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Punkt 12.

Klimatilpasningsplan - Kommuneplantillæg H.029 med miljøvurdering (1. forelæggelse).
2013-11054.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Tina Staun Sørensen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at stillingtagen til retningslinie 12.1.8 afventer resultatet af den nedsatte arbejdsgruppes arbejde.
Mariann Nørgaard var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Formål
Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes
økonomi for 2013 besluttet, at de enkelte kommuner er forpligtet til at godkende forslag til klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013.
I Aalborg Kommune er klimatilpasning behandlet gennem Klimastrategi 2012-15 og gennem den
bestående kommuneplan. Det er dog nødvendigt med en opdatering af kommuneplanen for at kunne
leve fuldt ud op til aftalen mellem KL og Regeringen. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, H.029 Klimatilpasningsplan med miljøvurdering.
Det er et krav fra staten, at kommuneplanen tilføjes en kortlægning af risikoen for oversvømmelse,
og en beskrivelse af kommunens indsats. Aalborg Kommunes indsats er beskrevet i Klimastrategi
2012-15. Forpligtelsen her og nu er derfor at godkende et kommuneplantillæg med redegørelse.
Efterfølgende vil Klimastrategien blive revideret, bl.a. på baggrund af kommuneplanredegørelsens
nye kortlægning.
I tillæg til det nye redegørelsesmateriale er de eksisterende kommuneplanretningslinjer på klimaområdet tilføjet tre nye retningslinjer, 2.1.6, 12.1.8 og 13.8:
2.1.6 Medfører at klimakonsekvenser i nye/omdannede byområder skal undgås eller forebygges.
12.1.8 Medfører at regnvandsbassiner som udgangspunkt skal etableres som våde bassiner og ikke
længere som tørre.
13.8
Medfører at vand under ekstrem regn kan stuves midlertidigt op på vejarealer frem for at
ødelægge værdier, der ikke kan tåle vand.
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Der har helt frem til den politiske behandling af kommuneplantillægget for Klimatilpasning været
usikkerhed om, hvorvidt aftalen mellem KL og Regeringen forpligter byrådet til at bestille en såkaldt hydrodynamisk modellering af kloaknettet hos Kloak A/S. Det er Forsyningsvirksomhedernes
og Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at en sådan modellering ikke vil bidrage til at skabe
en mere præcis forståelse af kloaknettets funktion under skybrud i 2050. Administrationen har derfor forsøgt at undgå denne opgave, for at basere klimatilpasningsplanlægningen på faktisk erfarede
overløbshændelser i kloaknettet under skybrud.
Det er efter udarbejdelsen af kommuneplanforslaget aftalt med Naturstyrelsen, at byrådet kan leve
op til sine forpligtelser om kortlægning af overløbshændelser, ved at bestille en hydrodynamisk
analyse ved Kloak A/S, for så vidt angår kloaksystemerne i de tidligere Hals, Nibe og Sejlflod
Kommuner. Disse områder er ikke dækket af samme form for registrering af regn- og overløbshændelser som tidligere Aalborg Kommune. Modelleringen vil blive indarbejdet i kommuneplanens
redegørelse, når den foreligger – forventeligt i 2014.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering af
kommuneplantillægget.
Konklusionen på miljøvurderingen er, at planen samlet set medfører en positiv effekt for følgende
parametre: biologisk mangfoldighed, fauna, flora, grundvandsinteresserne, vandløb, håndtering af
overfladevand, vandstandsstigninger, befolkningens levevilkår, friluftsliv og rekreative interesser.
Øvrige miljøparameter påvirkes ikke direkte negativt af planen.
Miljøvurderingen har ikke givet anledning til væsentlige afbødende foranstaltninger.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Den hydrodynamiske modellering bestilles ved Kloak A/S inden udgangen af 2013 og på denne
måde undgås, at modelleringen skal finansieres via det kommunale budget.
Omkostningen til den hydrodynamisk modellering vil blive finansieret via spildevandstaksten. Byrådets bestilling af kortlægningen er en forudsætning for, at Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat kan hæve prisloftet for Kloak A/S.

Kommuneplantillæg H.029 Klimatilpasning
Miljørapport Klimatilpasningsplan
Beslutning:
Godkendt.
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