne. Busserne kommer ikke til at køre til/fra
busdepotet i myldretiden, men tidlig morgen, omkring middag og først på aftenen, og dermed også inden
skoletrafikken. Der vil skulle etableres ekstra svingbaner ved udvidelsen af krydset, som er vejadgang til
området. Udbygningen er ikke nødvendig pga. antallet af busser og biler til busdepotet, men alene fordi
krydset udvides fra et trebenet til et firbenet kryds.
Ambulancekørsel på Egnsplanvej vil ikke være et større problem end andre steder. Vejen er bred nok til, at
en ambulance kan passere i midten, når bilerne trækker ud i siden. Desuden er vejen afgrænset af affasede
rabatkantsten, som en bil kan køre op over, hvis det skønnes nødvendigt. Endelig vil et erhvervsområde til et
busdepot ikke ændre på disse forhold, da busserne ikke kører, mens der er tæt trafik.
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Af hensyn til trafikafviklingen vil der blive anlagt signalanlæg ved Zeusvej. Ønsker om rundkørsler på
Egnsplanvej, som på Universitetsboulevarden, er ikke mulig, da der er tale om 1 spor i begge retninger.
Dermed vil en rundkørsel på Egnsplanvej ikke kunne afvikle tilstrækkelig trafik. Universitetsboulevarden er 2sporet.
I forhold til cykelstier langs Selma Lagerløfsvej-Hadsundvej så er projekteringen igangsat, og forventes
afsluttet sammen med arealerhvervelse i 2020 med forventet anlæg i 2021. Der bliver således ikke tale om
en tunnel, men enkeltrettede cykelstier. Dermed vil krydset Egnsplanvej/Hadsundvej komme til at fungere
som et helt traditionelt firbenet kryds.
Grøntiderne i krydset vil ændres ved anlæggelsen af enkeltrettede cykelstier, idet der ikke længere skal
være en egen grøntid til cyklister på den dobbeltrettede sti.
Bemærkninger om de øvrige trafikale forhold er videresendt til generel sagsbehandling og rette myndighed i
Aalborg Kommune.

Forurening
Henvendelse nr. 2 og 11 vedrørende forurening herunder miljøundersøgelser af grundvand, støj, luft m.m.
Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv (busdepot) syd for det nye
Universitetshospital.
I forbindelse med kommende byggetilladelser er det en forudsætning, at støjvilkår o.l. er overholdt i forhold til
sygehuset. I lokalplanen vil det komme til at fremgå, at busdepotet ikke må støje mere end de vejledende
grænseværdier mod støjfølsomme anvendelser. Desuden vil det blive fastlagt i både kommuneplantillæg og
lokalplan (busdepot), at transport- og logistikvirksomheder maksimalt må have en miljøklasse 4 for at sikre,
at de etableres på en måde, der giver en begrænset miljømæssig påvirkning.
Det konkrete projekt for busdepotet er ikke kendt på nuværende tidspunkt, og der er derfor ikke udarbejdet
en støjredegørelse. Der vil i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse, blive stillet krav om
udarbejdelse af en støjredegørelse der dokumenterer, at støjgrænseværdierne er overholdt.

Landbækken
Henvendelse nr. 9 og 11 vedrørende yderligere belastning af Landbækken.
Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv (busdepot) syd for det nye
Universitetshospital.
I en lokalplan for området skal der reserevers areal til håndtering af regnvand ud fra en høj befæstelsesgrad.
Den endelige udformning og dimensionering af bassin vil ske på baggrund af en hydraulisk vurdering af
Landbækken og i henhold til meddelt tilladelse af Spildevandsmyndigheden, så udledning ikke giver
anledning til yderligere oversvømmelser nedstrøms Landbækken.
Regnvandsbassinerne langs Egnsplanvej er ikke kun etableret for at kunne forsinke regnvandet, men lige så
meget for at rense overfladevandet inden afledning til Landbækken. En udvidelse af Landbækken kan
således ikke erstatte våde regnvandsbassiner.

Øvrige bemærkninger
Henvendelse nr. 6 vedrørende vejadgangen til Egnsplanvej og ikke til statsvej.
Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv (busdepot) syd for det nye
Universitetshospital, og at bemærkningen om vejadgangen noteres.
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Henvendelse nr. 10 vedrørende Sdr. Tranders som landzone by.
Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv (busdepot) syd for det nye
Universitetshospital. Det omtalte erhvervsareal berører ikke Sdr. Tranders som landzone by i forhold til en
ændring fra landzone til byzone.

Henvendelse nr. 12 vedrørende 400 kV kabel i den nordlige del af området.
Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
etablering af et erhvervsområde til transport- og logistikerhverv (busdepot) syd for det nye
Universitetshospital, og at bemærkningen omkring 400kV kabel er noteret.
I kommuneplantillægget vil det blive angivet, at der skal tages hensyn til kablet, og i lokalplanen indsættes
bestemmelser om, hvordan der skal tages hensyn hertil.
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Bilag:
Samlet pdf. af bemærkninger til fordebat - Busdepot Universitetsområdet
Opslag fra debat på facebook om busdepot
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Punkt 9.

Godkendelse af skema B for 22 almene familieboliger for Himmerland Boligforening
afd. 52 Fyrkildevej – Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
2018-003089
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessummen inden
byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 5.512.000 kr. til 28.280.000 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 551.000 kr. til 2.828.000 kr. Udgiften fordeles med
1.554.200 fra Aalborg Kommune og 1.273.800 kr. i tilskud fra staten, og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 52.
Projektet er med på boligprogram 2017.

Aalborg Kommune har i henhold til bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger,
modtaget midler til opførelsen af billige almene boliger (BAB).
Tilskuddet udgør et fast beløb på 57.900 kr. pr. bolig. 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 tilsagn for sig.
Projektet er en integreret del af Kildeparken 2020 helhedsplanen, som udover renovering også opererer med
fortætning af den eksisterende bebyggelse.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den 11.12.2017 (punkt 26)
Oprindeligt indeholdt projektet 20 familieboliger som tagboliger i den nuværende afdeling 52.
Fra skema A til B er boliger ændret til 22 for at imødekomme behovet for mindre boliger i området.
Projektet skal ses som del af helhedsplanen Kildeparken 2020, der omfatter Ravnkilde-, Blåkilde- og
Fyrkildevej, hvor renoveringen af Fyrkildevej er den 3. etape i den store renovering.
I forbindelse med en projektkonkurrence for Fyrkildevej og den efterfølgende godkendelse af lokalplan 4-6106, blev der skabt mulighed for en fortætning af det delområde på Fyrkildevej, der grænser op til den
nordlige del af byrummet ”Kick Start” og Astrupstien med det formål, at understøtte byliv på dette sted.
Fortætningen er i lokalplanen beskrevet som opførelse af nye tagboliger og i et mindre omfang infill-byggeri
og med en rummelighed på ca. 40 boliger.
Byggeriets art
Skema A
1 plans bolig
Type A
1 plans bolig
Type B
1 plans bolig
Type C
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Antal boliger
10 stk. 2 rums a 55 m²

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
4.144 kr.

6 stk. 3 rums a 75 m²

5.166 kr.

4 stk. 4 rums a 95 m²

6.188 kr.

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 47
2 afaf487

By- og Landskabsudvalget
Byggeriets art
Skema B
1 plans bolig
1 plans bolig
1 plans bolig

14 stk. 2 rums a 50 m 2 – 54 m2
7 stk. 3 rums a 72 m 2 – 89 m2
1 stk. 4 rums a 92 m 2

4.332 kr. – 4.509 kr.
5.559 kr. – 6.574 kr.
6.781 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan 4-6-106. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement 2018 og den gældende energiklasse.
Forventet byggeperiode er fra januar 2020 til og med december 2020.
Økonomi
Ved skema A godkendelse i 2017 var rammebeløbet sat til 16.500 kr. pr. m 2, da planen er at bygge ovenpå
den eksisterende bebyggelse og der ikke er tale om grunderhvervelse. I detailprojekteringen har det vist sig,
at de eksisterende bygninger skal forstærkes for bære den nye etage – og det har vist sig at være en
omkostningstung forandring at udføre. Anskaffelsessummen indekseres til rammebeløb 2019 og udnyttes
fuld ud for at imødekomme helhedsplanens tekniske og arkitektoniske niveau.
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Skema A
Ændring
Skema B

22.768.000
+ 5.512.000
28.280.000

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)
- - - Kr. - - 20.036.000
2.277.0002)
+ 4.850.400
+ 551.000
24.886.400
2.828.000

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti 1)

455.000 Ikke beregnet
+111.600
565.600 Max. 24.886.400

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.
Garantiprocenten er udregnet ved skema B til 100%, men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan blive
op til 100%.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.
2): Udgiften fordeles med 1.554.200 kr. fra Aalborg Kommune og 1.273.800 kr. i tilskud fra staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 2%, håndværkerudgifter 84% og omkostninger 14%.
Den samlede anskaffelsessum er i forhold til skema A steget med 3.700 kr. pr. m2 til 20.200 kr. pr. m2.,
svarende til det regulerede maksimumsbeløb for 2019.
Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 46 kr. i forhold til skema A til 814 kr. pr. m2. Heraf udgør
kapitaludgifterne 606 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 208 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegninger Fyrkildevej BAB
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Punkt 10.

Godkendelse af skema B for 20 almene familieboliger (seniorboliger) for Himmerland
Boligforening afd. 52 Fyrkildevej - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
2019-045448
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessummen inden byggestart, herunder
at den støtteberettigede anskaffelsessum forhøjes med 1.416.000 kr. til 40.400.000 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 141.600 kr. til 4.040.000 kr.,
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 52.

Projektet er med på boligprogram 2018 -2021 seniorboliger.
Projektet omfatter den eksisterende afdeling 52, Fyrkildevej i Aalborg Øst.
Projektet skal ses som del af helhedsplanen Kildeparken 2020, der omfatter Ravnkilde-, Blåkilde- og
Fyrkildevej, hvor renoveringen af Fyrkildevej er den 3. etape i den store renovering.
I forbindelse med en projektkonkurrence for Fyrkildevej og den efterfølgende godkendelse af lokalplan 4-6106, blev der skabt mulighed for en fortætning af det delområde på Fyrkildevej, der grænser op til den
nordlige del af byrummet ”Kick Start” og Astrupstien med det formål, at understøtte byliv på dette sted.
Fortætningen er i lokalplanen beskrevet som opførelse af nye tagboliger og i et mindre omfang infill-byggeri
og med en rummelighed på ca. 40 boliger. Der skabes samtidig forskellige boligtyper, idet der i forbindelse
med renoveringen af de eksisterende boliger etableres erhvervsboliger, der kombinerer boligfunktion med
egen virksomhed. Det betyder, at hele denne enklave på Fyrkildevej får en erhvervs- og iværksætterprofil.
Skema B for renoveringen af hele Kildeparken 2020 er godkendt i 2014.
I december 2017 godkendte byrådet Skema A for 20 billige almene boliger (BAB), hvortil der ydes tilskud fra
staten.
Projekt
Skema A blev godkendt i byrådet den. 10.12.2018 (punkt 11)
Denne sag omfatter 20 almene boliger i et seniorbofællesskab, som er et projekt udviklet i samarbejde
mellem Realdania, Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune.
Både de billige almene boliger og seniorbofællesskabet opføres som tagboliger, idet de eksisterende
boligblokke tilføres en ny etage.
De nye seniorboliger er placeret i samme område, hvor der ved renovering indrettes erhvervsboliger for
unge iværksættere – så hele denne enklave på Fyrkildevej får en erhvervs – og iværksætterprofil.
I forbindelse med renoveringen af lejlighederne i de eksisterende bygninger udføres der nye
teglstensfacader i stueplan og 1. sal. Den eksisterende tagkonstruktion nedrives og der opføres en ny etage,
der udføres med facader i plademateriale og træ samt tagkonstruktion med fladt tag. Den nye etage skal
indeholde de 20 seniorboliger, som denne sag omfatter, samt de 20 billige almene boliger. Mellem tre af
blokkene opføres en tværgående ”gangbro”, som skal indeholde fællesarealer til seniorboligerne.
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Byggeriets art
Skema A
1 plans bolig
Type A (B)
1 plans bolig
Type B (A)
1 plans bolig
Type C (G)
1 plans bolig
Type D (C)
1 plans bolig
Type E (F)
1 plans bolig
Type F (D)
1 plans bolig
Type G (E)
Byggeriets art
Skema B
1 plans bolig
1 plans bolig

Antal boliger
5 stk. 2 rums á 83 m²

Husleje pr. måned
ekskl. forbrug
6.831kr.

2 stk. 2 rums á 98 m²

7.827 kr.

3 stk. 2 rums á 99 m²

7.867 kr.

6 stk. 3 rums á 103 m²

8.105 kr.

2 stk. 3 rums á 106 m²

8.349 kr.

1 stk. 3 rums á 109 m²

8.527 kr.

1 stk. 4 rums a 111 m²

8.666 kr.

16 stk. 2 rums a 97 m 2 – 98 m2
4 stk. 3 rums a 110 m2 – 114 m2

7.430 kr. – 7.493 kr.
8.245 kr. – 8.522 kr.

Projektet holdes inden for den eksisterende lokalplan 4-6-106. Byggeriet skal overholde det gældende
bygningsreglement 2018 og den gældende energiklasse.
Forventet byggeperiode er fra januar 2020 til og med december 2020.
Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Skema A
Ændring
Skema B

38.984.000
+ 1.416.000
40.400.000

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)
- - - Kr. - - 34.305.920
3.898.400
+ 1.207.250
+ 141.600
35.552.000
4.040.000

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti 1)

779.680 Ikke beregnet
+ 28.320
808.000 Max. 35.552.000

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.
Garantiprocenten er udregnet ved skema B til 100%, men noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan blive
op til 100%.
Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 2%, håndværkerudgifter 84% og omkostninger 14%.
Den samlede anskaffelsessum er i forhold til skema A steget med 300 kr. pr. m2 til 20.190 kr. pr. m2.,
svarende til det regulerede maksimumsbeløb for 2019.
Den gennemsnitlige årlige husleje er faldet med 46 kr. i forhold til skema A til 754 kr. pr. m2. Heraf udgør
kapitaludgifterne 612 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forsyningsudgifter 142 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
Tegninger Fyrkildevej seniorboliger
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Punkt 11.

Godkendelse af byggemodning i landdistrikter og almene boliger - principper for
udmøntning
2019-095014
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, byggemodning i
landdistrikter og almene boliger – principper for udmøntning.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgettet for 2020 samt overslagsår er følgende besluttet – jf. referatet fra budgetforliget:
”For at kickstarte byudvikling og bosætning i de mindre oplandsbyer afsættes i 2021 og 2022 3 mio. kr. pr. år
til grundkapitalindskud til projekter, der vil sikre almene boliger – og dermed et mere varieret udbud. Dette
sikrer at mulighed for at blive boende i sit lokalområde i passende boligtilbud styrkes.
Finansiering sker ved dels ikke at gennemføre støttet boligbyggeri på Fredrik Bajers Vej og dels ved at
overføre midler fra den såkaldte ’jordfond’ til landdistrikterne.”
Budget 2020 og overslagsår
Det større ungdomsboligbyggeri på Fredrik Bajers Vej udgår og erstattes af familieboligbyggeri i Frejlev.
Frejlev defineres som en oplandsby med vækstpotentiale og indgår dermed ikke i landdistrikterne.
’Jordfonden’ til landdistrikter består af to projekter i budgettet. Det er fra disse to projekter de 6 mio. kr.
hentes fra:
1) Salg af arealer til finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer.
Der er i budgettet ingen indtægtskrav i perioden 2020 – 2023
2) Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter.
Der er hertil afsat 5 mio. kr. om året i 2020 og 2021.
Indstilling til udmøntning af bevillingen
1. Det indstilles at projektet vedr. Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter, reduceres med
3 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Konsekvensen heraf er, at der kun gennemføres byggemodning af
kommunale arealer i landdistrikterne i størrelsesordenen to mio. kr. pr år i 2020 og 2021. Niveauet
kan jf. tidligere aftaler reguleres op i takt med, at der sker salg af de byggemodnede arealer i
landdistrikterne. Det skal dog bemærkes, at der ikke er sket nævneværdigt salg indtil nu på de
pågældende arealer.
2. Den 23. august 2018, punkt 11, behandlede By- og Landskabsudvalget oplæg til ”Byggemodning i
Landdistrikter på kommunale arealer”. Oplægget var udarbejdet i dialog med samrådene og
prioriterede en række byggemodningsprojekter, der skulle undersøges/gennemføres i perioden 2018
– 2021. Med baggrund i beslutningen ovenfor foretages der en revision og opdatering af oplægget.
Formålet er dels at pege på, hvilke kommunale arealer, der kan byggemodnes indenfor den
økonomiske ramme samt vurdere om nogle af byggemodningerne samtidig kan anvendes/sælges
med henblik på at etablere et antal almene boliger. Dermed kan eventuelle salgsindtægter anvendes
til nye byggemodninger eller alternativt bidrage til at nå i mål med salgsindtægt på ubestemte formål.
3. De afsatte 2 x 3 mio. kr. til grundkapitalindskud svarer til, at der i alt kan opføres ca. 30 almene
boliger (En bolig på 100 m2 med rammebeløb på 20.000 kr. = 200.000 kr. pr bolig med nuværende
grundkapitalprocent). Det indstilles at tildeling af kvote skal tage afsæt i:
o At der er private investeringer i et samlet byggeprojekt
o At kvotens størrelse maksimalt kan være på 7-8 boliger. Ved alle projekter skal der desuden
opføres mindst ligeså mange private boliger
o At tildeling baserer sig på tilgængelige data omkring boligforhold, flyttemønstre m.v. i den
konkrete oplandsby med henblik på at skabe ”bæredygtige afdelinger”.
4. Der har allerede været henvendelser fra enkeltpersoner, samråd, boligselskaber m.v. fra de mindre
oplandsbyer med spørgsmål om udmøntning af budgettet. Det er i den forbindelse oplyst, at
udmøntning afventer godkendelse af nærværende principper, samt at tildeling af kvoter sker til et
boligselskab.
Den videre proces
Principperne og den indholdsmæssige udmøntning skal drøftes i budgetforligspartierne i 2020.
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Punkt 12.

Godkendelse af dispensation fra lokalplan 4-2-113 vedr. bygningshøjden og byggefelt
2019-053566
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der meddeles
dispensation fra lokalplan 4-2-113 vedrørende byggefelt og bygningshøjde.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen har modtaget ansøgning om byggetilladelse til opførelse af et
etagehusbyggeri i 5-8 etager set fra Kridtsløjfen og ombygning af den eksisterende magasinbygning til
boliger i 5 etager samt yderligere 2 påbyggede etager. Se bilag ”Byggeriets højde i forhold til lokalplanen”.
Det ansøgte forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan 4-2-113 ”Boliger, erhverv, mm,
Eternitten, Grønlandskvarteret”, byggefelt B3 og B4 (Afvigelsen fra lokalplanen og bemærkninger til projektet
er skrevet med kursiv):
Pkt. 5.1. Bebyggelsens omfang og placering generelt
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet.
Der kan fra 1. sal og op etableres gangbroforbindelser mellem byggefelter. Gangbroforbindelsen kan
dog kun etableres, hvis disse ikke begrænser kvaliteten af udearealer på terræn og udsigten fra
bagvedliggende bebyggelser.
Bebyggelsen ønskes sammenbygget på tværs af byggefelt B3 og B4.
Pkt. 5.5. Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal fremstå med en skalamæssig variation fra 4-10 etager. Etageantallet skal fastlægges
under hensyntagen til:






Visuel understregning af terrænstigning langs Sohngårdsholmsvej.
Nyfortolkning af industriens skalamæssigt sammensatte karakter – herunder sammenfletning af
vertikale og horisontale linjer.
Byrum og opholdsarealer i menneskelig skala.
Komplekse terrænforhold.
Harmonisk virkning inden for byggefeltet og i fht. Naboområder.

Bebyggelsen kan inden for de enkelte byggefelter maksimalt udføres med følgende etageareal og
højde:
B3: Etageareal maks. 2.100 m2, højde maks. 25 m.
B4: Etageareal maks. 3.500 m2, højde maks. 35 m
Højden i byggefelt B3 måles fra en fastlagt terrænkote i niveau med Kridtsløjfen. Højden i byggefelt B4
måles fra en fastlagt terrænkote i niveau med Alexander Foss Gade.
B3: Den maksimale bygningshøjde bliver på 26.78 meter målt fra terrænkote 14.44 (terrænkoten på
byggefeltet).
Dette er en overskridelse på 1,78 meter i forhold til lokalplanens bestemmelse.
B4: Den maksimale bygningshøjde bliver på 24,03 meter målt fra terrænkote 7.12.
Bygningshøjden er inden for lokalplanens bestemmelser.
Mellem B3 og B4.
Bygningshøjden mellem byggefelterne er stigende fra 16,67 til 23,33 meter målt fra terrænkote 14.44.
Lokalplanen giver mulighed for, at der fra 1. sals højde kan etableres gangbroforbindelser mellem
byggefelterne.
Begrundelse
Der bygges på tværs af byggefelterne, hvilket By- og Landskabsforvaltningen finder acceptabelt, da den
smalle passage mellem byggefelterne ikke vil være gavnlig for naboernes udsigt, da et kig mellem
bygningerne kun kan lade sig hvis man er placeret lige foran bygningen. Yderligere er der i lokalplanen
allerede lagt op til, at bygningerne kan sammenbindes med en gangbro.
Den nye bebyggelse fremstår i 8 etager på facaden, der vender mod Sohngårdsholmsvej. Dette er samme
antal etager, som den laveste bygning, der er ved at blive opført ved adgangen til Kridtsløjfen, men idet
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bebyggelsen, som denne dispensation omhandler, ligger lavere, er det med til at understrege
terrænstigningen visuelt langs Sohngårdsholmsvej.
Desuden opnås der en bedre disponering af byggeriet på grunden ved at mindske bygningshøjden nærmest
boligområdet på Ditlev Bergs Vej og Alexander Foss Gade.
Det tilladte etageareal i lokalplanen fastholdes. Skulle etagearealet 5600 m2 i stedet have været placeret på
hver sit byggefelt ville den maksimale højde på 25 og 35 meter være udnyttet.
I lokalplanen var den højeste bygning placeret mod syd og den lavere bygning mod nord. Der er valgt at
bytte rundt på dette for at sikre optimal solorientering på tagterrasserne og ikke mindst dagslys i boligerne.
Indsigelser og bemærkninger
Projektet har været sendt i naboorientering, og der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.

Mølleriet Afd. 64, Ditlev Bergs Vej 10-38 og Ejerforeningen Eternitten, Susanne Jellesen.
L. Larsen, Ditlev Bergs Vej 16
Mogens Martin Derosche, Ditlev Bergs Vej 20

Henvendelserne er beskrevet og behandlet i rækkefølge nedenfor
1.a.

Bemærkninger fra Mølleriet Afd. 64 og Susanne Jellesen der ikke ønsker, at der skal dispenseres fra
højden i både byggefelt B3 og B4.
Svar: Bygningshøjden overskrider kun den tilladte højde i lokalplanen i B3. Højden i B4 bliver ca. 1118 meter mindre end den tilladelige højde i lokalplanen.

1.b.

Bemærkninger fra Mølleriet Afd. 64 og Susanne Jellesen at der allerede er ind til flere høje byggerier
på Eternitten der har taget udsigten til skov, luft og ind over byen.
Svar: Den høje del af byggeriet flyttes til det byggefelt der er længst væk fra deres boliger, og udsigten
for dem vil derfor blive tilgodeset.

2.

Bemærkning L. Larsen om, at der ikke skal bygges mere i området, og at der er vigtigt med grønne
sluser i området.
Svar: Lokalplan giver mulighed for byggeriet, og der kan derfor ikke nægtes tilladelse til dette.

3.

Bemærkning fra Mogens Martin Derosche om, at området allerede er fortættet.
Svar: Lokalplan giver mulighed for byggeriet, og der kan derfor ikke nægtes tilladelse til dette.

Konklusion
På baggrund af ovenstående vurderer By- og Landskabsforvaltningen, at projektet vil bidrage til udviklingen
af Eternitten, da det er en af de sidste byggemuligheder inden for lokalplanområdet, der bliver udnyttet.
Der er en bedre disponering af den samlede byggemulighed på byggefelterne, som er tilpasset Eternittens i
varieret skala, arkitektur og bygningsvolumener.
Byggeriet bidrager til Eternittens skyline og lukker ”hullet” over Nettos bygning, der opleves, når man færdes
på Alexander Foss Gade.
Yderligere opfylder projektet intentionen på Eternitten om at skabe et varieret udbud af boliger, idet der
fortrinsvis er store lejligheder og enkelte mindre.
Teglbyggeriet bidrager positivt til det ellers betonprægede område, og der skabes gode udendørs
opholdsarealer i forbindelse med byggeriet.
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Bilag:
Bilag til BLU - Byggeriets højde i forhold til lokalplanen
Bilag til BLU - Projekt med skyggediagram
Bilag til BLU - Naboorientering med bilag
Bilag til BLU - Høringsområde ved naboorienteringen
Bilag til BLU - Indsigelser til dispensation
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Punkt 13.

Orientering om By- og Landskabsforvaltningens svar til høringsoplæg for
Landdistriktspolitik 2020
2019-093242
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering svar på
høringsoplægget for Landdistriktspolitik 2020.
Beslutning:
Til orientering.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningens svar på høringsoplæg for Landdistriktspolitik 2020
By- og Landskabsforvaltningen har fået tilsendt et høringsoplæg for Landdistriktspolitik 2020 fra Sundhedsog Kulturforvaltningen. Den erstatter den nuværende Landdistriktspolitik 2014-18. Politikken tager
udgangspunkt i ”Vi udvikler sammen” og indeholder bl.a. indsatsområder, der knytter sig til By- og
Landskabsforvaltningen, som Mobilitet, Byers fysiske rammer samt Natur og grønne fællesarealer. Desuden
indeholder politikken indsatsområderne Velfungerende lokalsamfund, Landsbyfællesskab og relationer og
Erhverv og turisme.
Oplægget nævner særligt samarbejdet med eksterne aktører og de øvrige forvaltninger som et vigtigt
parameter for at understøtte udviklingen. Generelt synes By- og Landskabsforvaltningen, det er en
spændende politik, som kan give grundlag for et godt samarbejde med borgerne i landdistrikterne. En del af
indsatserne er noget, forvaltningen allerede arbejder med, hvor indsatsen og samarbejdet kan fortsætte.
Nedenfor ses forvaltningens bemærkninger til høringsoplægget.
Det gode samarbejde
Oplægget nævner, at der skal tilknyttes en landdistriktskonsulent og en parkforvalter til hver planzone og
samarbejdet med samrådene om de grønne fællesarealer styrkes. By- og Landskabsforvaltningen har siden
2003 haft en parkforvalter tilknyttet de forskellige planområder, og der er løbende møder og dialog med
samrådene. Det er derfor ikke et nyt tiltag, men det er fint, at der arbejdes videre med denne organisering.
Det kan formuleres ”Tilknytte en landdistriktskonsulent på den eksisterende organisering af geografisk
tilknyttede parkforvalteres samarbejde med samrådene om de grønne… ” (s. 7).
Opgradering af rekreative stiforbindelser
Der står, at de rekreative stiforbindelser kan opgraderes med faciliteter, der øger funktionaliteten. By- og
Landskabsforvaltningen ønsker at tage forbehold, da der er kan være andre interesser, der taler imod fx
belysning af rekreative stier. Samtidig er der en differentiering i drift af rekreative og trafikstier, hvor en øget
drift og vintervedligeholdelse vil kræve øgede ressourcer. Formuleringen kan være ”… som vi nogle steder
kan opgradere…” (s. 11).
Mobilitet 2040
Det er positivt, at mobilitet behandles på samme måde i Landdistriktspolitikken som i Mobilitet 2040. Dog
kunne det styrke sammenhængen hvis de målsætninger, der er formuleret i 2040, også anvendes i
Landdistriktspolitikken, der hvor det giver mening. Yderligere, kunne der være en pointe i at nævne de ting,
der er igangsat for mobilitet i landdistrikter ex. knudepunkter og mobilitetsrejsehold.
Ud over, at tilgangen til mobilitet i Landdistriktspolitikken stadig fokuserer meget på cykel/sti-forbindelser
lokalt og trængsel/parkerings-udfordringen i Aalborg, kunne det være en ide også at sætte fokus på
samkørsel og kombinationsrejser (s. 10-11).
Benyt eksisterende platforme for mobilitet
Der står ”udvikling af redskaber til og udbredelse af information om nye og eksisterende mobilitetsløsninger.”
Det er vigtigt, at der ikke nødvendigvis opfindes nye it-redskab som apps eller andet, men at der i stedet
kunne sættes mere fokus på at udbrede kendskabet til eksisterende platforme som Rejseplanen og også på
løsningerne som +TUR og Flextur (s. 11, 2. kolonne).
Et besøg værd
Overskriften på afsnittet ”Et besøg værd” flytter fokus fra det, som By- og Landskabsforvaltningen læser, at
teksten handler om. Nemlig at landdistrikterne skal være ramme om et godt hverdagsliv (s. 12). Under
punkterne om, hvad vi vil, bør det også understreges, at vi vil støtte udvikling generelt – ikke bare i form af
omdannelse, byfortætning mm., men også i form af mindre udviklingsprojekter tilpasset lokalsamfundet og
stedet, jf. strategien om Frihed og Fleksible rammer fra Fysisk vision 2025. Desuden bør figuren med
budgettet til byggemodninger og almene boliger i landdistrikterne opdateres og konkretiseres ift. det sidst
vedtagne budget (s.12-13).
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Opbakning af lokale initiativer
Det beskrives i oplægget, at hvis der er lokal opbakning til nye initiativer, hilser kommunen dem velkomne. At
kommunen vil understøtte det private og lokalt forankrede initiativ i forhold til bl.a. forskønnelse af torve og
pladser og byens grønne fællesarealer. I praksis kan By- og Landskabsforvaltningen dog ikke altid bakke op
om det lokale initiativ, idet Aalborg Kommune skal varetage mange forskellige interesser, også almenvellets
og naturbeskyttelse. Samtidig har By- og Landskabsforvaltningen ikke umiddelbart ekstra ressourcer, der
kan prioriteres til anlægsprojekter eller drift generelt i landdistrikterne. Derfor bør formuleringen blødes op (s.
13).
Drift og vedligehold i mindre byer
Oplægget beskriver drift og vedligehold af de grønne arealer som en stor opgave for mange mindre byer.
Der står, at kommunen vil øge samarbejdet. By- og Landskabsforvaltningen ønsker den formulering ændret
til ”Derfor vil vi fortsat hjælpe byernes foreninger med at finde løsninger på, hvordan opgaverne løses.”
Kommunens ressourcer er begrænsede og det samme er rammerne for, hvad vi kan og må. Samtidig
rummer driften også mange hensyn til andre interesser, fx fremme af biodiversiteten.
Der står yderligere, at kommunen vil igangsætte forsøg med drift og vedligehold af grønne områder og
faciliteter. Det ønsker By- og Landskabsforvaltningen ændret til ”at vi fortsat vil støtte drift og vedligehold…”
med baggrund i samme argument som ovenfor (s. 15).
Rekreative faciliteter og formidling
Der næves skovrejsning, udvikling af rekreative faciliteter, flere stiforbindelser og formidling om natur. Det er
alle ting, By- og Landskabsforvaltningen allerede udfører, men som der ikke er planer om at øge omfanget
af.
Desuden bruges begrebet flerfunktionel jordfordeling i forhold til at etablere ny natur. Det der arbejdes med
kaldes multifunktionel jordfordeling (s. 15).
Målsætning for skovrejsning
Der står, at 8% af Aalborg Kommunes samlede areal er dækket af skov og målet er 12% inden 2060. Det
korrekte tal for målet er 14% i 2070.
Desuden plantes hovedsageligt løvtræ, så figuren er mere retvisende, hvis den afspejler dette (s. 15).
Events og aktiviteter i det fri
Der fremgår et mål om at understøtte og deltage i events, der fremmer oplevelser og fællesskaber i det fri.
Aalborg Kommune er begrænsede i forhold til vores muligheder for at lægge arealer til sådanne tiltag. Det
skyldes de forskellige interesser kommunen varetager, herunder også beskyttelse af de grønne områder og
naturen (s. 15).
Sundhed og sociale relationer
De grønne områders betydning som mødested og deres rolle som ramme for uorganiserede aktiviteter og
supplement til det traditionelle foreningsliv kan med fordel nævnes. Også i forhold til sundhed (s. 16-17).
Den lokale puls
I teksten står: ”Tiltrækning af nye borgere til kommunens landdistrikt er også tæt forbundet med turisme”.
Turisme i denne sammenhæng mener By- og Landskabsforvaltningen, bør kaldes noget andet, for at være
konsekvent i forhold til kommunens øvrige strategier. ”Lokale på udflugt” kan måske betegnes besøgende
eller lokale gæster. Begrebet ’turisme’ kan anvendes, hvor det kobler sig til de reelle muligheder for
kystturisme i Hals og Aalborg Kyst samt Nibe og Aalborg Fjordland (s. 19).
Outdoor turisme
Der står, at outdoorturisme skal øges og fremmes. Det er som sådan en god ide, men det er ikke aktiviteter,
de kommunale arealer nødvendigvis kan rumme. By- og Landskabsforvaltningen vil derfor gerne gøre
opmærksom på, at der ikke umiddelbart kan stilles arealer til rådighed til disse initiativer (s. 19).
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Én indgang i forhold til byggeri
Hvis det er muligt, kunne der gøres opmærksom på funktionen ”book byggeri”, der sikrer én indgang til Byog Landskabsforvaltningen, når man vil bygge – også i landdistriktet. Funktionen findes på
www.aalborg.dk/bookbyggeri.
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Punkt 14.

Godkendelse af ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde
2018-062765
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der meddeles afslag
på landzonetilladelse til etablering af minivådområde ved Sønderskovvej 126.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Langesminde A/S ansøgte i maj 2018 om landzonetilladelse til etablering af et minivådområde på 2,16 ha
(73 m x 296 m) på et areal ved kysten syd for Hals Sønderskov. Se bilag 1. Foruden selve minivådområdet
blev der ansøgt om tilladelse til at etablere et ca. 1 km langt dige langs kysten for at forhindre vand fra
Limfjorden i at skylle ind i minivådområdet.
Oplandet til minivådområdet er på 209 ha, hvoraf ca. 90 ha er dyrket mark og resten for størstedelens
vedkommende er skov. Drænvand fra oplandet ledes via eksisterende dræn og grøfter til en ny rørledning,
som skal anlægges langs kysten og føre vandet til minivådområdet. Der etableres en pumpe ved
minivådområdet, som skal løfte vandet fra den ny rørledning op i minivådområdet og sikre en tilfredsstillende
og kontrolleret afledning af drænvand fra oplandet til minivådområdet. Se bilag 2.
Etablering af minivådområdet forudsætter kommunens tilladelse efter planloven (landzonebestemmelserne)
og vandløbsloven, og desuden skal det screenes efter VVM-reglerne. Derudover kræves dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen, som administreres af Kystdirektoratet. Etablering af et dige langs kysten vil foruden
landzonebestemmelserne også skulle behandles enten efter kystbeskyttelsesloven (kystsikring) eller efter
naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinje.
Kystdirektoratet meddelte i august 2018 dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15 til etablering af
minivådområdet inden for strandbeskyttelseslinjen. Dispensationen angik alene bassinet på 2,16 ha med
omgivende jordvolde på 0,5 m. Kystdirektoratet havde ikke forholdt sig ikke til det ansøgte dige langs kysten.
By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen havde henover efteråret 2018 og primo
2019 dialog og møde med ansøger angående det ansøgte dige langs kysten med det formål at afklare,
hvorvidt der var tale om et kystbeskyttelsesanlæg. Ansøger besluttede at ændre ansøgningen, så der ikke
blev ansøgt om et egentligt dige (omfattet af kystbeskyttelsesloven), men i stedet om en terrænregulering
inden for naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje. Terrænreguleringen vil skulle foretages med det
opgravede materiale fra minivådområdet. Kystdirektoratet har den 8. november 2019 meddelt ansøger, at
man ikke betragter udlægning af et jordlag på max 30 cm som en terrænændring, og at det derfor heller ikke
er en tilstandsændring i strid med naturbeskyttelseslovens § 15. Overskudsjorden kan derfor udjævnes uden
sagsbehandling i Kystdirektoratet.
Kystdirektoratets dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af selve minivådområdet gav
anledning til undren i forvaltningen. Dispensationspraksis har hidtil været restriktiv i forhold til anlæg af selv
mindre søer inden for strandbeskyttelseslinjen. Men med baggrund i Kystdirektoratets dispensation
vurderede By- og Landskabsforvaltningen umiddelbart, at det ville være svært for kommunen at give et
afslag til projektet. Miljø- og Energiforvaltningen meddelte tilladelse til projektet efter vandløbsloven, ligesom
der blev truffet afgørelse om, at projektet ikke udløste en VVM-redegørelse.
Umiddelbart herefter blev kommunen orienteret om, at Kystdirektoratet nu har ændret deres praksis ved
ansøgninger om etablering af minivådområder inden for strandbeskyttelseslinjen og varslet afslag til flere
minivådområder bl.a. i Aalborg Kommune.
I september 2019 varslede Kystdirektoratet således afslag på fire minivådområdeansøgninger ved
Limfjorden i Aalborg Kommune. Se bilag 3. Kystdirektoratet begrunder de varslede afslag med, at der ikke
vurderes at være tale om særlige tilfælde, som kan begrunde en dispensation. Der er endnu ikke truffet
endelige afgørelser i sagerne, og LandboNord har oplyst, at problematikken behandles politisk, da hensynet
til strandbeskyttelsen vil kunne forhindre etablering af mange minivådområder.
Forvaltningens vurdering
Kystdirektoratets ændrede praksis ved vurdering af minivådområder placeret inden for
strandbeskyttelseslinjen giver nu anledning til at overveje, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse til
projektet ved Langesminde A/S.
Det ansøgte projekt ved Langesminde A/S følger samme princip for design af minivådområde, som de
projekter, der har fået varslet afslag fra Kystdirektoratet. Men det adskiller sig fra de øvrige 4 projekter ved,

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 65
2 afaf487

By- og Landskabsudvalget
at det som det eneste er beliggende inden for kommuneplanens udpegede Særligt værdifulde landskaber.
Det ansøgte bassin på 2,16 ha er desuden det største af de ansøgte projekter. De øvrige er på henholdsvis
0,37 ha, 0,39 ha, 1,0 ha og 1,5 ha.
Det ansøgte minivådområde ligger inden for Kystnærhedszonen – Kystområde A, hvor der lægges vægt på,
at landskabelige og naturmæssige interesser ikke tilsidesættes.
De naturmæssige interesser er udtrykt i bl.a. kommuneplanens retningslinje 11.3.8 om Økologiske
forbindelser. Kyststrækningen ligger inden for økologisk forbindelse langs Limfjorden, hvor målet er at sikre
og udvide naturtypen strandeng og sikre de tilknyttede arter.
De landskabelige interesser inden for det aktuelle område er af særlig karakter, idet området ligger inden for
Særligt værdifulde landskaber udpeget i kommuneplanen jf. retningslinje 11.3.13. Ifølge retningslinjen skal
de særligt værdifulde landskaber friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet.
Der er ved udpegningen lagt vægt på oplevelsen af landskabet, og at dets karakteristiske træk ikke
udviskes.
By- og Landskabsforvaltningen har vurderet, at det ansøgte projekt ved Langesminde A/S ikke er foreneligt
med kommuneplanens ovenstående retningslinjer. Et minivådområde med store, åbne vandflader vurderes
at ville udgøre et fremmedelement på den flade kyststrækning, hvor det vil opdele og begrænse de
landskabelige værdier. Dels som følge af størrelsen, dels fordi der skal etableres et dige med højde på 0,5 m
omkring bassinet. Desuden er det nødvendigt at tilføre en tættende lermembran til bassinet, fordi det
placeres på sandjord.
Minivådområderne skal ifølge tilskudsreglerne opretholdes i 10 år, og med den kystnære placering kan det
ikke udelukkes, at området inden for en årrække vil udgøre en begrænsning for den naturlige dynamik og
udvikling langs kysten. Dynamiske kystprocesser, som kan medføre, at strandengsarealernes udbredelse
naturligt vil øges, hvor der ikke er indretninger, som forhindrer det.
Den kystnære placering af minivådområdet kun 100 m fra den nuværende kystlinje kan tillige medføre en
risiko for frigivelse af næringssalte, hvis området oversvømmes. Undersøgelser af kvælstof- og fosforfrigivelse ved oversvømmelse af tidligere landbrugsjord i kystområder har vist en høj frigivelse, som skyldes
saltvandets påvirkning af de uorganiske kvælstof- og fosfor-puljer. Selv om der laves en jordvold omkring
minivådområdet, vil der være en risiko for oversvømmelse med havvand og dermed en utilsigtet frigivelse af
næringsstoffer. Da minivådområdet vedvarende tilføres næringsrigt drænvand må det forventes, at risikoen
for næringsfrigivelse ikke er aftagende.
By- og Landskabsforvaltningen vurderer samlet, at der er grundlag for at meddele afslag på
landzonetilladelse til det ansøgte minivådområde med begrundelse i de landskabelige forhold, forholdet til
kommuneplanen og den ændrede praksis ved Kystdirektoratet.
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Bilag:
Bilag 1. Minivådområdet
Bilag 2. Opland til minivådområdet
Bilag 3. Minivådområder inden for strandbeskyttelseslinie
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Punkt 15.

Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af bustrace mv. til Plusbus - etape
7, Sohngårdsholmsvej
2019-071295
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer til offentlig vej samt rettigheder til udlæg og
anlæg af arealer til private fællesvejsarealer alt med henblik på vejudvidelse og etablering af
bustracé mv. for Plusbus på Sohngårdsholmsvej fra Østre Allé til Humlebakken (PlusBus etape
7) i henhold til lov om offentlige veje §§96-98.
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Beslutning:
Anbefales.
Ole Risager kan ikke anbefale.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse - ekspropriationens omfang
I efteråret 2018 vedtog byrådet lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg. BRT-projektet er efterfølgende
navngivet Plusbus. Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid, skaber
større sammenhæng mellem transport og byudvikling. Plusbus er kendetegnet ved kørsel i egen busbane,
prioritering i lyskryds, jævn overflade uden huller og bump, hurtig og niveaufri ind- og udstigning samt
komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer. Plusbusserne skal bevæge sig
gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele.
Bustracét for Plusbus vil gå via Sohngårdsholmsvej, hvor projektets etape 7 vil omfatte strækningen fra
Østre Allé til Humlebakken. Signalanlægget ved Humlebakken ombygges i den forbindelse. Etape 7 er med
planlagt udførelse i 2020. Først senere i projektet, vil den resterende del af Sohngårdsholmsvej mellem
Humlebakken og Universitetsboulevarden blive gennemført.
Sohngårdsholmsvej er en af de strækninger i Plusbus-tracéet, hvor fremkommeligheden for Plusbus er
prioriteret meget højt. Centralt placeret omkring vejens midte anlægges derfor hævede busbaner til
Plusbusserne og den øvrige kollektive trafik. På hver sin side af busbaner anlægges kørebaner til den øvrige
trafik, samt nye cykelstier og fortov. Busserne får derved deres egne baner, således bustrafikken kan
afvikles med minimale gener fra øvrige trafikanter. Dette medfører, at det er nødvendigt at udvide det
offentlige vejareal på denne strækning af Sohngårdsholmsvej.
De nærmeste Plusbus-stationer (stoppesteder) på strækningen vil være ved det nuværende stoppested i
Bornholmsgade ved Østre Allé og på Sohngårdsholmsvej ved Humlebakken.
Af sikkerheds- og fremkommelighedsmæssige hensyn kræver det hævede centerlagte bustracé, at
krydsninger af tracéet begrænses til signalregulerede kryds. Signalreguleringerne ved Kridtsløjfen/
Bernstorffsgade og ved Humlebakken vil derfor blive udbygget, og der vil i krydsene fortsat være fri
bevægelighed i alle retninger.
Ejendomme med ind- og udkørsler til Sohngårdsholmsvej samt sidevejene Vonsyldsgade, Heilskovsgade og
Petersborgvej vil derimod blive begrænset til, at der kun kan svinges til højre fra Sohngårdsholmsvej og ind
til ejendomme og på sidevejene, mens der fra ejendomme og sideveje kan svinges til højre ud på
Sohngårdsholmsvej. Venstresving bliver dermed forbudt, hvor der ikke er signalregulerede kryds. Det vil som
den nuværende situation ikke være muligt for bilister at svinge fra Sohngårdsholmsvej og ind ad Karnersvej.
Yderligere vil Karnersvej også blive pålagt forbud mod venstresving.
Aalborg Kommune erhverver ved ekspropriationen de nødvendige arealer til udvidelse af det offentlige
vejareal samt rettigheder til udlæg og anlæg private vejarealer (lb. nr. 3 og lb. nr. 4a).
Tidsplan
Anlægsarbejdet forventes udført fra primo marts - december 2020.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens størrelse fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelser for de enkelte
ejendomme samt tilhørende ekspropriationsplaner, som er i sagen. Ekspropriationen berører i alt 25
ejendomme (lb.nr. 1-4, 6-26), hvoraf fire ejendomme er ejet af Aalborg Kommune.
Ekspropriationsplanerne (ekspropriationsplan nr. 1 - 18) er vedhæftet som bilag.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningerne den 4., 9. og 12. september 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation
og dennes nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de
omfattede ejendomme.
Der er indgået forlig med foreløbigt tre lodsejere om erstatningen for arealafståelse.
Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet bemærkninger,
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forslag til ændringer og indsigelser mod projektet fra enkelte af lodsejerne, således som det fremgår
nedenfor under de enkelte løbenumre.
De enkelte ejendomme og det ekspropriative indgreb
Lb.nr. 1
(matr. nr. 1ake, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Synergivej 1)
Der eksproprieres et areal på ca. 487 m2.
Lb.nr. 2
Efterfølgende udstykket i to matrikler:
(matr.nr. 1aib, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder)
Der eksproprieres et areal på ca. 195m2.
(matr.nr. 1apx, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder)
Der eksproprieres et areal på ca. 194 m2.
Lb.nr. 3
(matr. nr. 1aks, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Kridtsløjfen 2)
Der eksproprieres et areal ca. 344 m2.
Herudover foretages udlæg af areal til privat fællesvej på ca. 37 m2, som agtes anlagt som fortov.
Lb.nr. 4a
(matr.nr. 1ait, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Kridtsløjfen 2)
Der eksproprieres et areal ca. 145 m2
Herudover foretages udlæg af areal til privat fællesvej på ca. 4 m2, som agtes anlagt som fortov.
Lb.nr. 4b
(matr.nr. 1ait, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Kridtsløjfen 2)
Der eksproprieres et areal på ca. 194 m2.
Lb.nr. 6
(matr.nr. 1akr, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Kalkskrænten 4-80)
Der eksproprieres et areal på ca. 1738 m2.
Herudover foretages udlæg til privat fællesvej på ca. 17m2.
Lb.nr. 7
(matr. nr. 1ahp, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Blegkilde Alle 8D-8K)
Der eksproprieres et areal på ca. 221 m2.
Ejerforeningen Bel Air har fremsat følgende indsigelser og bemærkninger i anledning af den planlagte
ekspropriation:
Ejerforeningen Bel Air står primært uforstående overfor, at det er nødvendigt at inddrage arealet på deres
ejendom, når der er god plads på den anden side af Sohngårdsholmsvej, hvor det vil være oplagt at
inddrage en større del af Sohngårdsholmsparken, der er kommunalt ejet. Ejerforeningen beder derfor
kommunen om at genoverveje linjeføringen, så der inddrages et større areal af parken i stedet.
Svar: Ikke imødekommet
Sohngårdsholmparken er en vigtig del af Aalborgs grønne kiler, som strækker sig i et forløb fra Godsbanen
over Eternitten, Sohngårdsholmparken, Den Gamle Golfbane og videre ud i området ved Gigantium og Gug.
Krydsningen ved Sohngårdsholmparken er et kardinalpunkt i den grønne kile, hvor den markante
beplantning langs Sohngårdsholmvej får en visuel vigtig betydning i forhold til at trække kilens sammenhæng
over vejrummet. Beplantningen omkring parken har også en vigtig funktion, når parkens brugere færdes inde
i parken. Bag randplantningen går terrænet ned mod øst, og vejen ligger derfor oppe i forhold til parkrummet.
Beplantningen omkring parken dækker således for udsynet til vejen, og bladene opfanger støv og lyd fra
vejen. På den måde har beplantningen omkring parken en vigtig funktion i at gøre alle parkens arealer
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brugbare. PlusBus projektet tager allerede et stort areal af parken og en stor bid af denne randbeplantning,
som Aalborg Kommune anser for vigtigt at fastholde for at bevare parkens karakter og rekreative funktion.
Herudover er der i overgangen fra det skitseprojekt, der fremgår af lokalplan 1-1-134 ”BRT-tracé, Aalborg”, til
det detailprojekt, der fremgår af ekspropriationsplanen, foretaget en betydelig optimering af vejforløbet,
hvilket har medført, at bus-tracéet, BRT-stationer og øvrigt vejanlæg er flyttet op mod 2 m. længere mod øst,
hvorved det areal, der skal eksproprieres fra ejendommen lb. nr. 7 (matr. nr. 1ahp) vest for vejen, er blevet
reduceret væsentligt. Denne optimering af vejforløbet samt udvidelsen af eksisterende busholdeplads på
Humlebakken og svingbanen på Sohngårdsholmsvej har desuden medført, at der eksproprieres mere areal
fra Sohngårdsholmsparken end der oprindeligt var lagt op til i lokalplanen. I forhold til skitseprojektet, der
fremgår af lokalplan 1-1-134, indebærer optimeringen af vejforløbet i henhold til ekspropriationsplanen, at
der skal eksproprieres ca. 304 m² mere fra Sohngårdsholmsparken (lb. nr. 10 - i alt 532 m²) og ca. 33 m²
mindre fra Ejerforeningen Bel Airs ejendom (lb. nr. 7- matr. 1ahp). Under hensyn til ovennævnte kan
indsigelsen om at inddrage yderligere areal af Sohngårdsholmparken ikke imødekommes.
--Ejerforeningen gør herudover gældende, at den tilbudte erstatning skal fastsættes til et langt højere beløb,
idet der bl.a. skal tages højde for støjgener fra vejen, værdiforringelse af ejerlejlighederne, risiko for
jordskred og lysgener fra vejbelysning.
Svar: Ikke imødekommet
Den tilbudte erstatning følger niveauet ifølge Taksationskommissionens praksis for ekspropriation af fælles
friarealer i byzone, der ikke kan bebygges. Herudover vurderes det på grundlag af lokalplan 1-1-134 ”BRTtracé, Aalborg” ikke, at PlusBus projektet har væsentlige miljømæssige indvirkninger i forhold til støjgener,
der vil overstige den naboretlige tålegrænse. For så vidt angår risikoen for jordskred er det Aalborg
Kommunes opfattelse, at der ikke er belæg for, at der er risiko for jordskred i forbindelse med
anlægsarbejderne. I anlægsperioden og indtil skråningen er etableret med beplantning vil der være risiko for
såkaldte ”skylle-render”, men skulle sådanne fremkomme, vil det blive håndteret med det samme. Med
hensyn til vejbelysningen langs Sohngårdsholmsvej og PlusBus-stationerne, vil der blive udarbejdet
lysberegninger for disse, der bl.a. beskriver, hvorledes armaturerne skal indstilles for at oplyse de korrekte
arealer på de rigtige måder og dermed ikke være til gene for naboerne. Aalborg Kommune vil i øvrigt
indbringe erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen til afgørelse, såfremt det fremsendte tilbud
om erstatning ikke accepteres.
--Ejerforeningen Bel Air fremsætter herudover krav om, at der etableres en støttemur til hindring af jordskred,
og at der plantes en hæk lige bag ved muren for at minimere kigget til muren fra lejlighederne. Herudover
skal der etableres dræn ved støttemuren, så der ikke sker ophobning af regnvand og jordskred.
Svar: Delvist imødekommet
Detailprojektet for vejudvidelsen indebærer, at der skal anlægges skråninger, som vil have en indvirkning på
arealets udtryk. På baggrund heraf blev det på åstedsforretningen foreslået, at det skal aftales nærmere med
ejerforeningen, hvordan arealerne kan retableres. En mulig løsning kan være en plantestensmur langs
fortovet, således at en stor del af beplantningen på arealet vil kunne bibeholdes i sin nuværende form.
Såfremt etableringen af en plantestensmur eller støttemur vil skade bagvedliggende beplantning, vil denne
blive erstattet. En plantestensmur eller støttemur vil blive udført fagligt korrekt. Omkostningerne til etablering
af eventuel en plantestensmur eller støttemur vil blive afholdt af projektet, men Aalborg Kommune må
samtidig fastholde, at muren vil blive placeret på matr. 1ahp udenfor fremtidigt vejskel, og at fremtidige
omkostninger til vedligehold heraf er Aalborg Kommune uvedkommende, da murens funktion ikke har
relation til vejen eller fortovet. BRT-Sekretariatet har i øvrigt afholdt møde med Ejerforeningen Bel Air på
stedet med henblik på nærmere aftale vedr. etablering af plantestensmur og beplantning.
--Endelig fremsætter Ejerforeningen Bel Air krav om, at den nuværende høje beplantning ud mod
Sohngårdsholmsvej skal bevares eller retableres for at skærme mod støj og lysgener fra billygter og
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vejbelysning.
Svar: Delvist imødekommet
Det vil i forbindelse med realisering af projektet blive tilstræbt, at den eksisterende beplantning og
bevoksning bibeholdes i videst muligt omfang. Beplantning eller bevoksning, der fjernes eller beskadiges i
forbindelse med projektet, vil blive erstattet af anden passende beplantning.
Lb.nr. 8
(matr.nr. 1zt, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder)
Der eksproprieres et areal på ca. 130 m2.
Lb.nr. 9
(matr. nr. 1aad, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Borgmester Jørgens vej 9B-9C)
Der eksproprieres et areal på ca. 76 m2.
Lb.nr. 10
(matr.nr. 1adx, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder)
Der eksproprieres et areal på ca. 532 m2.
Lb.nr. 11
(matr. nr. 2kk, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Rughaven 45-67)
Der eksproprieres et areal på ca. 174 m2.
Lb.nr. 12
(matr.nr. 1ou, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Heilskovsgade 35)
Der eksproprieres et areal på ca. 3m2.
Lb.nr. 13
(matr. nr. 1np, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Heilskovsgade 42)
Der eksproprieres et areal på ca. 3 m2.
Lb.nr. 14
(matr.nr. 1gr, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Bernstorffsgade 85)
Der eksproprieres et areal på ca. 172 m2.
Ejerne har fremsat begæring om, at hele ejendommen eksproprieres, idet der bliver en meget kort afstand
imellem husets nordvestlige hjørne og det nye vejskel, hvorved eksisterende adgang til baghaven ikke
længere vil være muligt.
Svar: ikke imødekommet.
Afstanden mellem husets nordvestlige hjørne og det nye vejskel er anslået til ca. 1,37 meter. Gennem en
ændring af ejendommens indretning i relation til forplads, garage m.v., vil der kunne etableres en tilsvarende
adgang til baghaven øst om huset. Lodsejerne tilbydes en erstatning, som gør dem i stand til at få foretaget
de nødvendige ændringer af forplads og garagens placering. På denne baggrund er det forvaltningens
opfattelse, at restejendommen på ca. 753m2 fortsat vil kunne anvendes som enfamilies-bolig på samme vis
som hidtil. Den tilbudte erstatning vil i øvrigt skulle sikre, at ejerne ikke lider et økonomisk tab.
Såfremt lodsejerne ikke accepterer erstatningstilbuddet, vil Aalborg Kommune indbringe sagen for
Taksationskommissionen til afgørelse. Taksationskommissionen vil kunne behandle et eventuelt krav om
totalekspropriation.

Lb.nr. 15
(matr. nr. 1fu, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Bernstorffsgade 56)
Der eksproprieres et areal på ca. 50 m2.
Lb.nr. 16
(matr.nr. 1qg Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Sohngårdsholmsvej 15)
Der eksproprieres ca. 5m2.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 72
5 afaf787

By- og Landskabsudvalget

Lb.nr. 17
(matr. nr. 1qf, m.fl., Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Sohngårdsholmsvej 13)
Der eksproprieres et areal på ca. 14 m2.
Lb.nr. 18
(matr.nr. 1s Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Karnersvej 2)
Der eksproprieres ca. 10 m2.
Lb.nr. 19
(matr. nr. 1af, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Sohngårdsholmsvej 9)
Der eksproprieres et areal på ca. 21 m2.
Lb.nr. 20
(matr.nr. 1ae Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Sohngårdsholmsvej 7)
Der eksproprieres et areal på ca. 15m2.
Lb.nr. 21
(matr. nr. 1ad, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Sohngårdsholmsvej 5)
Der eksproprieres et areal på ca. 10 m2.
Lb.nr. 22
(matr.nr. 1ab Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, beliggende Sohngårdsholmsvej 7)
Der eksproprieres et areal på ca. 7m2.
Lb.nr. 23
(matr. nr. 4ei, Aalborg Markjorder, beliggende Østre Alle 91)
Der eksproprieres et areal på ca. 326 m2.
Lb.nr. 24
(matr.nr. 4dp Aalborg Markjorder, beliggende Sjællandsgade 2)
Der eksproprieres to arealer på i alt ca. 37m2.
Lb.nr. 25
(matr. nr. 4dg, Aalborg Markjorder, beliggende Bjørnøgade 1-13)
Der eksproprieres areal på i alt ca. 16 m2.
Lb.nr. 26
(matr. nr. 4a, Aalborg Markjorder, beliggende Sjællandsgade 11)
Der eksproprieres et areal på ca. 6 m2.
Økonomi
Den samlede anlægsudgift for etablering af vejudvidelsen til PlusBus projektet, etape 7 på
Sohngårdsholmsvej fra Østre Allé til Humlebakken andrager i alt ca. 46.000.000 kr., ekskl. moms.
Ekspropriationserstatningerne afholdes over projekt 2v0106080201 BRT, Arealerhvervelse, Erstatninger.
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Bilag:
Oversigtsplan
Ekspropriationsplan 1-18

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 74
7 afaf787

By- og Landskabsudvalget

Punkt 16.

Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje - udvidelse af det offentlige
vejareal på Universitetsboulevarden
2019-053472
By- og Landskabsforvaltningen indstiller,
at byrådet godkender en betinget købsaftale vedrørende køb af et areal på ca. 138m2 til etablering af fortov
og cykelparkering i krydset Universitetsboulevarden/Sohngårdsholmsvej.
at byrådet samtidigt tilkendegiver at ville ekspropriere det pågældende areal efter reglerne i lov om offentlige
veje, såfremt det ikke kan erhverves ved en frivillig aftale herom.
Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I efteråret 2018 vedtog byrådet lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg. BRT-projektet er efterfølgende
navngivet Plusbus. Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid, skaber
større sammenhæng mellem transport og byudvikling. Plusbus er kendetegnet ved kørsel i egen busbane,
prioritering i lyskryds, jævn overflade uden huller og bump, hurtig og niveaufri ind- og udstigning samt
komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer. Plusbusserne skal bevæge sig
gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele.
Anlægsarbejdet ved Grønlands Torv omhandler ændring af cykelsti og fortov som følge af etablering af
station og ny cykelparkering.
Arealet vil blive overført til udskilt offentlig vejareal matr.nr. 7000æ tilhørende Aalborg Kommune ved
arealoverførsel.
Efter lov om offentlige veje § 96, stk. 1, 1. pkt. kan vejbestyrelsen ekspropriere til offentlige vejanlæg. Der
kan jfr. samme lovs § 97 eksproprieres til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og
nødvendige supplerende foranstaltninger. By- og Landskabsforvaltningen har konstateret, at det er muligt at
indgå en frivillig aftale om køb af det nødvendige areal til udvidelse af det offentlige vejareal med etablering
af fortov og cykelparkering.
Der er således indgået en betinget aftale med grundejeren Lidl Danmark K/S om erhvervelse af ca. 138 m2
af ejendommen matr.nr. 1ahg Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder til en pris af 415.000,00 kr. inkl. moms.
Ved prisfastsættelsen er der taget udgangspunkt i, at der ved afståelsen mistes de til arealet knyttede
byggeretter.
Særligt om skattefritagelse
Købsaftalen er af sælger gjort betinget af, at sælger opnår skattefritagelse for fortjenesten ved salget ifølge
ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. Reglen om skattefritagelse gælder efter denne
bestemmelse for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, opfylder
betingelserne for at ekspropriere ejendommen.
Det følger af meddelelser fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på
aftaletidspunktet, dvs. ved byrådets godkendelse af den betingede købsaftale. Der skal i lovgivningen
foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil
ske i mangel af frivillig aftale.
Hjemlen til ekspropriation i den foreliggende sag er vejlovens § 96, stk. 1, jf § 97, hvorefter vejbestyrelsen
kan ekspropriere til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige
supplerende foranstaltninger i forbindelse med offentlig vej. Den anden betingelse går ud på, at der skal
være vilje til ekspropriation på aftaletidspunktet, og at det skal kunne sandsynliggøres, at den
ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke indgås. Det indstilles
således, at byrådet træffer beslutning herom og tilkendegiver, at man vil ekspropriere det omhandlede areal,
såfremt det ikke erhverves ved frivillig aftale.
Økonomiske forhold
Anlægsudgiften afholdes over Plusbus projektet.
Udgift til erhvervelse af arealet afholdes over projekt 2v0106080201 BRT, Arealerhvervelse, Erstatninger.
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Bilag:
Bilag 1 - købsaftale
Bilag 2 - kortbilag
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Punkt 17.

Orientering om afgørelser fra klageinstanser - 2. halvår 2019
2019-088971
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering oversigt over
modtagne afgørelser i påklagede sager for 2. halvår 2019.
Beslutning:
Til orientering.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Instanser
MFKN – Miljø- og Fødevareklagenævnet
PKN – Planklagenævnet
NH – Nævnenes Hus
VD – Vejdirektoratet
Oversigt – afgørelser 2. halvår 2019

Park og Natur
Afgørelse*
Stadfæster

Afvist

Påklage (resume af sagen)

Lovområde §

Instans

Stedsangivelse
adresse/by/område
Ærtebjergvej 20,
9530 Støvring

Ejer klagede over, at kommunen havde
registreret tre arealer (på tilsammen knap
3 ha) på hans ejendom som beskyttet
natur.
Ejer anmodede om genoptagelse af sag
om påbud om retablering af eng og mose
med henvisning til nye oplysninger i
sagen. Klagenævnet fandt ikke, at der var
nye oplysninger af så væsentlig
betydning, at nævnets afgørelse af 24.
august 2015 ville have fået andet udfald,
hvis de havde foreligget i forbindelse med
nævnets tidligere behandling af sagen.

Naturbeskytt
elseslovens
§3

MFKN

Naturbeskytt
elseslovens
§3

MFKN

Uggerhalnevej 75

Lovområde §

Instans

Stedsangivelse
adresse/by/område
Algade 10, 9000
Aalborg

Plan og Udvikling
Afgørelse*
Afvist

Påklage (resume af sagen)
Klager anfører, at der ikke er hjemmel til
at give tilladelse til nedrivning og
ombygning, samt at der ikke er udarbejdet
lokalplan, jf. planlovens § 18, eller
gennemført en dispensation, jf.
planlovens § 19.
Aalborg Kommune anfører, at der ikke er
truffet endelig afgørelse i sagen, eftersom
der ikke er meddelt byggetilladelse.
By- og Landskabsforvaltningen ønskede
alene, at få By- og Landskabsudvalgets
stillingtagen til projektet. Der er derfor
ikke truffet en endelig afgørelse om
dispensation jf. planlovens § 18, stk. 1. nr.
3.

Planloven

PKN

Byggeri og digital service
Afgørelse*
Afvist
Stadfæster
Afvist
Stadfæster

Påklage (resume af sagen)
Klage over afgørelse vedr.
terrænregulering
Klage over afslag på lovliggørende
dispensation til vandskuring af facade
Klage over afgørelse vedr. nedlæggelse
af affaldsskakte
Klage over afslag på lovliggørende
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Lovområde §

Instans

Byggeloven

NH

Planloven

NH

Byggeloven

NH

Planloven

NH
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Stedsangivelse
adresse/by/område
Spergelvej 71,
Klarup
Leandervej 17,
Aalborg
Vesterbro 1-15,
Aalborg
Lillisvej 16,
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Delvist afvist
Afvist

dispensation til om- og tilbygning af
ejendom
Klage over afgørelse om aktindsigt
Klage over afgørelse om dispensation til
overskridelse af byggefelt i forbindelse
med etablering af altaner

Aalborg
Planloven

NH

Planloven

NH

Bundgårdsvej 56,
Aalborg
Stigsborg Brygge
35, Nørresundby

Trafik og Veje
Afgørelse*
Klagen afvist

Påklage (resume af sagen)
Borger ønsker etableret en ny adgang til
offentlig vej - Væverensvej, Aalborg. Af
vilkår på www.aalborg.dk fremgår, at det
kun er den første overkørsel til en
ejendom, der er betalt af Aalborg
Kommune. Der var i sagen tale om en
ekstra overkørsel. Klage over vilkår for
placering af yderligere vejadgang.

Lovområde §
Vejlovens
§ 49

Instans
VD

Stedsangivelse
adresse/by/område
Væverensvej,
Aalborg

P-Nord
Afgørelse*

Påklage (resume af sagen)

Udlæg
ophævet af
fogedret
Stadfæstelse
ved
tilkendegivel
se
Stadfæstelse

Fogedretssag vedr. parkering uden for
afmærket bås.

Stadfæstelse

Tvist om vejkrydsbegrebet.

Stadfæstelse

Tvist om ulovlig parkeringsskive

Stadfæstelse
(kendelse på
vej)

Tvist om vejkrydsbegrebet

Tvist om hvorvidt stedet var en ind- og
udkørsel.

Tvist om vejkrydsbegrebet.

Lovområde §

Instans

Vejafmærkni
ngsbek.
§ 56, T33
Færdselslove
ns § 29, stk.
3, nr. 2

Fogedret

Stedsangivelse
adresse/by/område
Odense

Fogedret

Odense

Færdselslove
ns § 29, stk.
3, nr. 2
Færdselslove
ns § 29, stk.
3, nr. 2
BEK 1529 af
09/12/2016,
§§ 3 og 7 ff.
Færdselslove
ns § 29, stk.
3, nr. 2

Fogedret

Odense

Fogedret

Odense

Fogedret

Esbjerg

Fogedret

Herlev /
Frederiksberg

Broer, Færger og AK-Belysning
Afgørelse*

Påklage (resume af sagen)

Lovområde §

Instans

Stedsangivelse
adresse/by/område

Der er ingen afgørelser fra klageinstanser for Broer, Færger og AK-Belysning i perioden.

Der er truffet i alt 16 afgørelser, hvoraf
 7 sager er stadfæstet,
 1 sag er stadfæstet ved tilkendegivelse,
 6 sager er afvist,
 1 sag er delvist afvist,
 1 sag hvor udlæg er ophævet af fogedret.
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Punkt 18.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Østre Havn siloen.
Børne- og ungeunivers, Stigsborg.
Nørre Tranders Vej 3-11, boliger.
Løvvangen.
Fjordklubhuse langs Limfjorden ved Aalborg.
Opfølgning på byudviklingsplan, Skalborg, budget 2020.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 19.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Tilladelse til førerløs bus, Aalborg Øst.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 82
1 afaf187

By- og Landskabsudvalget

Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Mountainbike-ruter i fredede områder.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 21.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 84
1 afaf187

By- og Landskabsudvalget

Punkt 22.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Byudviklingsplan, Aalborg Øst.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 85
1 afaf187

By- og Landskabsudvalget

Punkt 23.

Eventuelt
Beslutning:
Boliger, Sdr. Tranders.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 86
1 afaf187

By- og Landskabsudvalget

Punkt 24.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen og Per Clausen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 05.12.2019
kl. 08.30

Side 87
1 afaf187

