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Punkt 2.

Virksomhedsrapportering pr. 30. november Teknik- og Miljøforvaltningen.

2010-10330.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender 
virksomhedsrapporten pr. 30. november 2010 på Teknik- og Miljøforvaltningens område, herunder

at driftsudgifterne på sektor færger forventes at udvise et merforbrug på 7,5 mio.kr. som 
finansieres dels ved låneoptagelse i 2011 (4 mio. kr.) og dels indenfor driftsrammen på sektor 
Veje i 2010 (3,5 mio. kr.),

at driftsudgifterne til Vintertjeneste på sektor Veje forventes at udvise et merforbrug på 15 mio. kr. 
at de øvrige samlede driftsudgifter på tværs af sektorerne forventes at holde sig indenfor rammen, 

og 
at der på anlægsbudgettet forventes mindreudgifter, jf. Virksomhedsrapporten.

Sagsbeskrivelse
Sagen omhandler den sjette økonomirapportering og budgetopfølgning for 2010. Som besluttet på 
mødet i Teknik- og Miljøudvalget 16. marts 2010 behandler Teknik- og Miljøudvalget 
økonomirapporteringen og budgetopfølgningen – i 2010 kaldet Virksomhedsrapporteringen – inden 
fremsendelse til Magistraten.

Magistraten har drøftet rapporteringen pr. 30. november 2010 på mødet den 10. januar 2011.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 20. januar 2011 fremlægges endvidere Virksomhedsrapportering 
pr. 31. december 2010 samt det første skøn over overførsler af uforbrugte midler til 2011. 

Bilag ”Virksomhedsrapport pr. 30. november 2010 for Teknik- og Miljøforvaltningen”.

Bilag - Virksomhedsrapport pr. 30. november
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Punkt 3.

Kommuneplantillæg 2.014 for en ændring af kommuneplanramme 2.1.B9 og 
lokalplan 2-1-101 Boliger og rekreativt område, Jørgen Berthelsens Vej, 
Skansekvarteret ( 1. forelæggelse).

2007-38999.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsbeskrivelse
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 4,8 ha beliggende ved Jørgen Berthelsens Vej i 
Skansekvarteret. 

Den sydlige del af lokalplanområdet har tidligere været anvendt til kolonihaveområde. I dag 
henligger området som et åbent græsklædt areal med enkelte træer. Langs vejen Syrenbakken, er et 
markant læhegn. Terrænet falder primært fra nord mod syd og har form som en skål, med lavpunkt 
midt i det sydligste område. 
Den øvrige del af området har været anvendt til rekreative formål og græsområde og rummer en del 
af Jubilæumskoven.

Indtil for nylig blev området gennemskåret af en luftbåret højspændingsledning, som nu er lagt i 
jorden. Området er derfor berørt af et deklarationsbælte for højspændingsledningen. Deklarationen 
indeholder bestemmelser for bebyggelse, beplantning, belægningstyper samt terrænreguleringer m.v. 
inden for deklarationsbæltet.

Området er omgivet af Forbindelsesvejen mod nord, erhvervsbebyggelse samt Jørgen Berthelsens 
Vej mod øst, transformerstation mod syd og plejeboligerne Syrenbakken samt den tidligere kridtgrav 
mod vest.

Området gennemskæres af vejen, Syrenbakken.

Lokalplanområdet er inddelt i tre områder: 
Område A skal anvendes til boligformål (tæt-lav eller etage) - beliggende syd for Syrenbakken. 
Område B anvendes til regnvandsbassin for boligområdet - beliggende ved kridtgraven. 
Område C anvendes til rekreative formål - beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet, mellem 
Syrenbakken og Forbindelsesvejen.

Lokalplanen giver mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til boligformål enten tæt-lav, som 
rækkehuse eller etagebyggeri, som terrassehuse samt rekreative formål.

Den centrale beliggenhed og nærheden til kridtgravene giver området potentiale til at blive et 
attraktivt bosted. 
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Endvidere er området beliggende nær de to rekreative stiforbindelser - Solsideforbindelsen og 
Skanseforbindelsen. Samtidig er en del af området anvendt til skov og offentligt opholdsarealer.

Det er hensigten at boligområdet skal have god tilknytning til de rekreative stiforbindelser - 
Solsideforbindelsen og Skanseforbindelsen og let afgang til det rekreative område. Området skal 
derfor søges givet en grøn karakter, som park- eller haveagtig karakter. 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra enten Jørgen Berthelsens Vej eller Syrenbakken.

Forholdet til anden planlægning

Kommuneplantillægget 
Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 2.1.R2 ved Jørgen 
Berthelsensvej, 2.1.O1 Syrenbakken og 2.1.B9 øst for kridtgraven. Lokalplanen er ikke i 
overensstemmelse med bestemmelserne i kommuneplanramme 2.1.B9 ved Jørgen Berthelsens Vej, 
da etageantallet i boligdelen øges fra 2½ til 3.

På den baggrund er Kommuneplantillæg 2.014 udarbejdet. Tillægget offentliggøres samtidig med 
lokalplanen, men i et særskilt dokument.

Forholdet til kysten 
Lokalplanområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen, der er fastlagt som et 3 km bredt bælte 
langs de danske kyster. 

Det skønnes, at den kommende bebyggelse kun i ubetydelig grad vil ændre den nuværende karakter 
af udsigten fra Limfjorden ind over byen.

Arkæologiske bevaringsværdier 
Aalborg Historiske Museum har væsentlige arkæologiske interesser i det pågældende 
lokalplanområde. Det berørte areal er beliggende i et område, i hvis nærhed der er fundet 
detektorfund bl.a. en bronze-genstand fra jernalderen. Endvidere er de topografiske forhold 
interessante set fra et arkæologisk synspunkt.

På denne baggrund er det Aalborg Historiske Museums vurdering, at der kan findes fortidsminder i 
det berørte område.

Museet opfordrer derfor til at lade museet gennemføre en større arkæologisk forundersøgelse for at 
få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder inden for lokalplanområdet. En 
forundersøgelse vil i dette tilfælde tage ca. 3-4 dage afhængig af pløjelagets tykkelse.

På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet 
stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området. 

Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig 
ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning / byggeri alligevel påtræffe 
fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning i det tilfælde påhvile Kulturarvsstyrelsen – 
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læs mere på www.kuas.dk.

Lokalplanen
Lokalplan 12-023 Plejeboliger ved Jørgen Berthelsens Vej.
En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 12-023. Lokalplan 12-023 ophæves inden for 
området, der er omfattet af nærværende lokalplan 2-1-101 i forbindelse med byrådets endelige 
godkendelse af den nye lokalplan.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er omfattet af loven. Aalborg Kommune har 
derfor foretaget en screening med det resultat, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, idet 
forslagene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter 
for kommunen.

LP 2-1-101 - Forslag til kommuneplantillæg 2.014 pdf
LP 2-1-101 - Lokalplan 2-1-101 pdf
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Punkt 4.

Kommuneplantillæg 4.014 for nyt universitetssygehus og lokalplan 4-4-104 Nyt 
Universitetssygehus ved Selma Lagerlöfsvej, Universitetsområdet med 
miljørapport (1. forelæggelse)..

2010-49269.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag til 
kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport.

Sagsbeskrivelse

Formål og baggrund
Region Nordjylland besluttede i 2007, at der skulle arbejdes for en samling af Aalborg Sygehus på én 
lokalitet. På grundlag af et omfattende udredningsarbejde, herunder vurdering af alternative 
placeringer, besluttede Regionsrådet i december 2008 at pege på Aalborg Øst som placering for et 
nyt Universitetssygehus. Dette blev i efteråret 2009 tiltrådt af regeringens ekspertpanel vedrørende 
sygehusinvesteringer.

Det nye Universitetssygehus planlægges opført på et ca. 92 ha stort areal mellem Selma Lagerlöfs 
Vej og Hadsund Landevej lige øst for Universitetet. I dag er området udlagt til en blanding af boliger 
og erhverv i kommuneplanen og et mindre område er lokalplanlagt. Der er derfor udarbejdet et tillæg 
til kommuneplanen som muliggør, at området i stedet anvendes til offentlige formål i form af 
Universitetssygehus med tilknyttede funktioner og anlæg. I forbindelse med kommuneplantillægget 
er der gennemført en offentlig fordebat fra den 4. august til den 6. september 2010. I fordebatten
indkom der 7 forslag og bemærkninger til planlægningen. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 
3. november 2010 (punkt 5) opsamlingen på fordebatten om Nyt Universitetssygehus i Aalborg.

Lokalplanforslaget omfatter knap halvdelen af kommuneplantillæggets område – ca. 40 ha. 
Lokalplanen er en rammelokalplan og er således ikke byggeretsgivende. Formålet med lokalplanen 
er, sammen med kommuneplantillægget, at fastlægge de overordnede rammer for et nyt 
universitetssygehus. De overordnede rammer der er fastlagt i lokalplanen er indenfor

infrastruktur og vejbetjening
overordnede bindinger på arealerne 
områdets sammenhæng til den overordnede fysiske planlægning

Lokalplanens afgrænsning er fastlagt med udgangspunkt i det foreliggende vidensgrundlag om hvor
sygehuset mest fordelagtigt kan placeres og igangsættes og hvor fra den primære trafikbetjening skal 
finde sted. Disse overvejelser understøtter at planlægningen af sygehuset igangsættes på en mindre 
del af kommuneplantillæggets område og at planlægningen igangsættes fra den kommende 
Egnsplanvej i syd med udviklingsretning mod nord.

Efterhånden som vidensgrundlaget for det samlede sygehusprojekt udbygges med hensyn til 
byggeriets fysiske udformning, funktionelle sammenhænge internt og eksternt, geotekniske forhold, 
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arkæologiske og fredningsmæssige interesser samt de økonomiske rammer for projektet, vil det være 
muligt at udarbejde et mere detaljeret plangrundlag i form af en eller flere byggeretsgivende 
lokalplaner inden for kommuneplantillæggets område. Lokalplanen skal således erstattes af en eller 
flere nye lokalplaner i løbet af de kommende år.

Indenfor kommuneplantillæggets område ligger den fredede bygning Postgården. Fredningen 
omfatter udelukkende hovedbygningen. I forbindelse med planarbejdet er der igangsat undersøgelser 
af fredningens omfang og status i relation med Kulturarvsstyrelsen. Bygningens centrale placering i 
området udgør en væsentlig binding set i relation til en fortløbende udbygning og udvikling af 
sygehuset. Bevaringen af den fredede bygning vurderes at medføre et samfundsøkonomisk tab, idet 
området derved ikke kan udnyttes optimalt. Fredningen af Postgården forudsættes derfor ophævet
ud fra en samlet samfundsøkonomisk vurdering. Dermed kan arealet frit indgå i en helhedsplan for 
det samlede sygehusområde.

I kommuneplantillægget udpeges sygehusområdet som et område hvor der kan placeres højhuse, dvs. 
huse over 35 m og 10 etager. I lokalplanen fastlægges den maksimale højde for høje huse til 10 
etager og 46 m i nogle klart afgrænsede byggefelter. Kommuneplanens retningslinie om højhuse 
fastlægger en række temaer, der skal tages i betragtning ved den konkrete udformning af høje huse.

Forholdet til anden planlægning

Kommuneplanen
Kommuneplantillæg og lokalplanforslag er i overensstemmelse med de overordnede mål i 
kommuneplanens hovedstruktur. Planerne understøtter den overordnede byudvikling fastlagt i 
bypolitisk strategi, idet sygehuset er placeret i én af de fem byvækstkorridorer. Planerne understøtter 
endvidere den overordnede infrastrukturudbygning i form af udbygningen af Egnsplanvej og 
udbygningen af en højklasset kollektiv trafikforbindelse gennem Universitetsområdet. Det forventes 
desuden at sygehuset vil understøtte udviklingen af vidensmiljøer omkring Aalborg Universitet, med 
tætte relationer mellem Sygehus og Universitet og med mulighed for etablering af videnserhverv, der 
kan udnytte disse relationer.

Lokalplan 08-012 og 08-060 
En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 08-012, "Transformerstation og 
luftledningsanlæg, Gistrup, Sdr. Tranders, AUC", godkendt af Aalborg Byråd den 23. januar 1984. 
Med den endelige godkendelse af lokalplan 4-4-104 ophæves lokalplan 08-012 inden for lokalplan 4-
4-104 område.

En del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 08-060, "Erhverv, Alfred Nobels Vej øst", 
godkendt af Aalborg Byråd den 11. august 2003. Med den endelige godkendelse af lokalplan 4-4-
104 ophæves Lokalplan 08-060 i sin helhed.

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)
Da Universitetssygehuset endnu ikke foreligger som et konkret projekt, har det ikke været muligt at 
vurdere om planforslagene indeholder projekter eller anlæg, som er opført på bilag 1 eller bilag 2 i 
ovennævnte bekendtgørelse, hvorfor der ikke er udarbejdet VVM-screening eller VVM-redegørelse. 
Det vurderes som sandsynligt at sygehusprojektet eller enkelte anlæg i projektet på et senere 
tidspunkt i planprocessen skal gennemgå en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Den konkrete 
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afgørelse af eventuel VVM-pligt vil blive foretaget på baggrund af Region Nordjyllands anmeldelse 
af projektet, når projektets detaljer er kendt.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Det vurderes at planerne ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser 
vedrørende et mindre område på lokalt plan. Planerne er derfor scopet i forhold til 
miljøvurderingslovens bestemmelser og fokusområderne er: natur- og parkinteresser, byfront, 
overfladevand, støj og øvrige påvirkninger fra sygehusdriften, klima, fredet bygning, adgangsforhold, 
arkitektur/byrum og samfundsmæssige goder. Der er gennemført en miljøvurdering med særlig fokus 
på ovenstående områder. Miljøvurderingen for både kommuneplantillæg og lokalplan er udført som 
en selvstændig miljørapport.

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er vurderet i forhold til de mål, der er opstillet i Aalborg 
Kommunes Bæredygtighedsstrategi. I lokalplanforslaget er følgende bæredygtighedstemaer 
hovedsageligt i fokus: klima, afledning af overfladevand, natur og trafikstøj. Det er målet om 
lavenergibyggeri, der har medvirket til at forhindre målopfyldelse for bæredygtighedstemaet; Klima. 
Og for bæredygtighedstemaet; ressourcer, er det målet om affaldsindsamling m.v. der forhindrer
målopfyldelse. Lokalplanen har scoret følgende i forhold til bæredygtighedsstrategien:

Klima: 
Der stilles ingen krav til lavenergibyggeri, men der åbnes mulighed for at udnytte solenergi eller 
etablere grønne tage. Området separatkloakeres og der etableres forskellige løsninger til forsinkelse 
af regnvandet, bl.a. et åbent vådt bassin.

Ressourcer: 
Der stilles alene krav om etablering af affaldsløsninger, der er i overensstemmelse med 
affaldsregulativet og kendte løsninger som i dag anvendes på sygehuset. De private 
drikkevandsboringer sløjfes.

Natur: 
Der sikres grønne sammenhænge til Indkildedalen og Romdrup Ådal, samt stilles krav om 10 % 
grønne arealer og opholdsarealer inden for planområdet. Sygehusspildevandet flyttes fra et 
spildevandsområde med overløbsbygværker til et område uden overløbsbygværker. Området er 
separatkloakeret og der stilles krav om etablering af forsinkelse af overfladevandet ved f.eks. et åbent 
vådt bassin.

Miljø og sundhed:
Trafikstøjen er for dele af området over den vejledende grænseværdi, men området kan indrettes 
således at grænseværdierne kan overholdes. De gode cykelstier og gode muligheder for 
cykelparkering i området sikres videreført i planen. Overfladevandet forsinkes med bl.a. et åbent vådt 
bassin. Der sikres at forurenet jord ikke medfører en miljø- eller sundhedsrisiko.

Bæredygtigt sygehus
I forlængelse af arbejdet med plangrundlaget for et nyt Universitetssygehus er det besluttet at Region 
Nordjylland nedsætter en arbejdsgruppe, der under overskriften ”vision bæredygtighed” skal arbejde 
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med at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af et nyt sygehus. Aalborg Kommune deltager i 
arbejdsgruppen og vil bidrage med input til arbejdet ud fra et bredt bæredygtighedsbegreb.

Økonomi
Kommuneplantillægget og lokalplanen udlægger området til offentlige formål i form af sygehus med 
tilknyttede aktiviteter og funktioner. Endvidere overfører lokalplanen en del af arealet fra landzone til 
byzone. Aalborg Kommune vil derfor som planmyndighed kunne blive mødt med et krav om 
overtagelse af de berørte arealer i medfør af Planlovens §§ 47a og 48. Sideløbende med planarbejdet 
er der udarbejdet en aftale med Region Nordjylland, der friholder Aalborg Kommune for alle 
økonomiske krav der måtte blive rejst som en følge af kommuneplantillægget og lokalplanen. 
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget vil derfor ikke medføre direkte udgifter for 
kommunen.

Bilag:

Komunneplantillæg 4.014 politisk behandling
LP 4-4-104 Bilag 1 - Berørte myndigheder - til Miljørapport 8-12-2010
LP 4-4-104 Bilag 2 - Trafiknotat - til Miljørapport 8-12-2010
LP 4-4-104 Bilag 3 - Støjberegning - til miljørapport 08-12-2010
LP 4-4-104 Bilag 4 - Luftforureningsberegning - til miljørapport 08-12-2010
LP 4-4-104 Bilag 5 - Supplerende luftforureningsberegning - til miljørapport 08-12-2010
LP 4-4-104 Bilag 6 - Landskabsanalyse - til miljørapport 08-12-2010
LP 4-4-104 Bilag 7 -  Skyggestudier - til miljørapport 08-12-2010
LP 4-4-104 lokalplanforslag pdf
LP 4-4-104 Miljørapport 8-12-2010
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Punkt 5.

Kommuneplantillæg 5.006 for området ved Bilgården Hostrup og  lokalplan 5-9-
103 autohandel og værksted, Sulsted Kirkevej 1, Hostrup, Landområde Nord.

2010-13503.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik og Miljøudvalget anmodning om drøftelse af 
sagen p.b.a. udvalgets besigtigelse d. 18. november 2010. 

Teknik- og Miljøudvalget foretog den 18.11.2010 besigtigelse af det område i Sulsted der tidligere er 
omfattet af forslag til lokalplan for Bilgården Hostrup. Forvaltningen ønsker på baggrund heraf en 
drøftelse i udvalget om der er nye overvejelser vedr. lokalplanens udformning og afgrænsning m.v.

Sagsbeskrivelse
Planforslagene er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 6. maj 2010 punkt 7.
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Punkt 6.

Lokalplan 5-6-101, Boliger, Stråtaget og Tagskægget, Vestbjerg (1. forelæggelse).

2010-8498.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag til lokalplan.

Sagsbeskrivelse

Formål og baggrund
Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der langs den sydlige del af Stråtaget kan udstykkes 9 store 
parcelhusgrunde samt fællesareal.

Lokalplanforslaget omfatter også den eksisterende udstykning mellem Tagskægget / Stråtaget og 
jernbanen. Dette område er medtaget for at justere de gældende lokalplanbestemmelser (lokalplan 14-
008 fra 1986) i forhold til en række tinglyste deklarationer med bebyggelsesregulerende 
bestemmelser. 

Lokalplan 5-6-101 bliver således det fremtidige planlægningsmæssige administrationsgrundlag.

Forholdet til anden planlægning

Kommuneplanen
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.6.B1 Stråtaget m.m. og 
rammeområde 5.6.T1, Station m.m. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse rammer.

Lokalplan 14-008
Med byrådets endelige godkendelse af lokalplanen ophæves den nugældende lokalplan 14-008, 
Boligområde, Stråtaget og Tagskægget.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Forslag til lokalplan er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. I det der alene 
fastlægges anvendelse af et mindre område på lokalt plan, er der foretaget en screening i henhold til 
loven. Resultatet af screeningen er, at planen ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på 
miljøet. Planen er derfor ikke omfattet af kravet om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi
Forslag til lokalplan er vurderet i forhold til de mål, der er opstillet i Aalborg Kommunes 
Bæredygtighedsstrategi. I lokalplanforslaget er følgende bæredygtighedstemaer hovedsageligt i 
fokus: Separatkloakering, forsinkelse af regnvand, natur og trafikstøj.

Lokalplanen har scoret følgende i forhold til bæredygtighedsstrategien:
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Klima 
Der tages ingen aktive tiltag for at reducere energiforbruget i bygningerne f.eks. ved at stille krav om 
lavenergibyggeri eller ved f.eks. at genanvende materialer, kompakt byggeri eller etablering af grønne 
tage. 

Der etableres separatkloakering i lokalplanområdet, og regnvandet forsinkes i regnvandsbassin.

Ressourcer 
Der stilles ingen særlig krav til affaldshåndtering eller affaldsindsamling.

Natur 
En stor del af lokalplanområdet er de beskyttede naturtyper, eng og mose. Mosen vil ikke 
umiddelbart blive berørt af lokalplanen, mens der på en del af engen gives mulighed for at etablere 
bebyggelse og resten skal udlægges som fællesareal med respekt for engen. Selvom den tidligere 
lokalplan også åbner mulighed for bebyggelse på engen, vurderes det som værende negativ for 
naturen.

Med udlæg af den sydlige del af engen til fælles areal sikres det, at der udlægges 10 % af 
lokalplanområdet til et samlede natur og grønt område som opholdsareal for beboerne.

Der stilles krav om forsinkelse af overfladevandet og rensning heraf svarende til et åbent vådt bassin, 
hvor der nedstrøms er fælleskloakering og overløbsbygværker. Dette minimer 
spildevandspåvirkningen af naturen og vandmiljø samt minimere udledningen af tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer.

Det er negativt for naturen at spildevandet fra lokalplanområdet ledes nedstrøms til et fælleskloakeret 
spildevandsopland med overløbsbygværker.

Miljø og sundhed 
Området skal sikres mod støj fra Hirtshalsmotorvejen og jernbanen ved etablering af støjvold.

Der er ingen aktivt tiltag for at fremme cyklens andel af transportarbejdet.

Med etablering af et regnvandsbassin vil udledningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer 
minimeres.

Resultatet er, at planen er positiv eller neutral i forhold til de fleste relevante bæredygtighedsmål. 

Planen scorer negativt, da der ikke stilles krav om lavenergibyggeri udover lovens krav, der 
inddrages en del af et § 3 naturområde til boligområde og fordi der er overløbsbygværket nedstrøms 
boligområdet.

Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.

LP 5-6-101 - Lokalplanforslag pdf
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Punkt 7.

Konsekvensvurdering - udvidelse af Hotel Hvide Hus.

2009-23046.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at der skal 
arbejdes videre med en lokalplan for udvidelsen af Hotel Hvide Hus. 

Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog på mødet d. 23. februar 2009 (punkt 2) hovedstrukturtillæg H.007 for højhuse i 
Aalborg.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet d. 2. april 2009 (punkt 7) debathæftet om udvidelsen 
af Hotel Hvide Hus. Debathæftet var offentliggjort i perioden 22. april – 27. maj 2009. 

På grundlag af en opsamling på debatten godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 27. 
august 2009 (punkt 1), at der skulle udarbejdes en projektredegørelse. Projektredegørelsen blev 
drøftet på mødet den 5. november 2009 (punkt 9). Her blev det besluttet at der skulle arbejdes videre 
med en egentlig konsekvensvurdering af højhusprojektet jf. kommuneplanens bygherrevejledning for 
højhuse.

Det er denne konsekvensvurdering der nu fremlægges.

Formål og beskrivelse
Baggrunden for projektet er et ønske fra ejeren af Hotel Hvide Hus om at forbedre hotellets 
faciliteter bl.a. med et øget samlet værelsesantal og imødekomme en stigende efterspørgsel på 
moderne, tidssvarende hotelfaciliteter af høj kvalitet.

Tilbygningen til Hotel Hvide Hus tænkes opført i sammenhæng med og i umiddelbar forlængelse af 
den eksisterende bygnings gavl mod syd.  De eksisterende faciliteter udvides, og som noget nyt 
tænkes der etableret suiter i bygningens penthouse. Den nye værelsesfløj vil indeholde 80-100 
værelser, suiter på 16. Etage, 3-4 selskabs- og mødelokaler på 1. etage samt restaurant og 2-3 
selskabslokaler på 15. Etage. Der etableres en offentlig restaurant og bar på øverste etage, så byens 
borgere og turister kan opleve udsigten fra et af byens højeste punkter.  Der forventes et samlet 
etageantal på 25.200 m2 efter tilbygningen, hvoraf ca. 5120m2 er kælder, p-kælder og overdækket 
parkering.

Det er tidligere oplyst, at der anslås en ny samlet bebyggelsesprocent på 383, hvor 
bebyggelsesprocenten i dag er på 241.

Vejadgang sker som nu fra Gl. Kærvej og Vesterbro.

Konsekvensanalyse
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Ejerens konsekvensanalyse viser at udvidelsen af Hotel Hvide Hus vil ændre oplevelsen af bygningen 
både fra vest, syd og øst. Arkitektonisk vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig negativ, idet 
der først og fremmest er tale om et ændret og moderniseret udtryk af bygningen. 

Både fra Gl. Kærvej, Ansgaranlægget og Kildeparken vil hotellet dog efter udvidelsen fremstå mere 
markant og dominerende end i dag. Med udvidelsen vil også den visuelle sammenhæng i en af byens 
grønne kiler – dvs. mellem Kildeparken og de grønne områder vest for Vesterbro/Hobrovej – 
forringes.

Udsigtsmulighederne fra hotellets tilbygning rettes mod øst og vest for at undgå indblikgener for 
naboerne langs Gl. Kærvej. Dette sker ved at facadens glaspartier bearbejdes med forskellige grader 
af transparens.
Der vil ikke ske ændringer i den fysiske sammenhæng mellem Kildeparken og den øvrige del af den 
grønne kile mod sydvest. Passagen rundt om Hotel Hvide Hus vil være uændret ifht. i dag.

Den rekreative værdi af de vestlige dele af Kildeparken vil blive forringet med udvidelsen. Der vil i 
eftermiddags- og aftentimerne på solskinsdage være større arealer i skygge end tilfældet er i dag. I 
morgentimerne vil hoteludvidelsen også betyde større skyggegener for Ansgar-anlægget – især vinter 
og forår.

Vindforholdene omkring Hotel Hvide Hus vurderes ikke at ville ændres betragteligt i forhold til 
situationen i dag. Den vindturbulens som vil kunne opstå omkring højhus-tilbygningen afbødes med 
beplantning og gennem etableringen af en fremrykket base i 2 etager både langs Vesterbro, Gl. 
Kærvej og Kildeparken.

De trafikale beregninger i konsekvensanalysen viser, at der i dag er afviklingsproblemer i krydset Gl. 
Kærvej-Vesterbro i spidstimen, og at disse problemer bliver væsentligt større i 2015. 
Konsekvensvurderingen synliggør dog også at de beregnede problemer med trafikafviklingen 
primært skyldes den generelle trafikfremskrivning og kun i mindre grad tillægget til trafikken fra 
hotellet som følge af udvidelsen.

Forvaltningens bemærkninger
Konsekvensanalysen vurderes at opfylde bygherrevejledningens krav til en konsekvensanalyse.

Umiddelbart vurderes det hensigtsmæssigt at renovere og ombygge det eksisterende hotel med 
henblik på at imødekomme behovet for et stort samlet værelsesantal samt mere tidssvarende 
hotelfaciliteter med et højt kvalitetsniveau. Med den fordelagtige beliggenhed i forhold til banegård 
og busterminal, til midtbyen og til f.eks. Aalborg Kongres og Kultur Center skønnes hotellet med de 
forbedrede faciliteter at kunne blive til gavn for byen som helhed. Det skal dog bemærkes, at der 
sideløbende med det aktuelle projekt arbejdes med flere andre hotelprojekter i byen – bl.a. ved 
lufthavnen og på Lindholm Brygge.

Udvidelsen af Hotel Hvide Hus vil medføre konsekvenser for især brugen af Kildeparken og 
beboerne langs Gl. Kærvej. Der er dog først og fremmest tale om at allerede kendte konsekvenser af 
det eksisterende hotel øges i omfang. 

Kildeparken er en af Aalborgs mest benyttede parker. Hvordan højhusprojektets møde med 
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Kildeparken løses arkitektonisk og landskabeligt vil være afgørende ifht. at minimere projektets 
negative konsekvenser for byens rekreative værdier.

Det videre forløb
Teknik- og Miljøudvalget bedes tage stilling til, om man på grundlag af konsekvensvurderingen 
ønsker, at der skal arbejdes videre med udvidelsen af Hotel hvide Hus. 

I givet fald skal der udarbejdes en VVM-screening og lokalplanforslag med tilhørende miljøvurdering 
for højhusprojektet. I dette arbejde vil afbødningen af projektets negative konsekvenser for 
Kildeparken og naboerne langs Gl. Kærvej være vigtige fokusområder.

Konsekvensanalyse - udvidelse af højhuset Hotel Hvide Hus
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Punkt 8.

Etablering af etageejendom – Niels Ebbesens Gade 8A.

2010-43148.

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der meddeles 
de ansøgte dispensationer under forudsætning af at projektet gennemgår en arkitektonisk 
bearbejdning i samarbejde med Plan & Byg.

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået en forespørgsel om muligheden for at nedrive den 
eksisterende bygning på Niels Ebbesens Gade 8A og opføre en ny etageejendom. I den nye 
etageejendom ønskes indrettet en dagligvarebutik i stueetagen og 15 lejligheder i varierende 
størrelser fordelt på de øvrige etager. 

Projektet kræver følgende dispensationer fra lokalplan 10-027:

§5.1, som foreskriver, at det samlede etageareal i lokalplanens område B ikke må overstige 4.000 m². 
Projektet medfører 4.294 m² etageareal i lokalplanens område B.

§5.2, som bl.a. foreskriver, at byggeri skal opføres inden for de byggefelter, som fremgår af 
lokalplanens bilag nr. 2. Der bygges ud over byggefeltet, da stueetagen gives en dybde på 12 m, samt 
ved at der bygges hen over Ågades Passage.

§5.2, som bl.a. foreskriver, at byggeri skal opføres med det antal etager, som fremgår af lokalplanens 
bilag nr. 2. Projektet er i strid hermed ved at være i 3½ etage – lokalplanen foreskriver maks. 2½ 
etage.

§5.4, som foreskriver, at randbebyggelse skal have en husdybde på 7-10 m. Som ovenfor nævnt 
projekteres der med en husdybde på 12 m i stueetagen.

Lokalplan 10-027 er godkendt i 1989, og på det tidspunkt gik fordebatten udelukkende på friarealer 
og fortætning af gårdrum. Hovedvægten blev lagt på sammenbinding af Frederikstorv og Ågade, ved 
at anlægge en stiforbindelse gennem lokalplanens område.

Indsigelser

Den 3. december 2010 blev projektet sendt i nabohøring, hvilket resulterede i 27 nabobemærkninger 
på vegne af ca. 63 personer. 5 af bemærkningerne er positive tilkendegivelser overfor projektet og de 
resterende er indsigelser. Grundet det høje antal bemærkninger vil de ikke blive gennemgået en for 
en, men der vil blot blive redegjort for deres karakter. Bemærkningerne vedlægges desuden som 
bilag.
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Hovedvægten af nabobemærkningerne kommer fra beboere/ejere i tilstødende ejendomme – især 
Danmarksgade 66-68. En fællesnævner i de fleste indsigelser er utilfredsheden over den ekstra etage, 
da man vurderer, at den vil forringe lysindfaldet i baggården og blokere udsigten for nogle af 
beboerne. Der er desuden et væsentligt antal bemærkninger, der påpeger, at byggefeltet overskrides, 
så der bygges helt ude i skel. Man mener, at anvendelsen af gårdrummet, som af flere betegnes som 
”en lille grøn oase”, vil lide under dette, hvilket forstærkes af, at der placeres en tagterrasse helt ud til 
skel.

En mindre del af indsigerne påpeger, at Ågades Passage kommer til at virke meget lukket og mindre 
indbydende, hvis den indsnævres og overbygges, som projektet lægger op til.

Der er imidlertid et generelt ønske om, at der skal ske noget på ejendommen, da den eksisterende 
bygning er forfalden og kun bidrager negativt til den samlede opfattelse af nærområdet.

Nogle påpeger, at projektet rent arkitektonisk er dårligt tilpasset Frederikstorv.

Teknik og Miljøforvaltningens vurdering

Som udgangspunkt vurderes ejendommen at kunne bære et byggeri i 3½ etage, da et bygningsværk i 
denne højde er væsentligt bedre tilpasset skalaen omkring Frederikstorv end en bygning i 2½ etage, 
som lokalplanen foreskriver. Selvom projektets skala er godt tilpasset Frederikstorv, vurderes det, at 
en bearbejdning af udformningen vil kunne bidrage til en positiv oplevelse af pladsen.

Forvaltningen vurderer, at såfremt projektet gennemgår en arkitektonisk bearbejdning, og 
bygningens proportioner tilpasses stedet, vil dispensationerne fra lokalplanen kunne accepteres. I så 
fald vil bygningen bidrage til at få ”ryddet op” på ejendommen, som i dag fremstår uskøn og belaster 
området både visuelt og ved anvendelsen som bordel. Der lægges desuden vægt på, at det kun er den 
første morgensol, som den ekstra etage blokerer for naboerne i Danmarksgade 66-68. Naboernes 
bemærkninger om, at de vil føle sig forstyrret i gårdrummet, såfremt der etableres en tagterrasse, kan 
i en vis udtrækning imødekommes ved at stille krav om en form for afskærmning.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at der meddeles de ansøgte dispensationer under 
forudsætning af, at Plan & Byg kan opnå en tilfredsstillende udformning af arkitekturen.

Nabobemærkninger - del 1 - bilag til TMU
Nabobemærkninger - del 2 - bilag til TMU
Nabobemærkninger - del 3 - bilag til TMU
Perspektiv 1 - bilag til TMU
Perspektiv 2 - bilag til TMU
Skyggediagram - bilag til TMU
Tegninger - bilag til TMU
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Punkt 9.

Storskærme og gavlreklamer.

2010-11419.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender anvendelsen af 
storskærme og anvendelsen af nye teknikker til opsætning af gavlreklamer samt at der stilles 
æstetiske krav til midlertidige reklamer på stilladser. 

Sagsbeskrivelse

Der er den seneste tid kommet et stigende antal forespørgsler om muligheden for opsætning af hhv. 
storskærme og gavlreklamer i den indre by. Der er derfor behov for, at der tages generel stilling til 
disse typer af forespørgsler. Gældende for begge slags forespørgsler er, at kommunes hidtidige 
praksis er blevet for stram til at rumme erhvervslivets behov.

Storskærme
Et af de karakteristiske elementer for bl.a. Vesterbro har været neonreklamer, også på tagene, som 
har bidraget med stemningsfuldt farvet lys i aftentimerne og medvirket til en oplevelse af en moderne 
storbystemning op igennem sidste halvdel af forrige århundrede. 

”Tiden” er dog løbet fra neonskiltene, der bruger for meget strøm, så både ”Tuborg Classic”
reklamen (Vesterbro 113) og ”Coca-Cola” reklamen (Vesterbro 89) er nu taget ned. 

Den fremtidige kommercielle satsning på reklamemarkedet vurderes at være LED-lys storskærme, 
som kan vise f.eks. reklamefilm og filmtrailere, men også live fjernsyn, transmissioner fra større 
begivenheder osv. Storskærmene har således en langt større fleksibilitet i deres reklamebudskab end 
de statiske neonreklamer, hvilket flere ansøgere har påpeget som væsentligt i forhold til 
erhvervslivets ønsker.

Teknik- og Miljøforvaltningen har bl.a. modtaget en konkret ansøgning om forhåndstilkendegivelse 
til opsætning af en storskærm på taget af Vesterbro 89. Storskærmen tænkes placeret på samme 
position som ”Coca-Cola” neonreklamen, og i samme størrelse, men da der er tale om en anderledes 
konstruktion kræver det en ny byggetilladelse (bl.a. vil en storskærm, i modsætning til en åben 
skeletkonstruktion med neonrør, blive udsat for et betydeligt vindtryk som kræver andre 
konstruktive tiltag). For at kunne behandle denne byggesag, og flere andre, er der således behov for 
en generel stillingtagen til storskærme i Aalborg. 

Forvaltningen har vurderet følgende konsekvenser ved brug af storskærme:

Trafiksikkerhedsmæssigt vurderes det ikke at have nævneværdige konsekvenser, idet forvaltningens 
vejmyndighed allerede opererer med store reklameskilte med skiftende rullereklamer helt nede i 
terrænniveau ved store indfaldsveje.
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Lysmæssigt vurderes det ligeledes ikke at være stærkere end det neonlys, der hidtil har kunnet 
godkendes, og heller ikke bevægeligheden i billederne er meget anderledes end de tidligere reklamer, 
der tændte og slukkede de enkelte neonrør i op- og nedadgående bevægelser.

Arkitektonisk er vurderingen, at det langs Vesterbro vil være i tråd med den funktionalistiske 
tankegang, at der anvendes ny teknologi. Andre steder i byen vil der være behov for at foretage en 
helhedsvurdering, inden der gives en evt. tilladelse.

Hvor et neonlysskilt erstattes med en storskærm vurderes det, at byggetilladelse kan meddeles uden 
forudgående nabohøring, da påvirkningerne vil være relativt uforandrede. Hvor der ønskes opsat en 
storskærm på et sted, hvor der ikke tidligere har været neonlysskiltning eller lignende, bør der 
imidlertid fortages en nabohøring/partshøring.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at storskærmene ligesom neonlysskiltene kan bidrage til at 
skabe en storbykarakter, men er stadig opmærksom på, at storskærme skal opsættes under 
hensyntagen til den enkelte bygning samt til gadebilledet i sin helhed. Der vil således blive foretaget 
en stedsanalyse i hvert enkelt tilfælde, hvilket også er normal procedure i forbindelse med andre 
byggesager.

Gavlreklamer
Aalborg Kommune har hidtil stillet meget stramme krav til anvendelsen af gavlreklamer. Det har 
således været normen, at gavlreklamer kun kunne godkendes, hvis de var påmalede og havde 
karakter af en gavludsmykning. Ligesom tilfældet med neonlysskiltene er denne type reklame meget 
statisk, da det typisk vil tage relativt lang tid at påmale et nyt budskab på en husgavl. Erhvervslivet 
efterspørger også her en større fleksibilitet, da der er behov for jævnlig udskiftning af reklamerne. 
Med reference til kommunens egne ”rullereklamer” der er opsat langs byens vejnet er det vanskeligt 
at argumentere for en fastholdelse af de hidtidige normer. Rent æstetisk er det også problematisk, at 
gavlene ofte er beklædt med stilladser i længere tid af gangen, når reklamebudskabet skal udskiftes 
ved påmaling af et nyt. 

Teknik og Miljøforvaltningen vurderer, at vi bør åbne muligheden for nye teknikker, da den 
påmalede gavlreklame af flere årsager vurderes at være forældet. Bannere vil fortsat ikke kunne 
tillades af både æstetiske og støjmæssige årsager (de klaprer i kraftig vind), men ”rullereklamer” og 
andre tilsvarende fastgjorte reklameteknikker bør fremover kunne imødekommes under forudsætning 
af, at reklamebudskabet ikke virker skæmmende, men bidrager til en positiv oplevelse af byen. 

Midlertidige stilladsreklamer
De æstetiske krav bør ligeledes være gældende for midlertidige reklamer på byggestilladser. Af 
praktiske årsager bør vi her acceptere bannerreklamer. Støjgenerne er minimale, da bannerne ikke 
placeres direkte på husmuren, og det vil være et krav at de fæstnes forsvarligt til stilladset, så klapren 
mod dette i videst muligt omfang undgås. Det må dog forventes, at der vil kunne forekomme lidt støj 
i forbindelse med særlig kraftig vind, men med øje på bannernes midlertidige karakter vurderes dette 
at kunne accepteres. 

Opsamling
Da hele problematikken udspringer af erhvervslivets forespørgsel om større fleksibilitet forventes en 
langt hyppigere udskiftning af reklamebudskabet end hidtil. Det er derfor forvaltningens hensigt at 
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opstille nogle generelle retningslinjer for reklamernes æstetik i stedet for at skulle godkende hver 
enkelt reklame. Hidtil har forvaltningen ikke godkendt produktreklamer, og dette princip tænkes 
videreført, da produktreklamer generelt ikke bidrager positivt til oplevelsen af byens rum. Med 
produktreklamer tænkes på f.eks. en dagligvarebutik, som reklamerer for deres tilbud på 1 liter 
mælk. Det vil således være muligt at reklamere for butikken, men ikke for de enkelte produkter, som 
føres i butikken. Der vil dog være enkelte undtagelser som filmplakater, kulturbegivenheder og 
lignende. 

Det indstilles, at anvendelse af storskærme og nye teknikker til gavlreklamer imødekommes, under 
forudsætning af, at der foretages en helhedsvurdering i hvert enkelt tilfælde samt at de æstetiske krav 
også fremover omfatter midlertidige reklamer på stilladser.

Eksempel på storskærm
Eksempel på tidligere skiltning
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Punkt 10.

Boligselskabet Aalborglund - Bynkevej 61-91 - 9 almene familieboliger - 
Renoveringssag (skema A+B).

2010-26447.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender
at renoveringsprojektet og den tilhørende finansieringsplan godkendes inden byggestart og
at der stilles kommunegaranti for realkreditlån på maksimalt 6.821.750 kr. til finansiering af 

renoveringen.

Sagsbeskrivelse

Bygherre: Boligselskabet Aalborglund, afdeling 1.

Boligselskabet Aalborglund administreres af Alabu Bolig. Boligselskabets afdeling 1 ligger på 
Bynkevej 1-123 i den sydvestlige del af Aalborg. Afdelingen er opført i 1956 og består af 139 
familieboliger fordelt på flere boligblokke. Det er kun blok 1, der er i tre etager og ligger på 
Bynkevej 61-91, der skal ombygges og renoveres. 16 eksisterende 1-værelses boliger i stueetagen 
skal ombygges til 4 stk. 2-værelses boliger på ca. 65 m2 og 5 stk. 3-værelses boliger på ca. 86 m2.

Der er en stor beboerudskiftning i de ikke særligt attraktive 1-værelses boliger og 
beboersammensætningen ønskes ændret. Samtidig gøres de nye boliger tilgængelige for 
handicappede. Denne type boliger findes ikke i afdelingen i dag.

Udover ombygningen af boligerne i stueetagen foretages der en facaderenovering af hele blokken 
med efterisolering og nyt pudslag.

Eksisterende facader er en kombination af murværk og pudset letbeton elementer. Gavle er udført i 
stålkassetter monteret på stålskel fastgjort til muret bagmur. Ifølge tilstandsrapporten er fuger og 
mursten i meget dårlig stand og der er konstateret revner i betonoverfladerne. Fuger i murværket er 
utætte og der trænger vand ind i hulmuren. 

Med facaderenoveringen fjernes en række kuldebroer og muligheden for fugtindtrængen, ligesom 
facaden får et mere ensartet udtryk.

Sagen er startet op med en ansøgning til Landsbyggefonden i december 2007. Fonden har besigtiget 
afdelingen i april 2009.

Skema A blev fremsendt til Aalborg Kommune den 15. april 2010 sammen med et forslag til 
finansieringsplan, som ifølge boligselskabets rådgiver skulle være aftalt med Landsbyggefonden.

Efter afholdt licitation har boligselskabet fremsendt skema B den 16. juli 2010 til kommunen. 
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Økonomien svarer til det i skema A oplyste.

Landsbyggefonden har ikke udarbejdet en egentlig finansieringsplan. Men ud fra det hertil oplyste, 
kan fonden støtte projektet med støttede lån svarende til det under ”Finansiering” oplyste, jvf. 
nedenfor. Den resterende del af anskaffelsessummen skal finansieres med ustøttede lån og 
egenfinansiering. Det bliver ikke nødvendigt med driftsstøtte til afdelingen. Der er ikke taget stilling 
til, hvor stor en del af lånene kommunen skal garantere for overfor det långivende realkreditinstitut. 

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde godkendt renoveringen og de tilhørende huslejer.

Økonomi

Den samlede renoveringsudgift for blok 1 er beregnet til 7.628.750 kr. Udgiften skal betales af de 
ombyggede boliger og renoveringsudgifter bliver derfor på 11.088 kr. pr. m2 ombygget boligareal.

Kapitaltilførsel

Det er ikke nødvendigt med en kapitaltilførsel til afdelingen. 

Huslejekonsekvenser

Som nævnt skal renoveringen betales af de ombyggede boliger i blok 1. De øvrige boliger i 
afdelingen berøres derfor ikke. De nye månedlige huslejer bliver på 4.461 kr. for boligerne på 64,5 
m2 og på 5.503 kr. for boligerne på 86 m2.

Finansiering:

Udgift
I alt

Støttede 
realkreditlån

1)

Ustøttede 
realkreditlån

Egen 
finansiering 

og tilskud   3)

Kapitaltilførse
l 

Kommunal garanti 
2)

- - - kr. - - -

Renoveringsudgift 7.628.750 5.941.250 880.500 807.000 0 max. 6.821.750

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Kommunen skal for de støttede og de ustøttede lån garantere for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af 

ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. 
Garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

3) Beløbet består af egenfinansiering i form af tilskud på 500.000 kr. fra ”egen trækningsret” og forbrug af 
henlæggelser på 307.000 kr.

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

Punkt 11.

Høring om retningslinier og principper for samråd i Aalborg Kommune.

2010-52079.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at nedenstående 
bemærkninger fremsendes til Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Sagsbeskrivelse

SBU har fremsendt et høringsgrundlag vedr. principper og retningslinier for samråd i Aalborg 
Kommune til udvalgets kommentering. Materialet beskriver og fastlægger et samråds opgave, 
kommunens opgave, tilskud til samrådene samt selve dannelsen af et samråd. Ifølge tidsplanen skal 
materialet være i høring i de eksisterende samråd og i forvaltningerne/udvalgene frem til januar 2011. 
Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger skal sendes til SBU senest den 20.01.11.

Det fremgår af afsnittet om kommunens opgaver, at kommunen ved planlægning af større projekter, 
der har indflydelse på lokalområdet, har mulighed for at rette henvendelse til de lokale samråd med 
information og indgå i dialog herom. De enkelte forvaltninger overvejer løbende, hvorvidt de har 
relevante planer og/eller projekter, der har stor indflydelse på lokalområdet, på vej.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i sådanne tilfælde fokus på at informere og inddrage samrådene, 
ligesom forvaltningen deltager på de 2 årlige møder med samrådene.

Der er således ingen ændringer i oplægget i forhold til den eksisterende praksis vedrørende 
samarbejde med samrådene, og oplægget giver således ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Bilag - Høring om retningslinier og principper for samråd i Aalborg Kommune
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Punkt 12.

Høringssvar til Forsyningsvirksomhederne - varmeplanlægning.

2010-52000.

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender høringssvaret til 
forsyningsudvalget vedrørende varmeforsyning af lavenergibyggeri mm. i Aalborg Kommune

Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøforvaltningen modtog den 25. november 2010 anmodning fra Forsyningsudvalget 
om bemærkninger til et notat vedrørende varmeforsyning af lavenergibyggeri mm. i Aalborg 
Kommune. Notatet indeholder en række anbefalinger til hvordan lavenergibyggeri kan varmeforsynes 
og tager udgangspunkt i at nybyggeriet i Aalborg Kommune har et stadigt faldende energiforbrug til 
opvarmning uanset om det er lavenergibyggeri eller om det blot opfylder byggelovgivningens 
mindstekrav, der bliver strammet løbende. Desuden er der en række overvejelser om fordele og 
ulemper ved kollektive og individuelle løsninger.

Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalinger til arbejdet med varmeforsyning og 
lavenergibyggeri
Teknik- og Miljøforvaltningen har følgende overordnede anbefalinger til arbejdet med 
varmeforsyning og lavenergibyggeri: 

at varmeforsyningsplanlægningen benyttes som et vigtigt virkemiddel til at udmønte og realisere 
klimastrategiens mål og at de 8 anbefalinger i notatet koordineres med klimastrategien.

at der i lokalplaner stilles krav om lavenergibyggeri og samtidig stilles krav om tilslutning til et 
kollektivt varmeforsyningsanlæg i lokalplanerne med mindre det ikke er samfundsøkonomisk 
ansvarligt.

 at der gennemføres en kortlægning af de områder hvor lavenergibyggeri og fjernvarme mest 
optimalt kombineres, ud fra et samfundsøkonomisk og bæredygtighedsmæssigt perspektiv.

at der opstilles en metode til at opnå at bygherre frivilligt vælger fjernvarmeforsyning af 
lavenergibyggeri i forsyningsområderne.

at det undersøges hvordan varmeforsyningen tilrettelægges optimalt i de tilfælde hvor nyt byggeri 
ikke kan kræves tilsluttet kollektive systemer.

at det videre arbejde med varmeforsyning af lavenergibyggeri gennemføres i et tæt samarbejde med 
Teknik- og Miljøforvaltningen.

Sidst i notatet findes konkrete bemærkninger til notatet.

Baggrund

Aalborg Commitments og klimastrategi
Med Aalborg Commitments har Aalborg Kommune forpligtet sig til at placere klimaindsatsen 
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centralt i kommunens politikker for bl.a. energi. I 2008 besluttede Aalborg Byråd at udarbejde en 
klimastrategi for Aalborg kommune, der blandt andet anviser, hvordan Aalborg Kommune kan 
mindske klimapåvirkningen gennem forebyggelse og reduceret udledning af drivhusgasser.
Klimastrategien bygger videre på klimakommissionens arbejde og kommissionen anbefaler, at 
kommunerne med udgangspunkt i den nationale vision om uafhængighed af fossile brændsler 
gennemfører en strategisk energiplanlægning, som omfatter planlægning af fremtidige 
forsyningsformer. Samtidig skal kommunerne inddrage den nationale vision i den fysiske 
planlægning, herunder i planlægningen af arealanvendelsen.

I samarbejde med Aalborg Universitet er der udarbejdet en Energivision 2050, der beskriver,
hvordan Aalborg Kommune kan blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. Aalborg Kommunes 
klimastrategi skal medvirke til at omsætte visionen om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 
til strategier, målsætninger og forslag til handlinger, der efterfølgende forventes udmøntet via bl.a. 
kommuneplanlægningen og energiplanlægningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen finder det således vigtigt, at der til stadighed arbejdes på at nedbringe 
miljøpåvirkningen ved energiforbruget i bygningsmassen. Miljøpåvirkningen kan nedbringes ved at:

Benytte ren og CO2-neutral energi.1.
Spare på energiforbruget i bygningerne, og her er opvarmningen et væsentligt element.2.

Energiforbruget i bygninger
I bygningsreglementet er der fastsat rammer for energiforbruget i nyt byggeri. Bygningsreglementet 
er senest ændret i 2010, hvor rammerne for energiforbruget i nye bygninger blev beskåret med 25% i 
forhold til bygningsreglementet fra 2008 og energirammen nedsættes med yderligere 25% i 2015. 
Energirammen er fastsat ud fra en afvejning af hvad der er økonomisk og teknisk muligt, så de øgede 
isoleringskrav står mål med hvad der er økonomisk rentabelt for bygherren og hvad der er teknisk 
muligt med de byggematerialer der findes på markedet. Bygningsreglementet giver desuden mulighed 
for at bygge efter en særlig lavenergiramme, hvor energirammen for bygninger er reduceret 
yderligere i forhold til standardkravene.

Lavenergikrav og klimastrategi
Lavenergibyggeri er således en mulighed for at ”gå foran” i forhold til de økonomiske og tekniske 
afvejninger, der kommer til udtryk i lovgivningen. Hvis et byggeri opføres som lavenergibyggeri 
opnår man mulighed for at blive fritaget for tilslutning til eventuelle kollektive 
varmeforsyningsanlæg, uanset at der i området, hvor byggeriet opføres er tilslutningspligt. 
Lavenergikrav i alle lokalplaner kan dermed få stor betydning for den fremtidige kollektive 
varmeforsyning.

I forbindelse med klimastrategiarbejdet arbejdes der med at fastsætte krav om, at der i alle nye 
lokalplaner i Aalborg Kommune stilles krav om at byggeri opføres som lavenergibyggeri. Hvis en 
sådan målsætning vedtages vil en række af anbefalingerne skulle revurderes.

Konkrete bemærkninger til notat og anbefalinger
Teknik- og miljøudvalget har følgende bemærkninger til det fremsendte notat og de opstillede 
anbefalinger:

Visioner
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Notatet omhandler ikke visioner for den fremtidige varmeforsyning. Der nævnes ikke andre mulige 
klimavenlige alternativer til varmeforsyning – herunder geotermisk varme. Kommunerne spiller en 
væsentlig klima- og energipolitisk rolle. En omstilling af det danske samfund kræver en aktiv indsats 
fra alle samfundets aktører. Kommunerne skal medvirke til at sikre, at de overordnede klima- og 
energipolitiske hensyn indarbejdes i den fremtidige planlægningsindsats

Kommentarer til anbefaling 1:
Det lyder fornuftigt at tilslutningsvilkårene for lavenergibyggeri vurderes. Målet må være at 
prisstrukturen tilskynder det bæredygtige valg og at fjernvarme er det foretrukne frie valg i 
forsyningsområderne, også ud fra en bygherres privat-økonomiske overvejelser.

Kommentarer til anbefaling 2:
Det er en god ide at understøtte det bæredygtige valg med information. Det er vigtigt at der skelnes 
mellem oplysning fra myndigheden og markedsføringsmateriale fra en leverandør (eksempelvis 
naturgas- eller fjernvarmeleverandør)

Kommentarer til anbefaling 3:
Varmeforsyningsplanlægningen er et vigtigt element i den overordnede fysiske planlægning, jf. 
planlovens § 11b og § 15. Konkret bør kommuneplanens rammeområder med mulighed for 
byudvikling eller væsentlig byomdannelse gennemgås med henblik på at overveje den optimale 
forsyning af det konkrete område, set i sammenhæng med eventuelle mål om lavenergibyggeri. 
Projektforslagene bør således i relevante tilfælde udarbejdes inden en lokalplanlægning går i gang, 
sideløbende med kommuneplanlægningen for et konkret område. I forbindelse med 
kommuneplanarbejdet, på hovedstruktur-/retningslinieniveau, bør det endvidere overvejes om der 
skal fastlægges overordnede principper for hvor der ”skal”, ”kan” og ”ikke kan” gennemføres 
planlægning med lavenergikrav. 

Der henvises i øvrigt til udfordringen i at planloven fastlægger krav om at varmeforsyningsforhold 
skal behandles i kommuneplanrammerne, samtidig med at der i varmeforsyningsloven er krav om 
gennemførelse af projekter i den konkrete lokalplanlægning/byggesagsbehandling.

Der bør aftales en procedure for udarbejdelsen af projektforslag i tilknytning til kommuneplantillæg 
og eller lokalplaner der sikrer optimale varmeforsyningsforhold samtidig med at processen for 
lokalplanudarbejdelse ikke forsinkes.

Kommentarer til anbefaling 4:
Det er en god ide at arbejde med fælles VE-anlæg uden for områder med fjernvarme. Initiativet kan 
medføre at der i planarbejdet er behov for udlæg af arealer eller supplerende byggemuligheder, der 
muliggør opførelsen af de tekniske anlæg

Kommentarer til anbefaling 5:
Forbud mod fyringsoliebaseret opvarmning kan med fordel indarbejdes i kommuneplanrammerne. 
Anbefalingen bør koordineres med Kommuneplan 13. Der bør aftales en fælles formulering for 
forbuddet, samt en procedure for hvordan forbuddet håndhæves og administreres (hjemmel). I øvrigt 
kan det bemærkes at forbud mod etablering af oliefyr og brændeovne i nogle områder udenfor 
fjernvarmeforsyningsområder kun kan gives, hvis der findes alternative opvarmningsformer.
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Kommentarer til anbefaling 6:
Samme kommentar som til anbefaling 5

Kommentarer til anbefaling 7:
Anbefalingen vil medføre at lavenergikrav kun stilles i forsyningsområder hvis der er en 
samfundsøkonomisk gevinst ved kravet. Udfordringen er at finde en fælles metode for beregningen af 
den samfundsøkonomiske gevinst jf. bemærkningen om diskonteringsraten nedenfor. Anbefalingen 
bør endvidere koordineres med klimastrategiens mål omkring lavenergikrav i lokalplanerne. 
Problemstillingen har sammenhæng med den overordnede kommuneplanlægning. Se kommentaren til 
anbefaling 3.

Kommentarer til anbefaling 8:
Det bør overvejes, hvordan de særlige krav til energiforsyningen af kommunalt byggeri håndteres i 
byggesagsbehandlingen, herunder sagsgangen ved eventuelle dispensationsansøgninger.

Diskonteringsraten
Baggrunden for den anvendte diskonteringsrate er ikke drøftet. Raten er en central rolle i denne type 
samfundsøkonomiske modelberegninger – en høj rate lægger mindre vægt på forholdende for 
fremtidens generationer. Ingeniørforeningen anvender en rate på 3 %, mens rapporten fra Rambøll 
anvender en diskonteringsrate på 6 %. 

Aalborg Commitments, Bæredygtighedsstrategien
Notatet forholder sig ikke til indsatser i bæredygtighedsstrategien som f.eks. fjernkøling, 
energisparekampagner, energiledelse, energieffektiv teknologi, VE i kommunale bygninger, solceller, 
vindmøller, biogas. Bæredygtighedsstrategiens mål som f.eks. styrket indsats for reduktion af udslip 
af klimagasser bl.a. gennem øget forbrug af VE og øge energispareindsatsen er heller ikke omtalt. 
Problemstillingen varmeforsyning og lavenergibyggeri bør ses i denne overordnede sammenhæng.
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Punkt 13.

Orientering fra Plan og Byg.

.
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Punkt 14.

Universitetskorridor, 1. etape.

2010-54557.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller - i samarbejde med Udvalget for Sundhed og Bæredygtig 
Udvikling - at byrådet godkender, 

at der gives en tillægsbevilling på 60.100.000 kr. (anlæg) i udgift og 30.100.000 kr. (anlæg) i 
indtægt til Nyt projekt ”Universitetskorridor, 1. etape” på sektor Veje under Teknik- og 
Miljøforvaltningen og at rådighedsbeløbet samtidig frigives

at der gives en tillægsbevilling på 7.500.000 kr. (drift) i mindreudgift til sektor Kollektiv trafik 
under Forvaltningen for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling

Universitetskorridoren er et fælles projekt mellem Sundhed og Bæredygtig Udvikling samt Teknik- 
og Miljøforvaltningen, og indstillingen forelægges Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 
den 12. januar 2011, Teknik- og Miljøudvalget den 20. januar 2011 og Byrådet den 24. januar 2011.

Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune har fået bevilget støtte af Trafikstyrelsen til realiseringen af et højklasset kollektiv 
tracé - Universitetskorridorens etape 1 fra krydset Th. Sauers Vej / Sohngårdsholmsvej til 
Universitetsområdet. Tilsagnsskrivelsen til Trafikstyrelsen om den kommunale medfinansiering er 
underskrevet og afsendt i december 2010.
I tidsplanen fra projektets ansøgning er det skitseret, at anlægsprojektet skal gennemføres i perioden 
fra maj 2011 til marts 2012 med ibrugtagning af bus tracéet i april 2012.

I det omfang Aalborg Kommune ikke ejer de arealer, som tracéet berører, skal der ske 
arealerhvervelse. Denne arealerhvervelse kan hensigtsmæssigt ske på baggrund af en vedtagen 
lokalplan for tracéet, idet der herved samtidig kan ske en afklaring af andre plan- og miljømæssige 
forhold i relation til tracéet. 
Processen omkring arealerhvervelse kan indledes, så snart arealbehovet er afklaret ved opstart af 
frivillige forhandlinger. Frivillige aftaler kan først tiltrædes, når lokalplanen er vedtaget. Tilsvarende 
kan ekspropriation først finde sted, når lokalplanen er vedtaget. Gennemførelse af 
ekspropriationsforretning må påregnes at kunne tage op til 4 måneder.

Den frivillige aftale eller ekspropriationsforretningen vil ske på baggrund af en ny lokalplan for 
Universitetskorridorens tracé. Lokalplanarbejdet er opstartet ultimo december 2010 og lokalplanen 
forventes at blive sendt til endelig godkendelse på det første Byrådsmøde efter sommerferien 2011. 
Lokalplanarbejdet vil ske efter lynproces for at sikre, at bus tracéet kan anlægges inden april 2012. 

Sideløbende med lokalplanarbejdet skal der ske en dialog med Vejdirektoratet omkring 
udførelsesmetoden for underføringen ved E45 og de krav Vejdirektoratet vil stille i forhold til blandt 
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andet udformning, anlægsperiode og trafikafviklingen. Samtidig med denne afklaring skal projektet 
detailprojekteres.

Økonomi
Som led i budgetvedtagelsen for 2011 har Byrådet tilkendegivet at ville medfinansiere 
anlægsprojektet, der har til formål at etablere en busvej til Universitetsområdet. Medfinansiering er i 
budgettet betinget af statsstøtte fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje. Som nævnt er denne 
støtte bevilliget i forlængelse af finanslovsaftalen for 2011.

Udover statsstøtten er det i forbindelse med budgetdrøftelserne aftalt, at de 7,5 mio. kr. på NT´s
budget i 2010, der er afsat fremkommelighedsanlæg i Aalborg, kan overføres til medfinansiering af 
projektet i 2011. Det er aftalt med NT, at Sundhed og Bæredygtig Udvikling´s a conto beløb til NT 
vedrørende busdrift i 2011 reduceres med 7,5 mio. kr., hvilket betyder, at SBU kan frigive 7,5 mio. 
kr. projektet i 2011. 

Den resterende finansiering, 22,5 mio. kr., skal Aalborg Kommune tilvejebringe. Det er i budgettet 
tilkendegivet, at dette vil ske ved frigivelse af ELSAM-midler.

Budgetmæssige konsekvenser – skattefinansieret område

DRIFT 2011
Udgifter Indtægter 
- - - 1.000 kr. - - -

Serviceudgifter

Sektor: Kollektiv trafik

02.32.31 Busdrift
Medfinansiering NT pulje, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig 
Udvikling

-7.500

ANLÆG 2011
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Veje
Nyt projekt, Universitetskorridor, 1. etape
Rådighedsbeløb (udgift) ønskes forhøjet med 60.100.000 kr. til 60.100.000 kr.. U:            60.100
Medfinansiering Trafikstyrelsen, fremkommelighedspulje I: -30.100
Anlæg, i alt (netto) 30.000

FINANSIERING:
Aalborg Kommunes medfinansiering – ændring i kassebeholdningen

-22.500

Tidsplan
Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 12. januar 2011
Teknik- og Miljøudvalget 20. januar 2011
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Magistraten 24. januar 2011
Byråd 24. januar 2011

Punkt 15.

Større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2011.

2010-31627.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering notat om 
større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2011.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i Rammeaftalen mellem Forsyningsvirksomhederne og Teknik- og Miljøforvaltningen 
har Styregruppen for koordinering af større lednings- og vejarbejder godkendt projekter for 2011. 
Projekterne er omtalt i vedlagte bilag.

Orientering, Større koordinerede lednings- og vejarbejder 2011
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Punkt 16.

Cykel- og gangsti på Jernbanebroen.

2007-254.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalget orientering om status på 
projekt for etablering af cykel- og gangsti på Jernbanebroen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forliget om Aalborg Kommunes budget for 2010 er der udsendt følgende 
meddelelse: 
”Foreningen Kulturbro-Aalborg har udarbejdet et forslag til en cykel- og gangsti på jernbanebroen 
kombineret med et kulturprojekt. Forligspartierne er sindet at medvirke til en gennemførelse af 
selve cykel- og gangstidelen af projektet som et kommunalt projekt under Teknik- og Miljøudvalget. 
Der optages forhandling med foreningen om kommunens overtagelse af denne del af projektet. Hvis 
kulturdelen skal udføres, forudsættes dette at ske i foreningens regi.” 

På baggrund heraf er der udarbejdet overdragelsesaftale mellem Foreningen Kulturbro-Aalborg og 
Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende det samlede projekt for etablering af 
cykel- og gangstibro på Jernbanebroen, udarbejdet af Erasmus & Partnere A/S, Rådgivende 
Ingeniører, m.fl. Aftalen er underskrevet i 2010.

For at sikre et projekt, som opfylder Aalborg Kommunes krav til sikkerhed, arbejdsmiljø og 
gældende regler og bestemmelser er den videre projektering i 2010 sendt i udbud. COWI er valgt 
som rådgiver i august 2010 og siden da er der udarbejdet projektforslag, som er fremsendt til Bane 
Danmark til kommentering.

I forbindelse med, at projektet cykel- og gangsti på Jernbanebroen er gået fra et NGO-projekt til et 
kommunalt projekt er der sket en vurdering af det oprindelige NGO-projekt i forhold til sikkerhed, 
støj, trafikafvikling, mv. Nedenstående er redegjort for økonomien for projektet som følge af denne 
proces:

Kulturbro-projektet (NGO-projekt): 9,66 mio. kr. (12,16 mio. kr. incl. kulturdelen) – begge 
beløb incl. moms.
Aalborg Kommune projekt drøftet i Magistraten 2. september 2009: 11,3 mio. kr.
Projekt revideret i forhold til sikkerhed, støj, mv.: 16,26 mio. kr. – den 16-12-2010.
Statslig lånepulje i 2010 på 3,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. anvendes i 2010 og 1,5 mio. kr. 
ønskes overført til 2011.
Total budgetsum 18,5 mio. kr. heraf afholdt i 2010 1,5 mio kr. - Budget 2011: 15,5 mio. kr. + 
forventet overførsel fra 2010 på 1,5 mio. kr.
Afslag på ansøgning sendt til Cykelpuljen i 2010 om støtte på 14 mio. kr.
Evt. tillægsydelser til revideret projekt: 5,5 mio. kr. (Perforering af værn på stibro-elementer, 
Afhjælpning af overvågningsproblemer – der pågår i øjeblikket drøftelser med Bane Danmark 
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herom, hvorfor størrelsen på ydelsen er usikker, Supplerende belysning på ydersiden og 
funktionsbelysning med farveændring).

Økonomiske konsekvenser
I Aalborg Kommunes budget er indregnet 6,0 mio. kr. i støtte fra Cykelpuljen. Der er efterfølgende 
givet afslag fra Cykelpuljen, hvorfor de 6,0 mio. kr. indstilles taget fra konto 2460/2717. Hertil 
kommer behov for yderligere merfinansiering til projektet afhængig af valg af/behov for 
tillægsydelser. 

Videre forløb
Projektering og dialog med BaneDanmark pågår. I den forbindelse har BaneDanmark meddelt, at der 
ikke skulle være noget til hinder for, at BaneDanmarks bropersonale kan betjene klappen på 
Jernbanebroen og bomsystemet for cykel- og gangstien. Der vil dog være nogle forudsætninger og 
personalemæssige forhold som skal på plads, inden endelig godkendelse kan gives. Der kan blive tale 
om betaling for diverse driftsydelser.

Udbud af entreprenørydelserne forventes at ske i marts-maj 2011, med henblik på at cykel- og 
gangstien på Jernbanebroen kan være færdig primo februar 2012.
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Punkt 17.

Orientering fra Trafik og Veje.

.
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Punkt 18.

Indførelse af ny bestemmelse jf. Hundeloven.

2010-52486.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender
at hunde i byer og områder med bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier eller pladser m.v., der

er åbne for almindelig færdsel, altid skal føres i snor  jf. lovbekendtgørelse nr. 259 ”Lov om 
Hunde” § 3. stk. 2,

at Aalborg Kommune som lodsejer forbyder ulovlige hunderacer og deres krydsninger - jf. 
oplistning i lovbekendtgørelse nr. 259 ”Lov om Hunde” § 1a, og bidske hunde i øvrigt, adgang 
til kommunalt ejede hundeskove, og

at TMF’s medarbejdere ved konstaterede overtrædelser i henhold til lovbekendtgørelse nr. 259 
”Lov om Hunde” kontakter Nordjyllands Politi.

Sagsbeskrivelse
Bestemmelsen skal gælde for hele kommunen, politikken skal håndhæves på alle kommunale arealer i 
såvel by som landzone. Formålet med bestemmelse såvel som politik er at tilvejebringe et utvetydigt 
forvaltnings og administrationsgrundlag. Til glæde for de ansvarlige hundeejere – som er klart i 
overtal, og kommunes borgere i øvrigt. 

Det har de seneste år været et stigende problem med løse hunde i en lang række af kommunens 
rekreative områder, det betyder bl.a.

Skambidninger - hvor løse hunde angriber hunde der føres i snor, seneste eksempel omtalt i 
Nordjyske 7. december, hvor en løs kamphund søndag i Skanseparken gik amok på en 
Samojede der blev bidt og flænset næsten ind til lungerne. 
Skam og ihjelbidninger af husdyr - hvor løse og omstrejfende hunde angriber naturpleje dyr, 
alene i 2010 har Park & Natur mistet mindst 7 får på den facon.
Løse hunde der jager husdyr, hvor de sprænger hegn og kommer ud på stærkt trafikerede 
veje og stier, f.eks. Gug motorvejen, E45 og Indkildevej. Der er mindst 20 kendte tilfælde i 
2010.
Løse hunde der skræmmer ryttere til hest og skaber livsfarlige situationer hvor heste kommer 
ud af kontrol.
Skam, ihjelbidninger og generel forstyrrelser af den vilde fauna, specielt rålam, harekillinger 
og jordrugende fugle f.eks. lærke og agerhøns i Hasserisbydelen Sorthøj.
Løse hunde der ødelægger rekreative oplevelser og muligheder for andre brugere. Det være 
sig dagplejemødre med børn på udflugt der skræmmes under leg og madpakkespisning, eller 
en voksende gruppe af mennesker med angst for hunde, herunder mange nydanskere.
Løse hundes efterladenskaber er til stor gene for andre brugere, f.eks. solbadere, boldspillere 
og legende børn.

Adgangsforbud for ulovlige hunderacer, deres krydsninger og bidske hunde generelt, i Aalborg 
Kommunes offentlige hundeskove, ønskes på baggrund af erfaringer, hvor det at de bærer forsvarligt 
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lukket mundkurv ikke forhindrer dem i at angribe, andre hunde og mennesker.

Park & Natur har nedsat en projektgruppe hvor arbejdet sigter, dels mod at formidle og skabe bedre 
rammer for ansvarlig adfærd, dels sætte fokus på eksisterende og fremtidige muligheder for hunde og 
deres ejere. Det gøres bl.a. ved at:

Afholde 12 offentlige oplysnings arrangementer på 12 forskellige lokaliteter i 2011.
Etablering af 1-3 nye hundeskove i 2011-2012.
Opgradering af eksisterende hundeskove, med bl.a. hvalpeindhegninger, bordebænke og 
andre velfærds faciliteter.
Forsøgsvis etablering af træningsstimulerende installationer og forslag til aktiviteter der 
udvikler forholdet mellem ejer og hund.
Opdatering og nyudgivelse af hundeskov foldere for samtlige hundeskove.
Udvikling af koncept for hundeskov i Aalborg Kommune.

For at opnå succes er det væsentligt, at indsatsen er koordineret med Nordjyllands Politi, som den 
helt afgørende samarbejdspartner.

Uddybende oplysninger
§ 1 a. Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt: 
1
)

Pitbull terrier. 

2
)

Tosa inu.

3
)

Amerikansk staffordshire
terrier.

4
)

Fila brasileiro.

5
)

Dogo argentino.

6
)

Amerikansk bulldog.

7
)

Boerboel.

8
)

Kangal.

9
)

Centralasiatisk ovtcharka.

1
0
)

Kaukasisk ovtcharka.

1
1
)

Sydrussisk ovtcharka.

1
2
)

Tornjak.
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1
3
)

Sarplaninac.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.

§ 3 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i kommunen eller nærmere opregnede 
områder af kommunen skal gælde en pligt til i byer og områder med bymæssig bebyggelse altid at 
føre en hund i bånd på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel. Båndet 
skal være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren.

Fakta vedr. anmeldelser for løse dyr (primært løse hunde) til Nordjyllands Politi:
2007 : 512
2008 : 640
2009 : 643
2010 : 730 (skønnet dec.)

Punkt 19.

Orientering fra Park og Natur.

.
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Punkt 20.

Kommunal Forskrift for anvendelse af Aalborg Stadion (Energi Nord Arena), 
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg.

2009-51749.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at det vedlagte 
forslag til Kommunal Forskrift fremsendes i nabohøring, inden den endelige vedtagelse i Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Sagsbeskrivelse
Med lokalplan 09-0939 vedtog Aalborg Byråd den 8. februar 1999 rammerne for den fremtidige 
ombygning og renovering af Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej 9.

Af lokalplanens redegørelse for miljøforholdene fremgår det, at Aalborg Kommune efterfølgende vil 
sikre, at de fremtidige aktiviteter på Aalborg Stadion ikke vil medføre en øget støjbelastning af 
omgivelserne.

Efter renoveringen af Aalborg Stadion har dette været sikret ved, at aktivitetsniveauet for 
fodboldkampe og idrætsarrangementer har været det samme, som det der er beskrevet i lokalplanen. 
Herudover har ombygningen af tribunerne medført en bedre afskærmning af støjens udbredelse til 
omgivelserne. 

På den baggrund, er der i den kommunale forskrift fastsat det samme aktivitetsniveau for 
fodboldkampe og idrætsarrangementer på Aalborg Stadion, som der hidtil har fundet sted i henhold 
til Skole- og Kulturforvaltningens lejeaftaler. 

I 2005 meddelte Skole- og Kulturudvalget tilladelse til, at der kunne afholdes 1-2 forsøgskoncerter 
på Aalborg Stadion, i henhold til Aalborg Kommunes retningslinjer for udendørsarrangementer. 
Disse forsøgskoncerter er aldrig blevet afholdt, og ifølge Skole- og Kulturforvaltningen foreligger 
der ikke aktuelle planer om afholdelse af koncerter på Aalborg Stadion.

Da der ikke tidligere er afholdt koncerter på Aalborg Stadion og der heller ikke foreligger aktuelle 
planer om dette, er der i den kommunale forskrift fastsat vilkår om, at der fortsat ikke må afholdes 
koncerter med elektrisk forstærket musik på Aalborg Stadion.

Naboerne har de senere år oplevet, at afviklingen af fodboldkampene på Aalborg Stadion har ændret 
sig, så der via højtaleranlægget er musik og speak op til 3 timer før kampstart og afspilning af musik 
over højtaleranlægget i forbindelse med oprydning på stadion dagen efter kamp. Herudover er 
naboerne generet af, at lysanlægget kan være tændt i op til flere timer efter afslutningen af en kamp.

For at imødekomme disse bemærkninger fra naboerne og samtidig sikre en hensigtsmæssig afvikling 
af fodboldkampene på Aalborg Stadion, i henhold til Skole- og Kulturforvaltningens anbefalinger, er 
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der i den kommunale forskrift fastsat tidsmæssige rammer for brugen af højtaleranlægget og 
lysanlægget.

Efter udvalgets stillingtagen til vedlagte udkast til kommunal forskrift for anvendelse af Aalborg 
Stadion, vil Skole- og Kulturudvalget blive orienteret om udkastet på deres møde den 1. februar 
2011, hvorefter udkastet vil blive sendt i nabohøring og afslutningsvis fremlagt for Teknik- og 
Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Udkast til Kommunal Forskrift for anvendelse af Aalborg Stadion (Energi Nord Arena), Harald Jensens Vej 9, 9000 
Aalborg
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Punkt 21.

Tilsyn med og overholdelse af vandløbslovens bræmmebestemmelse.

2011-767.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering en status for 
tilsyn med og håndhævelse af vandløbslovens bræmmebestemmelser.

Sagsbeskrivelse
Vandmiljøafdelingen har gennem de seneste måneder været i gang med opfølgning på og 
håndhævelse af de ved vandløbstilsynene konstaterede overtrædelser af vandløbslovgivningen. 
Bræmmeovertrædelser tegner sig for hovedparten af overtrædelserne. Reglerne administreres efter 
gældende lovgivning, vejledninger -herunder FødevareErhvervs Vejledning om kontrol med 
krydsoverensstemmelse 2010 - og jf. ”Strategi for tilsynet med og håndhævelsen af vandløbslovens 
bræmmebestemmelser”, godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2007.
På ca. 98,5 % af de vandløbsstrækninger, hvor der er bræmmekrav og jord i omdrift, overholdes 2 
meter bræmmerne.

Overtrædelserne på de ca. 1,5 % af vandløbsstrækningerne, svarende til ca. 9,5 km, har ført til 
håndhævelse overfor 32 lodsejere, der efter høst har lavet jordbehandling, dyrkning eller 
terrænændringer i bræmmen. Håndhævelserne består af indskærpelser og politianmeldelser. Der er 
meddelt henholdsvis 11 indskærpelser og 21 politianmeldelser. Antallet af overtrædelser ligger på 
samme lave niveau som de foregående år. 

Aalborg Kommune er i henhold til lovgivningen forpligtet til at indberette overtrædelser af 
miljølovgivningen til FødevareErhverv, hvis den ansvarlige for overtrædelsen modtager støtte fra 
EU's enkeltbetalingsordning. Det betyder, at både indskærpelser og politianmeldelser skal indberettes 
til FødevareErhverv, som ud fra overtrædelsen karakter afgør hvor stor en del af støtten, der i givet 
fald skal betales tilbage. 

Inden indberetningen til FødevareErhverv får lodsejeren mulighed for at kommentere forvaltningens 
karaktergivning. I det udsendte høringsbrev bliver lodsejeren også oplyst om, hvorvidt der er 
indgivet politianmeldelse.

De lodsejere forvaltningen har været i kontakt med, angiver overtrædelsernes årsager som 
henholdsvis sjuskefejl, kommunikationsfejl til manden i marken eller ukendskab til lovkravet om 
bræmmer. De angiver stort set alle, at det er indberetningen til FødevareErhverv og det efterfølgende 
træk i støtten, der er det værste. 

Siden bræmmernes indførelse i 1992 har der i de gamle kommuner været flere oplysningskampagner 
og kutymen har været, at lodsejerne / landbrugskonsulenterne i tvivlstilfælde har henvendt sig til 
kommunen for at få konkret svar på, hvor der var krav om bræmmer. Kampagnerne fra midt 90erne 
til årtusindskiftet bragte omfanget af overtrædelser ned fra omkring 20 % til knap 1,5 %.
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Siden 24. april 2010 har det været muligt at se et bræmmekort på kommunens hjemmeside - og 
landbrugskonsulenter, der har henvendt sig om bræmmer, er oplyst herom.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at nedbringe det i forvejen lave antal 
bræmmeovertrædelser yderligere. Forvaltningen vil derfor - inden markarbejdet i foråret – 
gennemføre en række informationstiltag.
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Punkt 22.

Orientering fra Miljø.

.
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Punkt 23.

Navngivning af en ny vej i Nibe - Godenshøj.

2010-53005.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at en ny vej i 
Nibe navngives Godenshøj.

Sagsbeskrivelse

Vejen er omfattet af lokalplan 10-1-105, Boliger ved Godenshøj, Nibe, vedtaget september 2010. 
Det foreslåede vejnavn stammer fra den nærliggende gravhøj Godenshøj. 

At vejen får sit eget vejnavn skyldes, at adgangsvejen Pinstrup Høj er nummeret således, at den nye 
vej ikke vil kunne få en adressering, som følger de normale regler for adressering. Forvaltningen har 
vurderet, at det vil være til for stor gene, hvis der skulle ske en omnummerering af hele Pinstrup Høj.

Ejeren af arealet er indforstået med det foreslåede vejnavn.

Vejen vil blive en privat fællesvej..

Oversigskort - Godenshøj
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Punkt 24.

Navngivning af to pladser i Aalborg Midtby - Louise Plads og Slotstorvet.

2010-53078.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at en 
eksisterende plads navngives Louise Plads og en ny plads navngives Slotstorvet.

Sagsbeskrivelse

Louise Plads er en eksisterende plads beliggende ved Louisegade og Danmarksgade. Pladsen blev 
anlagt i forbindelse med renoveringen af området mellem Thyrasgade og Louisegade tilbage i 1996. 

Thyrasgade blev den gang nedlagt som selvstændig vej. Pladsen fik ikke et selvstændigt navn, men 
blev en del af Louisegade. Pladsen er i folkemunde blevet kendt som Louise Plads, og Forvaltningen 
indstiller derfor, at navnet bliver officielt. På denne måde kan pladsen findes på og i diverse kort og 
registre og således også på GPS.

Slotstorvet er opstået i forbindelse med realiseringen af Midtbyplanen. Der var tidligere en 
parkeringsplads på en del af området.

Der vil ikke ske adresseændringer i forbindelse med navngivningen af de to pladser.

Oversigskort - Slotstorvet
Oversigtskort - Louise Plads
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Punkt 25.

Navngivning af en ny sti i Vadum - Millestien.

2010-47566.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at en ny sti 
i Vadum navngives Millestien.

Sagsbeskrivelse

Det drejer sig om den på vedlagte plan viste sti. Stien er navngivet efter en af nabovejene.
Stien er en privat fællessti. Alle tre grundejerforeninger, som stien løber igennem, har godkendt det 
foreslåede navn.

Oversigtskort - Millestien
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Punkt 26.

Navneændring af en eksisterende vej i Hasseris - Hasseris Enge Nord og Hasseris 
Enge Syd.

2011-184.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at den 
eksisterende vej Hasseris Enge ændrer navn til henholdsvis Hasseris Enge Nord og Hasseris Enge 
Syd.

Sagsbeskrivelse

Hasseris Enge blev navngivet tilbage i 2000. I begyndelsen var vejen en blind adgangsvej med 
adgang fra Under Lien og frem til de nye boligveje, som blev etableret etapevis. For et par år siden 
blev vejen ført helt igennem til Skelagervej, og der var i en kortere periode muligt at køre igennem 
vejen fra Under Lien og så videre til Skelagervej. 

Teknik- og Miljøudvalget har i august 2010 godkendt, at vejen spærres for gennemkørsel. For 
tydeligt at vise, også på kort og GPS, at der kun er adgang til den sydlige del af området fra 
Skelagervej og kun adgang til den nordlige del af området fra Under Lien, foreslår Forvaltningen, at 
Hasseris Enge ”deles” således, at den sydlige del ændrer navn til Hasseris Enge Syd, og den nordlige 
del ændres til Hasseris Enge Nord. 

Der har allerede nu været flere klager over at folks GPS’er viser, at man kan komme til hele området 
fra både Under Lien og Skelagervej.

Ændringen vil kun medføre adresseændringer for et par tekniske anlæg.

Oversigtskort - Hasseris Enge Nord
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Punkt 27.

Beslutning om ekspropriation til regulering af krydset Tyren / Vandmanden og 
Tyren / Nibevej i City Syd.

2010-52804.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender at ekspropriere de fornødne arealer til 
regulering af krydsene Tyren / Vandmanden og Tyren / Nibevej i City Syd efter reglerne i vejloven,
såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med ejerne om salg af arealerne jf. sagsbeskrivelsen. 

Sagsbeskrivelse
Som et led i udbygningen af City Syd i henhold til bestemmelserne i lokalplan 3-6-105, Erhverv og 
butikker, Shoppen, City Syd, agter Teknik- og Miljøforvaltningen at ombygge krydset Tyren / 
Vandmanden til et firebenet signalreguleret kryds og opgradere krydset Tyren / Nibevej med et 
signalanlæg. Ombygningerne er forudsat i lokalplanens pkt. 8.2, hvorefter den er en forudsætning for 
at den øgede trafikmængde kan afvikles. Ombygningerne er endvidere forudsat i Aalborg Kommunes 
Vejplan, ”Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-2016, tillæg 2009”, hvor en udbygning af City Syd 
sker under forudsætning af forbedringer af det interne vejnet i området, herunder en ombygning af de 
to T-kryds på Vandmanden til et firebenet signalreguleret kryds og etablering af signalanlæg ved 
krydset Tyren / Nibevej.

Efter lov om offentlige veje § 43 kan vejbestyrelsen ekspropriere til offentlige veje og til anlæg af 
private fællesveje i det omfang, det er påkrævet for at retablere adgangen ud til offentlig vej. Teknik- 
og Miljøforvaltningen forventer, at det vil være muligt at indgå aftale om køb af de nødvendige 
arealer forudsat sådanne aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Særligt om skattefritagelse
Fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning ekspropriation, er skattefri 
efter § 11, 1. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens 
§ 11, 2. pkt. også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen, 
opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der foretages 
en formel ekspropriation.

Det følger af Ligningsvejledningen, og Meddelelser fra Skat, at betingelserne for at ekspropriere 
ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet, dvs. ved Aalborg Kommunes efter godkendelsen 
meddelte accept af de betingede aftaler. 
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 at ekspropriation kan, som det er tilfældet i den foreliggende sag, være vejlovens § 43, og 
kravet om påregnelighed vil være opfyldt ved, at byrådet tilkendegiver ekspropriationsvilje.

Vedr. Grundejermøde - Tyren/Vandmanden
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Punkt 28.

Salg af erhvervsgrunde.

2009-62751.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender 
at Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder til salg erhvervsgrunde i nedennævnte erhvervsområder, 

og
at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om salg af erhvervsgrundene til de 

anførte priser, og på de beskrevne vilkår. 

Sagsbeskrivelse

Salgsvilkår
Erhvervsgrundene afhændes normalt på følgende vilkår:

Erhvervsgrunden overtages af køberen, som den er og forefindes, uden ansvar for Aalborg 
Kommune for synlige og skjulte fejl og mangler, herunder grundens beskaffenhed, jordbundsforhold 
og bæreevne. Køberen kan ikke gøre noget ansvar gældende, såfremt det viser sig, at 
jordbundsforholdene nødvendiggør ekstrafundering eller pilotering. 

Sælger fralægger sig ansvar for, at der på ejendommen kan være lettere forurenet jord, jf. 
jordforureningslovens § 2, stk. 2 og bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Køber kan 
således ikke fremsætte krav i anledning af forekomster af lettere forurenet jord på ejendommen.

Såfremt ejendommen mod forventning i øvrigt viser sig at være forurenet med andet end lettere 
forurenet jord, bør køber straks rette henvendelse herom til Aalborg Kommune som sælger. Såfremt 
der konstateres væsentlig forurening på ejendommen, betaler sælger efter forudgående skriftlig aftale 
herom forøgede opgravnings-, bortkørsels- og tilfyldningsudgifter og/eller eventuelle andre 
afværgeforanstaltninger, som er nødvendiggjort som følge heraf under hensyn til den forudsatte 
anvendelse.

Erhvervsgrunden overdrages til bebyggelse og benyttelse i overensstemmelse med foreliggende 
lokalplan. 

Købesummen indeholder erhvervsgrundens andel i byggemodning af området, herunder vejbidrag 
samt mulighed for tilslutning til kloaksystemet.
Tilslutningsbidrag til kloaksystemet betales af køberen udenfor købesum. 

Købesummen omfatter ikke intern byggemodning af grunden, herunder tilslutningsafgifter og 
udgifter forbundet med tilslutning, ledningsetablering og stik, idet samtlige udgifter af denne art skal 
betales af køberen udenfor købesummen. 
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Erhvervsgrunden overdrages med en byggepligt til opfyldelse senest 1½ år efter overtagelsen, idet 
Aalborg Kommune i modsat fald er berettiget til at få ejendommen tilbageskødet.

Salgsprisen nedsættes (normalt til halvdelen) for arealer, der er pålagt deklaration om ledningsanlæg, 
beplantning (når beplantningsbæltet er min. 10 meter bredt) og lignende.

Offentligt udbud
Salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud. Grundene vil blive 
udbudt og annonceret til salg, gældende for 1 år fra ny annoncering. 

Alle oplyste priser skal tillægges moms.

Erhvervsområder:

Industrivej, Storvorde.
Samlet areal ca. 11.000 m2 
Plangrundlag: Lokalplan nr. 50.10 - 1988
Anvendelse: Lettere industri og håndværksvirksomhed.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
Alle grunde: 100 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Landholmvej, Storvorde Øst
Samlet areal ca. 23.550 m2 (A, A1, B)
Plangrundlag: Lokalplan nr. 50.09 - 1987
Anvendelse: Engroshandel, større industri og transportvirksomhed.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
Alle grunde: 80 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Nørremarksvej, Klarup. 
Samlet areal ca. 21.300 m2 (A, B, B2)
Plangrundlag: Lokalplan 04-009
Anvendelse område: Engroshandel, lettere industri, håndværksvirksomhed. Specialbutikker for 
pladskrævende varegrupper.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
Facadegrunde: 100 kr.
Øvrige områder: 80 kr.
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.

Bizonvej, Kongerslev.
Samlet areal ca. 21.631 m2
Plangrundlag: Lokalplan nr. 20.07 - 1979
Anvendelse: Industri, større værkstedsvirksomhed..
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Salgspriser pr. m2 grundareal.
Alle grunde: 60 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Aslundsvej, V. Hassing.
Samlet areal ca. 39.350 m2 
Plangrundlag: Lokalplan nr. 2.17 Erhvervsområde øst for Aaslundsvej.
Anvendelse: Lettere industri og Værkstedsvirksomhed.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
Alle grunde: 100 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Industrivej, Vester Hassing
Samlet areal ca. 16.400 m2
Plangrundlag: Lokalplan 2.06
Anvendelse: Boliger og erhverv

Salgspriser pr. m2 grundareal.  
Alle grunde: 100 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Atletikvej, Svenstrup Nord.
Samlet areal ca. 6.300 m2
Plangrundlag: Lokalplan 02-030
Anvendelse: Engroshandel, lettere industri, lagervirksomhed m.m.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
Alle grunde: 200 kr.
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.

Bjerget, Langholt.
Samlet areal ca. 2.275 m2
Plangrundlag: Kommuneplan. 5.4. H1 Gravsholtvej.
Anvendelse: Engroshandel, håndværksvirksomhed, kontorer, klinikker.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
Alle grunde: 60 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Svendborgvej, Aalborg Øst. 
Samlet areal ca. 18.600 m2
Plangrundlag: Kommuneplan. 4.8.I7 Svendborgvej, Fåborgvej m.m.
Anvendelse: Engroshandel, industri, Transportvirksomhed m.m.

Salgspriser pr. m2 grundareal.  
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mellemzonearealer: 80 kr.
bagarealer: 60 kr.
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.

Vestbjerg Erhvervscenter.
Samlet areal ca. 6.375 m2
Plangrundlag: Lokalplan nr. 14-011
Anvendelse: Engroshandel, lettere industri, håndværksvirksomhed.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
facadegrunde: 100 kr.
øvrige arealer: 80 kr.
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.

Vadum Erhvervscenter.
Samlet areal ca. 7.150 m2 (B1)
Plangrundlag: Lokalplan nr. 13-006
Anvendelse: Kontorer, engroshandel, lettere industri, håndværksvirksomhed.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
facadegrunde: 100 kr.
øvrige arealer: 80 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Vidalsvej, Svenstrup Nord
Samlet areal ca. 7.000 m2 (B)
Plangrundlag: Lokalplan nr. 6-1-102
Anvendelse: Engroshandel- og transportvirksomhed, mindre industri- og værkstedsvirksomhed.

Salgspriser pr. m2 grundareal.
Alle grunde: 250 kr. pr. m2.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Teglvænget, Gandrup
Samlet areal ca. 1.700 m2.
Plangrundlag: Lokalplan nr. 3.13.
Anvendelse: Mindre industri og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Salgspriser pr. m2 grundareal:
Alle grunde: 60 kr. pr. m2.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Ellebæksmindevej, Mou
Samlet areal ca. 19.600 m2
Plangrundlag: Lokalplan 30.24.00.
Anvendelse: Lettere industri og håndværksvirksomhed. Området kan endvidere anvendes til detail-
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handelsvirksomhed, som har tilknytning til det pågældende erhverv.

Salgspriser pr. m2 grundareal:
Alle grunde: 80 kr. pr. m2.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Rødhøjvej, Storvorde
Samlet areal 150 m2
Plangrundlag: 50.01.78
Anvendelse: centerformål, butikker, liberale erhverv mv.

Salgspris: Mindstepris 450.000 kr.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen.

Stenvej 3, Nibe
Samlet areal 404 m2
Plangrundlag: Lokalplan 73.
Anvendelse: Boliger, butikker, liberale erhverv mv.

Salgspris: Mindstepris 540.000 kr.
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen.

Assensvej / Korinthvej, Aalborg Øst.
Samlet areal ca. 94.000 m2
Plangrundlag: Kommuneplan. 4.8.I6 Korintvej, Assensvej
Anvendelse: Engroshandel, industri, Transportvirksomhed m.m.

Salgspriser pr. m2 grundareal.  
mellemarealer: 90 kr.
bagarealer: 70 kr.
Kloakbidraget er indeholdt i salgsprisen for arealer syd for Korinthvej.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen nord for 
Korinthvej.

Flødalen, Svenstrup Syd – etape 1
Samlet areal ca. 113.400 (Område A)
Plangrundlag: Lokalplan nr. 6-1-103 – 2009.
Dyreklinikker, kontorer, service, trykkerier samt engroshandel.

Salgspriser 400 kr./m2.

Samlet areal ca. 81.700 (Område B)
Plangrundlag: Lokalplan nr. 6-1-103 – 2009.
Dyreklinikker, kontorer, service, trykkerier, engroshandel, transport samt Værksteder.

Salgspriser 350 kr./m2.
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Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen

Jørgen Steins Vej, Vestbjerg
Samlet byggemulighed: Ca. 975 m2 
Plangrundlag: 14-027
Anvendelse: Butikker:(dagligvare max. 1500 m2), udvalgsvarebutikker og butikker med værksted 
(max. 500 m2), hotel/restaurationer, kontorer, service, kulturelle formål (bibliotek, medborgerhus, 
kulturformidling e.l.), undervisning, institutioner, rekreative formål.

Salgspris: 1.200 kr. pr. m2 byggemulighed.
Herudover betales der et kloakbidrag efter betalingsvedtægten for Kloakforsyningen
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Punkt 29.

Orientering fra rådmand og direktør.

.
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Punkt 30.

Eventuelt.

.


