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Punkt 3.

Vandforsyningsplanlægning/spildevandsplanlægning - Høringssvar til forslag til
vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerak.
2013-26678.
Forsyningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender det udarbejdede høringssvar fra Aalborg Kommune til vandplan for Limfjorden og vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak, samt høringssvar udarbejdet af Limfjordsrådet. Høringssvaret er behandlet i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. november 2013.
Teknik- og Miljøudvalget: Tina Staun Sørensen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.

Sagsbeskrivelse
Indledning
Forslagene til de statslige vandplaner var i offentlig høring 1. gang fra oktober 2010 til april 2011. I
forbindelse med gennemgangen af de indkomne høringssvar foretog Naturstyrelsen ændringer i
udkastene, og disse ændringer blev efterfølgende sendt i 8 dages supplerende høring. Vandplanerne
blev herefter endelig vedtaget den 22. december 2011.
I december 2012 kendte Natur- og Miljøklagenævnet de statslige vandplaner ugyldige, og hjemviste
planerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen med den begrundelse, at den supplerende høring var
for kort.
Som konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse blev vandhandleplanen for Aalborg
Kommune, som byrådet vedtog den 26. november 2012, også ugyldig.
Naturstyrelsen har herefter vurderet, at der skal gennemføres en fornyet høring af vandplanforslagene i sin helhed.
Vandplanerne blev derfor udsendt i en teknisk forhøring til statslige-, regionale- og kommunale
myndigheder i perioden 13.-27. maj 2013. I denne periode havde Aalborg Kommune en teknisk
dialog med staten.
Statens forslag til vandplaner er nu sendt i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2013 til 23. december 2013. For Aalborg Kommune gælder vandplan 1.2 Limfjorden og vandplan 1.1 Nordlige
Kattegat og Skagerrak. Aalborg Kommune har derfor mulighed for at komme med kommentarer og
indsigelser til disse vandplaner.
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I høringsbrev af 17. juni 2013 angiver Naturstyrelsen, at de bemærkninger, som Naturstyrelsen
modtog i den første høring af vandplanen, allerede er behandlet og i relevant omfang indarbejdet i
vandplanforslagene. Det er derfor ikke nødvendigt, at Aalborg Kommune fremsender tidligere bemærkninger på ny.
Det høringssvar fra Aalborg Kommune, som byrådet skal tage stilling til, er derfor hovedsagelig
supplerende bemærkninger, dog er de væsentlige bemærkninger fra sidste høring også medtaget.
Høringssvaret er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Forsyningsvirksomhederne. Høringsvaret er forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2013.
Indsatser i Aalborg Kommune jf. vandplanerne
Aalborg Kommune skal som konsekvens af vandplanudkastene gennemføre følgende indsatsprogram:
Indsatsprogram som Aalborg Kommune skal løfte i 1. planperiode
(til og med 2015)

Status

Vandløb
Fjernelse af fysiske spærringer i
vandløb, antal
Ændret vandløbsvedligeholdelse
Vandløbsrestaurering
Genåbning af rørlagte vandløb

197
284 km
191 km
23,5 km

Er opstartet
Afventer
Er opstartet
Er opstartet

Punktkilder
Regnvandsbetingede udløb, antal
Spredt bebyggelse, antal
Dambrug, antal

64 stk.
404 stk.
6 stk.

Afventer
Afventer
Er opstartet

Kystvande
Vådområder til kvælstoffjernelse for
Limfjorden i alt

415 tons

Er opstartet

Bemærkninger til vandløbsindsatser
Den 3. maj 2013 vedtog Folketinget en ny bekendtgørelse som muliggør, at kommunerne kan opstarte indsatserne for fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og genåbning af rørlagte vandløb, som forventes fastlagt i vandplanerne.
Aalborg Kommune er p.t. i gang med forundersøgelse af en lang række af disse projekter i vandløbene, Vidkær Å, Hasseris Å, Binderup Å, Dybvad Å, Vøvelbæk, Risbæk og Guldbækken. Der er
tale om flere indsatser i hvert vandløbssystem. I Vidkær Å har Aalborg Kommune afsluttet forundersøgelsen ved Vidkær Dambrug og Koppes Mølle og har søgt om midler til realisering af disse
spærringer.
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Ovennævnte projekter vurderes at udgøre ca. 1/3 af projekterne. Selv om Aalborg Kommune arbejder med ovennævnte projekter, er det ikke realistisk, at alle projekter kan gennemføres inden udgangen af 2015 grundet opgavens størrelse og den forholdsvis korte tidsfrist. Aalborg Kommune er
også afhængig af tilsagn fra staten til både forundersøgelse og realisering for hver enkelt indsats.
Indsatsen ”ændret vandløbsvedligeholdelse” kan først opstartes, når vandplanerne er vedtaget, og
der er udarbejdet en ny vandhandleplan. Vandhandleplanen kan først forventes vedtaget i efteråret
2015. Der er således under et år til at gennemføre indsatsen. For hver indsats med ændret vedligeholdelse skal Aalborg Kommune først ansøge staten om midler til forundersøgelse. Forundersøgelsen skal gennemføres, der skal søges om realisering (typisk midler til erstatninger), og der skal gennemføres en regulativændring, inden indsatsen kan implementeres. Det er derfor helt urealistisk, at
indsatsen med ”ændret vandløbsvedligeholdelse” kan gennemføres inden udgangen af 2015.
Bemærkninger til dambrug
Der er udpeget 6 dambrug, hvor der skal ske indsatser med hensyn til dambrugenes udledning. Arbejdet med denne indsats er ikke gået i stå som konsekvens af, at vandplanen ikke er vedtaget, idet
der er lovhjemmel i miljøbeskyttelsesloven for denne indsats.
Indsatser på dambrug mht. spærringer ved dambrug er under vandløbsindsatser.
Bemærkninger til åbning af Øster Å
Den lukkede del af Øster Å gennem Aalborg Midtby er udpeget i vandplanen til at skulle åbnes.
Projektet skal tilpasses byudvikling langs Musikkens Hus, Karolinelund samt Godsbanearealet. Det
er et stort og komplekst projekt, som bedst gennemføres i takt med, at byudviklingsplanerne udvikles. Samtidig indeholder projektet store muligheder for at indarbejde klimatilpasningstiltag for de
områder, der afvander til denne del af Øster Å.
Projektets omfang gør, at det ikke er muligt at gennemføre åbningen af åen inden udgangen af 2015,
hvorfor Aalborg Kommune foreslår, at tidsfristen til efterlevelse af målet for åbning af Øster Å udskydes til 2. planperiode.
Bemærkninger til spildevandsplanlægning og indsats med regnbetingede udløb
Den nye lange høring af vandplanen bevirker, at der først kan foreligge en vandhandleplan i sommer/efteråret 2015. Det er derfor urealistisk, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S kan gennemføre de
forudsatte 2/5 af indsatserne med regnbetingede udløb i årene 2014 og 2015.
En stor del af de resterende regnbetingede udløb, der skal ske indsats over for, har udløb til Øster Å.
Der er en sammenhæng mellem løsningsmodel for åbning af Øster Å, Klimatilpasningsplan og indsatsen med regnbetingede udløb. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at indsatsen for regnbetingede udløb følger tidsplanen for åbning af Øster Å for at opnå synergieffekter. Det anføres derfor, at tidsfristen for efterlevelse af mål for indsatser med regnbetingede udløb til Øster Å udskydes
til 2. planperiode.
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Bemærkninger til spildevand i åben land
Aalborg Kommune har igangsat arbejdet med tilsyn af de ejendomme, der er beliggende i områder,
hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Der kan dog ikke meddeles påbud til ejendommene, før der foreligger en vedtaget spildevandsplan. Spildevandsplanen kan først efter vedtagelse af
vandplanerne få indarbejdet vandplanernes indsats. Tidsfristen for meddelelsen af påbud inden udgangen af 2015 bliver umuligt at nå for alle 404 udpegede ejendomme. Tidsfristen for efterlevelse
af målet foreslås derfor udskudt til 2018.
Bemærkninger til grundvand
Der er endnu ikke fastlagt indsatser på grundvandsområdet, hvorfor høringssvaret på dette område
har karakter af bemærkninger til de retningslinjer i Vandplanerne, der sætter rammerne for sagsbehandlingen på grundvandsområdet. Samtidig gøres der opmærksom på de udfordringer, der er forbundet med at anvende indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse som virkemiddel til målopfyldelse i Vandplanerne.
Bemærkninger til vådområder
Indsatsen med vådområder sker sideløbende med udarbejdelse af Vandplanerne. Aalborg Kommune
har p.t. afsluttet et projekt i Vøvelbæk (5 ha) og søgt realisering på et projekt i Vidkær Å (20 ha).
Aalborg Kommune har lavet forundersøgelse på 5 andre vådområdeprojekter, som er blevet opgivet
enten grundet tekniske hindringer eller manglende opbakning fra lodsejere. Der arbejdes fortsat
med muligheder for at gennemføre flere projekter i Aalborg Kommune.
Bemærkninger til Limfjordsrådets høringssvar
Limfjordsrådet har udarbejdet et høringssvar på vegne af Kommunerne til Limfjordens opland.
Aalborg Kommune er generelt enige i Limfjordsrådets høringssvar.
Limfjordsrådets høringssvar er vedhæftet som bilag.
Aalborg Kommunes høringssvar
Aalborg Kommunes samlede høringssvar til vandplanerne er vedhæftet som bilag.
Følgende bilag er vedhæftet:

Bilag 1: Aalborg Kommunes bemærkninger til høring af vandplanerne 2013.
Bilag 2: Limfjordrådets høringssvar til forslag til de statslige vandplaner - 1 generation
Beslutning:
Udgik.
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