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Forsyningsvirksomhederne
- Kompetencefordeling mellem udvalget, rådmanden og forvaltningen

I

Overordnet kompetencefordeling

1. Indledning
I forbindelse med indførelse af den nye styreform - mellemformstyre med delt administrativ ledelse - i Aalborg Kommune pr. 1. januar 1998 har der været behov for at foretage en overordnet kompetencefordeling mellem Forsyningsudvalget – herefter benævnt udvalget, Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne – herefter benævnt rådmanden – og Forsyningsvirksomhederne – herefter benævnt forvaltningen.
Udvalget har derfor i mødet den 6. januar 1998 og ved senere revisioner fastsat den
overordnede kompetencefordeling ved myndighedsafgørelser, forretningsdrift og
øverste daglige ledelse.
Efter etablering af den nye Aalborg Kommune har udvalget i mødet den 5. januar 2007
og med virkning fra da af på tilsvarende vis fastsat den overordnede kompetencefordeling ved myndighedsafgørelser, forretningsdrift og øverste daglige ledelse. Dette er
sket i form af stadfæstelse af den hidtidige kompetencefordeling i den tidligere Aalborg
Kommune.
Udvalget har senest den 18. september 2013 – bl.a. for så vidt angår de af udvalget siden
seneste revision den 11. oktober 2010 godkendte bemyndigelser – revideret og dermed
fastsat nedenstående kompetencefordeling.
Udvalget kan senere ændre og/eller tilføje yderligere emner i kompetencefordelingen.
Myndighedsafgørelser, forretningsdrift og øverste daglige ledelse af forvaltningen er
de tre hovedområder, der tilsammen udgør forvaltningens samlede aktiviteter.
2. Myndighedsafgørelser
Ved myndighedsafgørelser forstås ikke-driftsmæssige afgørelser, hvor kommunen/virksomheden direkte i loven/bekendtgørelsen eller lignende er angivet som den
besluttende myndighed.

Udvalget indstiller til Aalborg Byråd – herefter benævnt byrådet – de myndighedsafgørelser, der i henhold til loven, styrelsesvedtægten eller hidtidig kutyme skal træffes af
byrådet.
Fuldt lov- og/eller regelbundne afgørelser, det vil sige afgørelser, der ikke indeholder
noget skøn, træffes af forvaltningen.
Pligtmæssige funktioner i form af teknisk tilsyn udføres af forvaltningen og kan følges i
tilsynsrapport.
Pligtmæssige funktioner i form af udstedelse af faglige forbud/påbud udføres af forvaltningen. Udvalget vil i specielle situationer blive orienteret herom.
Udvalget fastlægger og ændrer rammerne/administrationsgrundlaget for afgørelse af
myndighedssager i øvrigt, hvorefter rådmanden eller forvaltningen træffer de konkrete afgørelser inden for den givne bemyndigelse.
Udvalget træffer dog konkrete afgørelser ved
- beslutninger af vidtgående og/eller principiel betydning,
- tvivlstilfælde,
- dispensationer i forhold til den fastlagte ramme på området, og
- sager, der skal afgøres uden at/uden for/før, der foreligger en fastlagt ramme.
Udvalget modtager orientering om politianmeldelser indgivet i forbindelse med forvaltningens myndighedsudøvelse.
3. Forretningsdrift
Ved forretningsdrift forstås aktiviteter, der tilsammen udgør den faktiske drift og styrelse af forvaltningens virksomheder og kontorer.
Forretningsdriften forestås umiddelbart af forvaltningen med orientering af og under
udvalgets bemyndigelse ved følgende:
-

Rammestyring via strategiplaner og årsbudgettet.

-

Økonomistyring via:
- Budgetrevisioner i juni og november.
- Regnskabsrapporter.

-

Rådmands- og direktørorienteringer vedrørende bl.a.:
- Eventuelle større budgetafvigelser.
- Store og vidtrækkende opgaver og kontrakter.
- Stor og vidtrækkende varetagelse af kommunens eller afdelingens interesser.
- Større rådgiverkontrakter. Det vil sige kontrakter, hvor honoraret, eksklusive
moms og udlæg, overstiger 100.000 kr.
- Udvidelse med mere end 30 % på honoraret, eksklusive moms og udlæg, ved de
større rådgiverkontrakter ved nytilkomne forhold. Dog aldrig orientering ved udvidelser, der er mindre end eller lig med 50.000 kr.
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4. Øverste daglige ledelse
Med hjemmel i den kommunale styrelseslov og Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt
har rådmanden den øverste daglige ledelse af administrationen af forvaltningen.
Kompetencen vedrører således den overordnede administrative ledelsesfunktion - men
ikke selve de faglige/indholdsmæssige beslutninger - samt personaleadministration,
inklusive ansættelser og afskedigelser.

II

Kompetencefordeling ved myndighedsudøvelse

Med baggrund i udvalgets behandling af den overordnede kompetencefordeling, jf.
afsnit I, har udvalget i en række møder besluttet placeringen af kompetencen ved de
forskellige myndighedsafgørelser.
I nedenstående skemaer er udvalgets beslutninger angivet samlet.
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Gasforsyningen
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Leveringsbestemmelser, varmefor- 20.01.1998
syningsloven, kapitel 4.

Byrådet.

2

Med baggrund i leveringsbestemmelserne fastsættelse/ændring af
særlige og/eller tekniske/faglige
bestemmelser og bilag.

05.11.2003

Udvalget.

3

Tilsyn med/videregivelse af oplysninger om manglende overholdelse af gasrelaterede krav ved forbrugerinstallationer og stikledninger, gas- og vandinstallationsloven
samt gasreglementet.

20.01.1998

Forvaltningen v/Gasforsyningen, da funktionerne forudsætter gasmæssig uddannelse/autorisation.
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Fjernvarmeforsyningen
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Leveringsbestemmelser, varmefor- 24.10.2007
syningsloven, kapitel 4.

Byrådet.

2

Med baggrund i leveringsbestemmelserne fastsættelse/ændring af
særlige og/eller tekniske/faglige
bestemmelser og bilag.

24.10.2007

Udvalget.

3

Indgåelse af konkrete aftaler med
kunder uden for forsyningsområdet – inden for rammer, godkendt
af Forsyningsudvalget.

05.12.2007

Rådmanden.
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Renovationsvæsenet
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Regulativer, miljøbeskyttelsesloven, kapitel 6.

17.02.1998 ff.

Byrådet.

2

Med baggrund i regulativerne fast- 23.10.2001 ff.
sættelse/ændring af særlige
og/eller tekniske/faglige bestemmelser og bilag.

Udvalget/rådmanden – jfr. de enkelte regulativer.

3

Løbende indførelse af ordninger i
henhold til regulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv
med deraf følgende ophævelse af
eksisterende regulativafsnit.

29.11.2007

Udvalget.

4

Påbud m.v. om tilslutningspligt,
benyttelsespligt, sorteringspligt,
registreringspligt og oplysningspligt gældende for de forskellige
affaldsordninger, affaldsregulativerne og affaldsbekendtgørelsen.

17.02.1998

Rådmanden.

5

Påbud m.v. om oprydning af henkastet affald, affaldsregulativerne
og affaldsbekendtgørelsen.

17.02.1998

Rådmanden.

6

Påbud om ophør med ulovlig afbrænding, affaldsregulativerne og
affaldsbekendtgørelsen.

17.02.1998

Rådmanden.

7

Påbud m.v. om opbevaring, bort17.02.1998
skaffelse og transport af latrin,
bekendtgørelse om miljøregulering
af visse aktiviteter.

Rådmanden.

8

Påbud m.v. om opbevaring, bortskaffelse og transport af animalsk
affald og kadavere, bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Rådmanden.

17.02.1998
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Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

9

Indberetning til Miljøstyrelsen om
mængder, ordninger, kapacitet,
økonomi samt om import og eksport af affald.

13.08.2008

Forvaltningen.

10

Udtalelse til kommune- og lokal13.08.2008
planer om affalds- og jordflytningsinteresser.

Forvaltningen.

11

I de forskellige affaldsregulativer
er der ud over ovennævnte generelle forhold følgende afgørelser:

11.1

Regulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv

11.1.1

Fritagelse for ejendommes tilslutningspligt.

17.02.1998

Forvaltningen.

11.1.2

Godkendelse af gensidig tinglyst
aftale om fælles affaldsøer eller
fælles kompostering.

17.02.1998

Rådmanden.

11.1.3

Påbud om flere tømningsenheder.

17.02.1998

Forvaltningen.

11.1.4

Udførelse af specialafhentning.

17.02.1998

Forvaltningen.

11.1.5

Indgåelse og annullering af aftaler
om fleksibel tømningsordning.

13.08.2008

Forvaltningen.

11.1.6

Tilladelse til mekanisk komprimering af affald.

13.08.2008

Forvaltningen.

11.1.7

Påbud om at anskaffe godkendt
udstyr eller vilkår for opbevaring.

17.02.1998

Forvaltningen.

11.1.8

Påbud om ophør af hjemmekompostering.

17.02.1998

Rådmanden.

11.1.9

Tilladelse til hjemmekompostering
for/hos virksomheder.

17.02.1998

Forvaltningen.
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Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

11.1.10

Påbud om ændringer ved overtrædelse af regulativbestemmelser.

17.02.1998

Rådmanden.

11.1.11

Indskærpelse om at bringe konsta- 21.01.2002
terede forhold i overensstemmelse
med regulativets bestemmelser
inden en angivet frist.

Rådmanden.

11.2

Regulativ for husholdninger

11.2.1

Dispensationer til foreninger, organisationer og andre til indsamling og aflevering af genbrugsvarer.

11.2.2

Beslutning om dækning af forenin- 16.02.1999 og
gers og organisationers fortløben- 03.08.1999
de udgifter til endelig bortskaffelse
af kassable, brandbare og ikke
brandbare genbrugsvarer.

Udvalget.

11.2.3

Iværksættelse af indsamling af
genbrugsvarer.

17.02.1998

Udvalget.

11.2.4

Aftaler med boligforeninger/selskaber om at få stillet containere til rådighed i forbindelse med
Henteordningen.

13.08.2008

Forvaltningen.

11.2.5

Inddragelse af containere til husstandsindsamling af papir og pap
ved mislighold.

13.08.2008

Forvaltningen.

11.2.6

Fastsættelse af ordensreglement
for genbrugspladser.

17.02.1998

Rådmanden.

11.2.7

Hjemtagelse af containere, der er
13.08.2008
opstillet efter ejerønske, og som
ikke bruges eller som misligholdes.

17.02.1998

Rådmanden.

Forvaltningen.
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Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

11.2.8

Indgåelse og opsigelse af aftaler
med apoteker, farvehandlere,
byggemarkeder m.v. om indsamling af visse former for farligt affald.

11.10.2010

Forvaltningen.

11.2.9

Indgåelse og opsigelse af aftale
med boligselskaber/boligforeninger om etablering af viceværtordning.

21.01.2002

Forvaltningen.

11.2.10

Påbud om ændringer ved overtrædelse af regulativbestemmelser.

17.02.1998

Rådmanden.

11.2.11

Indskærpelse om at bringe konsta- 21.01.2002
terede forhold i overensstemmelse
med regulativets bestemmelser
inden en angivet frist.

Rådmanden.

11.3

Regulativ for erhvervsaffald

11.3.1

Påbud over for virksomheder i
specielle tilfælde om at foretage
specialbehandling.

11.3.2

Indgåelse af anvisningsaftaler med 17.02.1998
modtageanlæg.

Forvaltningen ved Renovationsvæsenet
efter bemyndigelse fra rådmanden.

11.3.3

Ophævelse af anvisningsaftaler
med modtageanlæg i tilfælde af
misligholdelse.

13.08.2008

Forvaltningen.

11.3.4

Påbud om ændringer ved overtrædelse af regulativbestemmelser.

17.02.1998

Rådmanden.

11.3.5

Indskærpelse om at bringe konsta- 21.01.2002
terede forhold i overensstemmelse
med regulativets bestemmelser
inden en angivet frist.

Rådmanden.

17.02.1998

Rådmanden.

Side 9 af 31

Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

11.3.6

Konkrete anvisninger i form af
dispensationer fra de generelle
regler for aflevering af erhvervsaffald.

17.02.1998

Forvaltningen.

11.3.7

Fastsættelse af ordensreglement
for genbrugspladser
Behandling af fritagelser for erhvervsgebyrer

17.02.1998

Rådmanden.

11.10.2010

Forvaltningen

11.3.9

11.4

Regulativ for erhvervsaffald

11.4.1

Fritagelse for tilslutnings- og benyttelsespligt.

14.11.2005

Rådmanden.

11.4.2

Konkret fastsættelse af afhentningsfrekvens.

14.11.2005

Forvaltningen.

11.4.3

Tilladelse til at indgå i en særlig
ordning.

14.11.2005

Forvaltningen.

11.4.4

Indskærpelser og påbud.

14.11.2005

Rådmanden.

11.5

Regulativ for flytning af jord

11.5.1

Undtagelse fra og inddragelse i
områdeklassificeringen samt fastlæggelse af analysefri områder.

13.08.2008

Forvaltningen efter bemyndigelse fra rådmanden.

11.5.2

Indgåelse og ophævelse af aftaler
med modtageanlæg og steder.

21.01.2002

Forvaltningen.

11.5.3

Påbud om ændringer ved overtrædelse af regulativbestemmelser.

21.01.2002

Rådmanden.

11.5.4

Indskærpelse om at bringe konsta- 21.01.2002
terede forhold i overensstemmelse
med regulativets bestemmelser
inden en angivet frist.

Rådmanden.

11.5.5

Godkendelse af rettelser til kortbilag med områdeklassificering.

Forvaltningen

11.10.2010
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De nyeste (standard)affaldsregulativer har gennemgribende ændret regulativopbygningen.
Kompetencefordelingen vil blive ændret i overensstemmelse hermed pr. 1. januar 2014.
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Administrationen
Myndighedsafgørelser – Kvalitetsstyring for natur- og miljøområdet
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget
14.02.2007

Udvalgets beslutning afgøres af
Byrådet.

1

Fastlæggelse af kvalitetspolitik for
Aalborg Kommunes sagsbehandling.

2

Årlig gennemgang af kvalitetspolitik med henblik på eventuel revision.

14.02.2007
23.03.2011

Udvalget i forening med Teknik- og Miljøudvalget.

3

Fastlæggelse af kvalitetsmål for
28.03.2007
sagsbehandlingen i Forsyningsvirksomhederne.

Udvalget.

4

Årlig gennemgang af kvalitetsmål
med henblik på eventuel revision.

28.03.2007

Udvalget.

5

Årlig offentliggørelse om indsats
og resultater som følge af kvalitetsstyringen.

14.02.2007

Udvalget
(til orientering).

6

Udarbejdelse af Forsyningsvirk13.08.2008
somhedernes kvalitetshåndbog for
den sagsbehandling på natur- og
Miljøområdet, der varetages af
Forsyningsvirksomhederne.

Forvaltningen.

7

Fordeling og ansvar og beføjelser i 13.08.2008
relation til Forsyningsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem,
herunder fastlægge den systemansvarliges opgaver.

Forvaltningen.

8

Fordeling af ansvar og beføjelser i
relation til kommunens sagsbehandling (indenfor rammerne af
kompetencefordelingsnotatet).

13.08.2008

Forvaltningen.

9

Godkendelse, indføring og anvendelse af tværgående systemprocedurer og fagprocedurer for sagsbehandlingen.

13.08.2008

Forvaltningen.
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Nr.

Emne

10

Opnåelse og vedligeholde af certificering af Forsyningsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystem.

Dato for behandling i udvalget
13.08.2008

Udvalgets beslutning afgøres af
Forvaltningen.

Kvalitetsstyringslov nr. 506 fra 2006 er ophævet ved lov nr. 492 fra 2013. Indtil Aalborg Byråd beslutter andet, fortsætter forvaltningen ovenstående sagsbehandling.
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Administrationen
Myndighedsafgørelser - Vandforsyningsområdet
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Vandforsyningsloven

1.1

Godkendelse af Grundvandsrådets
sammensætning, rådets forretningsorden.
Tilladelser til virksomhederne under Forsyningsvirksomhederne,
Aalborg Forsyning, Vand A/S, og
Aalborg Forsyning, Kloak A/S til
vandindvinding/ny boring/behandlingsanlæg, kapitel 4.

15.06.2011

Rådmanden.

20.06.2007
11.10.2010

Udvalget.

1.3

Øvrige tilladelser til vandindvinding/ny boring/behandlingsanlæg
på lovbundne vilkår, kapitel 4.

17.02.1998
20.06.2007
11.10.2010

Forvaltningen.

1.4

Godkendelse af midlertidig UVvandbehandling på vandforsyningsanlæg i mindre end ½ år,
kapitel 4.
Øvrige tilladelser til vandindvinding/ny boring/behandlingsanlæg
på specielle vilkår, kapitel 4.

28.11.2011

Forvaltningen.

20.06.2007

Udvalget.

1.2

1.5

1.6

Træffe afgørelse, hvor enkeltvand- 14.02.2007
forsyningsanlæg ønskes at overgå
til formål, der ikke kræver drikkevandsformål.

Rådmanden.

1.7

Administration inden for administrationsgrundlag for indvindingstilladelser til eksisterende, ikke
almene vandforsyningsanlæg.

03.02.2010

Forvaltningen.

1.8

Afslag på ansøgninger om tilladelse til vandindvinding, kapitel 4.

17.02.1998
20.06.2007

Udvalget.

1.9

Modtagelse af anmeldelse om erstatningsboring, kapitel 4.

17.02.1998
20.06.2007

Forvaltningen.

1.10

Forbud mod etablering af erstat17.02.1998
ningsboring uden tilladelse, kapitel

Rådmanden.
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Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

4 (indvinding <3.000 m3 pr. år).

1.11

Forbud mod etablering af erstat20.06.2007
ningsboring uden tilladelse, kapitel
4 (indvinding >3.000 m3 pr. år).

Udvalget.

1.12

Tilladelse til bortledning af vand på 20.06.2007
lovbundne vilkår, kapitel 5.

Forvaltningen.

1.13

Tilladelse til bortledning af vand på 20.06.2007
specielle vilkår, kapitel 5.

Udvalget.

1.14

Påbud om etablering af tilslutning
til fælles vandforsyning, kapitel 6.

20.06.2007

Udvalget.

1.15

Afgørelse af erstatningsspørgsmål
efter vandforsyningsloven, § 30,
hvor der er givet påbud om tilslutning til almen vandforsyning på
grund af dårlig vandkvalitet, kapitel 6.

26.02.2003

Udvalget.

1.16

Tilbagekaldelse af tilladelse til
vandvinding uden erstatning efter
5 år, kapitel 6.

17.02.1998
20.06.2007

Udvalget.

1.17

Påbud om sløjfning af overflødig
boring, kapitel 6.

17.02.1998
20.06.2007

Forvaltningen.

1.18

Påbud om adgang for opmåling og 17.02.1998
forundersøgelse på privat grund,
20.06.2007
kapitel 7.

Rådmanden.

1.19

Ekspropriation til fordel for et al17.02.1998
ment vandforsyningsanlæg, kapitel
7.

Byrådet.

1.20

Ændring af almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder,
kapitel 8.

17.02.1998

Udvalget.

1.21

Tilladelse til overførelse af 7 konkrete ejendomme i Tylstrup til
andet forsyningsområde.
Indskrænkning af vandforbruget,

07.11.2000

Rådmanden.

17.02.1998

Rådmanden.

1.22
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Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

herunder havevandingsforbud,
kapitel 9.
1.23

Pålæg af passagebidrag og godkendelse af, at private almene
vandforsyningsanlæg opkræver
passagebidrag, kapitel 9.

17.02.1998

Byrådet.

1.24

Ydelse af økonomisk støtte til pri- 17.02.1998
vate almene vandforsyningsanlæg,
kapitel 9.

Byrådet.

1.25

Afslag på ydelse af økonomisk
støtte til private almene vandforsyningsanlæg, kapitel 9.

Udvalget.

1.26

Godkendelse af takster (anlægs- og 11.10.2010
driftsbidrag) for Aalborg Forsyning, Vand A/S, kapitel 9.

Byrådet

1.27

Godkendelse af takster (anlægs- og 05.05.1998
driftsbidrag) for øvrige almene
11.10.2010
vandforsyningsanlæg, vandforsyningsloven, kapitel 9.

Rådmanden.

1.28

Godkendelse af regulativ for Aalborg Forsyning, Vand A/S, kapitel
9.

11.10.2010

Udvalget.

1.29

Godkendelse af regulativer for
øvrige almene vandforsyningsanlæg, når regulativerne er i overensstemmelse med Vandplanudvalgets standardregulativ, kapitel 9.
Godkendelse af øvrige regulativer
for øvrige almene vandforsyningsanlæg, vandforsyningsloven, kapitel 9.

03.10.2012

Forvaltningen.

01.05.2002
11.10.2010
03.10.2012

Rådmanden.

1.31

Tilsyn med indretning og drift af
vandforsyningsanlæg, kapitel 10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.32

Tilsyn med indvundne vandmængder, kapitel 10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.33

Beslutning om måling af vand fra
indvindingsanlæg, kapitel 10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.30

17.02.1998
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Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1.34

Registrering af indvundne vandmængder, kapitel 10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.35

Indsamling af indberetninger af
pejleresultater, kapitel 10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.36

Fastlæggelse af retningslinjer for
tilsyn med vandkvalitet, kapitel 10
og tilsynsbekendtgørelsen.

06.11.2001

Udvalget.

1.37

Ændring af bilag til retningslinjer
for tilsyn med vandkvalitet i overensstemmelse med ændringer i
tilsynsbekendtgørelsen.

06.11.2001

Rådmanden.

1.38

Tilsyn med kvaliteten af vandet i
vandforsyningssystemer, kapitel
10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.39

Påbud (inklusive varsling) vedrørende kontrol med vandkvaliteten
(analyseomfang), kapitel 10.

17.02.1998

Rådmanden.

1.40

Ophævelse af påbud om årlig
vandkvalitetskontrol, der er i
uoverensstemmelse med de fastlagte retningslinjer for tilsyn med
vandkvalitet, kapitel 10 og tilsynsbekendtgørelsen.

08.12.2004

Forvaltningen.

1.41

Opfølgning af (teknisk) tilsyn med
vandforsyningsanlæg, kapitel 10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.42

Påbud til Aalborg Forsyning, Vand
A/S med baggrund i teknisk tilsyn,
kapital 10

07.05.2008
11.10.2010

Rådmanden.

1.43

Påbud til øvrige vandforsyningsanlæg med baggrund i teknisk tilsyn,
kapitel 10.

07.05.2008

Forvaltningen.

1.44

Kogeanbefaling, kapitel 10.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.45

Ophævelse af kogeanbefaling,
kapitel 10.

17.02.1998

Rådmanden.
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Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1.46

Påbud i henhold til § 62 i vandforsyningsloven og dispensation i
henhold til § 18 i tilsynsbekendtgørelsen for så vidt angår iltindhold i
drikkevandet - over for Aalborg
Forsyning, Vand A/S.

11.10.2010

Udvalget.

1.47

Påbud i henhold til § 62 i vandforsyningsloven og dispensation i
henhold til § 18 i tilsynsbekendtgørelsen for så vidt angår iltindhold i
drikkevandet - over for øvrige almene vandforsyningsanlæg.

22.10.2003
22.09.2004
11.10.2010

Rådmanden.

1.48

Øvrige påbud over for Aalborg
Forsyning, Vand A/S om foranstaltninger til forbedring af vandkvaliteten, større omfang, kapitel 10.

11.10.2010

Udvalget.

1.49

Øvrige påbud over for øvrige almene vandforsyningsanlæg om
foranstaltninger til forbedring af
vandkvaliteten, større omfang,
kapitel 10.

17.02.1998
11.10.2010

Rådmanden.

1.50

Øvrige påbud over for Aalborg
Forsyning, Vand A/S om foranstaltninger til forbedring af vandkvaliteten, af særlig hastende karakter
eller af mindre omfang, kapitel 10

11.10.2010

Forvaltningen.

1.51

Øvrige påbud over for øvrige almene vandforsyningsanlæg om
foranstaltninger til forbedring af
vandkvaliteten, af særlig hastende
karakter eller af mindre omfang,
kapitel 10

17.02.1998
11.10.2010

Forvaltningen.

1.52

Påse at loven og regler, påbud og
forbud fastsat med hjemmel i loven overholdes, kapitel 11.

17.02.1998

Forvaltningen.

1.53

Bringe ulovlige forhold til ophør,
kapitel 11.

17.02.1998

Rådmanden.
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Nr.

Emne

1.54

Udsættelse af krav om forbedring 21.05.2003
af drikkevandskvalitet ved analyser, som peger på overholdelse af
krav om nitratniveau inden for 3 år.

Rådmanden.

1.55

Påbud om udførelse af kontrol - i
07.12.1998
form af analyser for diverse stoffer
ved enkeltindvindere - for ejers
regning, kapitel 11.

Rådmanden.

1.56

Øvrige påbuds udførelse for ejers
regning, kapitel 11.

07.12.1998

Udvalget.

1.57

Modtagelse af anmeldelse om
etablering af kategori B-boringer.
Lovbunden tidsfrist – 14 dage.

20.06.2007

Forvaltningen.

1.58

Behandle aftaler mellem almene
vandforsyningsanlæg og lodsejere
om dyrkningsrestriktioner, § 13 d.

01.06.2011

Forvaltningen.

1.59

Godkende løbende revision af
18.09.2013
Vandforsyningsplan 2013-2024’s
bilag 14 (ressourceopgørelse inden
for forsyningsgrupperne) og bilag
15 (sikkerhedssystem i Nibeområdet)
Miljø- og planlovgivningen

Udvalget

Udtalelser om grundvandsinteres- 17.02.1998
ser i miljøsager, forureningssager, 20.06.2007
sager vedrørende etablering af
11.10.2010
nedsivningsanlæg, jordvarmeanlægssager, råstofsager samt vedrørende kommune- og lokalplaner,
ikke principielle sager og tilsvarende sager

Forvaltningen.

2
2.1

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af
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Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget
17.02.1998
20.06.2007
11.10.2010

2.2

Udtalelser om grundvandsinteresser i miljøsager, forureningssager,
sager vedrørende etablering af
nedsivningsanlæg, jordvarmeanlægssager, råstofsager samt vedrørende kommune- og lokalplaner,
principielle sager og tilsvarende
sager.

2.3

Indsigelser i forhold til grundvands- 18.09.2013
interesser i forbindelse med andre
kommuners vandforsyningsplaner
og indsatsplaner.

Udvalgets beslutning afgøres af
Rådmanden.

Byrådet.

Side 20 af 31

Administrationen
Myndighedsafgørelser – Spildevandsområdet
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Spildevandsplan for Aalborg
Kommune, generel revision (4årig), miljøbeskyttelsesloven, kapitel 3 og 4, og spildevandsbekendtgørelsen.

22.01.2002

Byrådet.

2

Spildevandsplaner, geografisk
afgrænsede revisioner, miljøbeskyttelsesloven, kapitel 3 og 4, og
spildevandsbekendtgørelsen.

22.01.2002

Byrådet.

3

Spildevandsplaner, revision for at
16.09.2002
muliggøre lokalplans realisering.
Dog byrådet ved indsigelser eller
kommentarer. Miljøbeskyttelsesloven, kapitel 3 og 4, og spildevandsbekendtgørelsen.

Udvalget.

4

Spildevandsplaner, tekniske ajourføringer og rettelser af fejl og
mangler, miljøbeskyttelsesloven,
kapitel 3 og 4, og spildevandsbekendtgørelsen.

16.04.2008

Forvaltningen.

5

Udtalelser og indsigelser i forbindelse med andre myndigheders
planforslag, der vedrører spildevandsforhold, herunder udledninger fra kloaksystemet, spildevandsrensning i det åbne land og
målsætninger for recipienter.

21.01.2002
11.10.2010

Byrådet.

6

Udtalelser om spildevandsinteresser vedrørende kommune- og lokalplaner, ikke principielle sager.

21.01.2002

Forvaltningen.

7

Udtalelser om spildevandsinteresser vedrørende kommune- og lokalplaner, principielle sager.

21.01.2002

Rådmanden.
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Emne

Dato for behandling i udvalget

8

Godkendelse af takster (m3-takster 11.10.2010
og eventuelle faste bidrag) for
Aalborg Forsyning, Kloak A/S, § 3 i
lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Byrådet

9

Godkendelse af takster (m3-takster 11.10.2010
og eventuelle faste bidrag) for
øvrige spildevandsforsyningsselskaber, § 3 i lov om betalingsregler
for spildevandsforsyningsselskaber
m.v.

Rådmanden.

10

Godkendelse af betalingsvedtægt
for Aalborg Forsyning, Kloak A/S, §
3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Udvalget.

11

Godkendelse af betalingsvedtægt 11.10.2010
for øvrige spildevandsforsyningsselskaber, § 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Rådmanden.

12

Afgørelse af uenighed om forde11.10.2010
ling af udgifter til udførelse, drift
og vedligeholdelse af spildevandsanlæg ved andre spildevandsanlægs end spildevandsforsyningsselskaber, § 5 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Udvalget.

13

Tilladelse til, at en ejendom alene
betaler for brugen af et spildevandsrenseforsyningsselskabs
spildevandsrenseanlæg, § 2a i lov
om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Udvalget.

11.10.2010

11.10.2010

Udvalgets beslutning afgøres af

Side 22 af 31

Nr.

Emne

14

Bestemme hvorledes udgifter til
undersøgelser, der er nødvendige
for en vurdering af, om nedsivningsanlæg kan etableres, skal
fordeles mellem de berørte ejendomme, § 7 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Dato for behandling i udvalget
11.10.2010

Udvalgets beslutning –
afgøres af
Udvalget.

Side 23 af 31

Administrationen
Myndighedsafgørelser/Vandsamarbejder m.v.
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Vandforsyningsplanens realisering

1.1

Accept af forskudsvis udførelse af
anlægsarbejder.

17.02.1998

Rådmanden.

1.2

Væsentlige ændringer af tidsfølgeplanen, bilag 6.

17.02.1998

Udvalget.

1.3

Mindre væsentlige ændringer af
tidsfølgeplanen, bilag 6.

18.01.2000.

Rådmanden.

1.4

Ændringer af områdeafgrænsninger.

23.10.2001.

Rådmanden.

1.5

Indgåelse af aftaler og ændringer i
bestående aftaler.

17.02.1998

Rådmanden.

1.6

Overdragelse af anlæg.

23.10.2001

Rådmanden.

1.7

Gøre udlæg i Vandplankontoen
indtil der foreligger tilslutningsbegæring fra ejer ved Forsyningsudvalgets påbud om tilslutning af en
ejendom i henhold til § 29 i vandforsyningsloven

24.08.2005

Forvaltningen.

2

Samarbejdsaftale om det åbne
land

2.1

Indgåelse af aftaler og ændringer i
bestående aftaler.

17.02.1998

Rådmanden.

2.2

Overdragelse af anlæg.

17.02.1998

Rådmanden.
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Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

3

Samarbejdsaftale om grundvandsbeskyttelse

3.1

Indgåelse af aftaler og ændringer i
bestående aftaler.

17.02.1998

Rådmanden.

3.2

Overdragelse af anlæg.

17.02.1998

Rådmanden.

3.3

Godkendelse af tidsplan samt æn- 31.03.2004
dringer i rækkefølge for grundvandsbeskyttelsesprojekter i vandforsyningsplanens bilag 5.

4

Anvendelse af pesticider m.v.

4.1

Beslutninger i henhold til Admini19.01.1999
strativ forskrift nr. 25 om anvendelse af pesticider o. lign. til/på
arealer, der ejes eller vedligeholdes
af Aalborg Kommune.

Udvalget.

Udvalget.
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Administrationen
Myndighedsafgørelser i øvrigt
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Varme-, vand-, vandindsats- og
affaldsplaner, de respektive faglove.

23.10.2001

Byrådet.

2

Vandindsatsplaner. Ændring af
tidsfølgeplanen.

23.10.2001

Rådmanden.

3

Kortlægning af energiforbruget
samt planlægge og sikre gennemførelse af energibesparelser i forsyningsområdet, Elforsyningslovens § 22 og Varmeforsyningslovens § 29.

23.10.2001

Udvalget.

4

Påbud om udarbejdelse af varmeplanprojekter, varmeforsyningsloven, kapitel 2.

03.02.1998

Rådmanden.

5

Varmeplan-projektgodkendelser
for projekter over og under 1 MW
ved tvang, varmeforsyningsloven,
kapitel 2.

21.01.2002

Byrådet.

6

Varmeplan-projektgodkendelser
23.10.2001
for projekter over 1 MW uden
tvang, varmeforsyningsloven, kapitel 2.

Udvalget.

7

Varmeplan-projektgodkendelser
03.02.1998
for projekter under 1 MW uden
tvang, varmeforsyningsloven, kapitel 2.

Rådmanden.

8

Varmeplan-projektgodkendelser
vedrørende tilslutningspligt for
nybyggeri uden for lokalplanområde, varmeforsyningsloven, kapitel
2.

Udvalget.

03.02.1998
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Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

9

Varmeplan - projektgodkendelser
19.01.1999
vedrørende renoveringsprojekter
fra Aalborg Kommune, Forsyningsudvalget, Fjernvarmeforsyningen,
varmeforsyningsloven, kapitel 2.

Udvalget.

10

Dispensationer for tilslutningspligt 03.02.1998
til kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse om tilslutning
til kollektive varmeforsyningsanlæg.

Udvalget.

11

Afslag på indsigelser vedrørende
tilslutningspligt (varme) i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner.

18.09.2001

Rådmanden.

12

Forbud mod direkte elopvarmning
ved ændring af områdeafgrænsning, under 1 MW, Varmeforsyningsloven, kapitel 2.

23.10.2001

Rådmanden.

13

Forbud mod direkte elopvarmning 23.10.2001
ved ændring af områdeafgrænsning, over 1 MW, Varmeforsyningsloven, kapitel 2.

Udvalget.

14

Vurdering af, om bygningen er
omfattet af byrådets elvarmeforbud.

11.10.2010

Forvaltningen.

15

Fritagelse fra elvarmeforbuddet
under sammenlagt 5 år.

11.10.2010

Rådmanden.

16

Fritagelse fra elvarmeforbuddet
11.10.2010
over 5 år, hvor;
 Tilbagebetalingstiden for
forsyningsselskabet er
under 10 år, og
 der er konkrete planer (erstatning, nedrivning eller
tilslutning til kollektiv
varmeforsyning) for bygningen.

Rådmanden.
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Udvalgets beslutning afgøres af

17

Fritagelse fra elvarmeforbuddet
11.10.2010
over 5 år, hvor;
 tilbagebetalingstiden for
forsyningsselskabet er
under 10 år, og
 der ikke er konkrete planer (erstatning, nedrivning
eller tilslutning til kollektiv
varmeforsyning) for bygningen.

Udvalget.

18

Fritagelse fra elvarmeforbuddet
11.10.2010
over 5 år, hvor tilbagebetalingstiden for forsyningsselskabet er over
10 år.

Rådmanden.

19

Korte forlængelser af fritagelse fra 11.10.2010
elvarmeforbuddet af 2-3 mdr. varighed, hvor der er konkrete planer
(erstatning, nedrivning eller tilslutning til kollektiv varmeforsyning)
for bygningen.

Forvaltningen.

20

Dispensationer for elvarmeforbud, 03.02.1998
varmeforsyningsloven, kapitel 2.

21

Forbud mod øvrige opvarmningssystemer, varmeforsyningsloven,
kapitel 2.

03.02.1998

Udvalget, idet dispensationsansøgninger
for en periode under 5 år dog afgøres af
rådmanden.
Byrådet.

22

Godkendelse i varmeplanmæssig
henseende af den årlige status for
varmeleverandører.

18.06.2008

Udvalget.

23

Ved regelændringer o. lign. forde- 03.06.2009
les opgaver på miljøområdet mellem Forsyningsvirksomhederne og
Teknik- og Miljøforvaltningen,
inden for rammerne i styrelsesvedtægten.

Udvalget i forening med Teknik- og Miljøudvalget.
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Administrationen
Myndighedslignende afgørelser m.v.
Nr.

Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

1

Udtalelser til Borgmesterens Forvaltning i forbindelse med stillelse
af ny garanti af Aalborg Kommune
eller ændring af forhold med indflydelse på allerede stillet garanti.
Godkendelse m.v. af budgetter,
takster og regnskaber for vandværker, alt som følge af stillet garanti af Aalborg Kommune til
Kommunekredit.
Øvrige diverse kontrol/godkendelser inden for forvaltningens aktiviteter, så som godkendelse af budget, takster o. lign., alt som følge af
stillet garanti af Aalborg Kommune.
Justering af interne finansieringsprincipper – administrationsbidrag
til Borgmesterens Forvaltning
Overtagelse af forsyningen til kunder under lokale fjernvarmeselskaber.

03.02.1998

Udvalget.

09.01.2013

Rådmanden.

03.02.1998

Udvalget.

17.11.2010

Udvalget.

23.10.2000
11.10.2010

Byrådet.

6

Overtagelse af forsyningen til kunder under lokale fjernvarmeselskaber inden for vedtaget principaftale.

14.02.2007

Udvalget

7

Godkende (lign.) mindre justeringer i principaftalen og forudsætningsrapporten for overtagelse af
lokale fjernvarmeselskaber.

22.09.2008

Udvalget.

8

Indgåelse af overenskomst mellem 03.06.2002
overskudsvarmeleverandører og
Fjernvarmeforsyningen.

Udvalget.

9

Indgåelse/ændring af særlige afta- 23.10.2001
ler, tekniske bestemmelser, bilag o.
lign. under visse fjernvarmeoverenskomster.

Rådmanden.

2

3

4

5
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Emne

Dato for behandling i udvalget

Udvalgets beslutning afgøres af

10

Ændringer i overenskomst incl.
bilag mellem Fjernvarmeforsyningen og Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

17.01.2007

Udvalget.

11

Justering af fordelingsnøgler hvert 19.11.2009
5. år, jfr. § 5 i Økonomiske bestemmelser under overenskomst
mellem Fjernvarmeforsyningen og
Nørresundby Fjernvarmeforsyning
A.m.b.A.

Rådmanden.

12

Ændring af bilag 1-4 i fjernvarme30.01.2008
overenskomst af 2008 med Vattenfall A/S samt indgåelse af tilsvarende nye særlige aftaler og andre
aftaler.

Rådmanden.

13

Ændring/ajourføring af bilag 5, 6, 7
og bilag G og H til økonomiske
betingelser i fjernvarmeoverenskomst af 2008 med Vattenfall A/S.

30.01.2008

Forvaltningen.

14

Øvrige ændringer – bortset fra de
under ovenstående 2 punkter
nævnte – af fjernvarmeoverenskomst af 2008 med Vattenfall A/S
med bilag og særlige aftaler samt
indgåelse af nye aftaler.

30.01.2008

Udvalget.

15

Dyrkningsmæssige restriktioner.
Miljøbeskyttelsesloven, § 26a.

23.10.2001

Byrådet.

16

Indgåelse af dyrkningsaftaler
(vand).

23.10.2001

Udvalget.

17

Afregning af vandafgift og spildevandsafgift til Staten på ejendomme med egen brønd eller boring.

03.02.2010

Forvaltningen.

18

Justering af vandreformdokumenter og –regelgrundlag i forhold til
de af byrådet den 19.10.2009 behandlede.

07.10.2009

Udvalget.
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19

Korrigere ydelseskøbsaftaler under 19.11.2009
vandreformen i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende
lovgivning på dette område.

Rådmanden.

20

Godkende beredskabsplan for
VandforsyningsområdetDrikkevand fremadrettet.

Udvalget.

21

Rettelse af telefonlister o. lign. i
18.09.2013
beredskabsplan for Vandforsyningsområdet-Drikkevand
Behandle ansøgninger fra I/S Reno- 03.06.2002
Nord om behandling af affald fra
ikke-interessentkommuner.

Forvaltningen.

23

Fastsættelse af vilkår for at Reno- 29.11.2007
vationsvæsenet som en forsøgsordning er entreprenør på flisordning ved sommerhusforeninger
i tidligere Hals Kommune.

Udvalget.

24

Ændring af aftale med I/S RenoNord om overførsel af driftsopgaver for elektronikaffald, alt i overensstemmelse med eventuelle
ændringskrav stillet af det kommunale tilsyn.

13.08.2008

Udvalget.

25

13.08.2008

Forvaltningen.

26

Ændringer i bilag til aftale med I/S
Reno-Nord om driftsopgaver for
elektronikaffald.
Ekspropriation af fast ejendom.

23.10.2001

Udvalget ved indstilling til Teknik- og Miljøudvalget/byrådet.

27

Køb og salg af fast ejendom.

23.10.2001

Udvalget ved indstilling til Teknik- og Miljøudvalget/byrådet.

28

Arealoverførsler, hvis værdi ikke
overstiger det i medfør af udstykningsloven fastsatte beløb for
opgaver, der blot kræver en skriftlig ejererklæring.

05.11.2003

Rådmanden ved indstilling til Teknik- og
Miljøudvalget/byrådet.

22

Dato for behandling i udvalget

18.09.2013

Udvalgets beslutning afgøres af

Udvalget.
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