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Miljø er en afdeling i Miljø- og Energiforvaltningen placeret på Stigsborg Brygge 5, 9400
Nørresundby.
Miljø har til huse i øst fløjen sammen med ca. 190 ansatte fra By- og Landskabsforvaltningen, Miljø har ca. 91 ansatte
Organisering
Miljø- og Energiforvaltningen har følgende kerneopgaver: Bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse, energi og affald samt hjælp og forebyggelse af brand, ulykker og katastrofer
Miljø- og Energiforvaltningen består ud over Miljø af følgende 7 afdelinger/selskaber
• Miljø- og Energiplanlægning
• Energi og Renovation
• Administration og Service
Desuden indgår Miljø i en forvaltnings koncernstruktur med en række selskaber i Aalborg Forsyning:
• Aalborg Forsyning, Vand A/S
• Aalborg Forsyning, Kloak A/S
• Aalborg Forsyning, Service A/S
• Nordjyllandsværket A/S – Aalborg Forsyning

På billedet er medarbejdere fra MEF på besøg på Aalborg Kommunes Gasforsyning
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Forklaring vedrørende angivelse af metode
Med baggrund i Miljøstyrelsens notat af december 2006 skal det angives, om data er målt, beregnet eller skønnet.
M står for målt.
B står for beregnet.
S står for skønnet.
Med baggrund i Miljøstyrelsens skrivelse fra december 2006: ”Nye regler for rapportering af oplysninger om udledninger fra virksomheder” er anvendt følgende forkortelser:
Metoder brugt ved måling:
PER: Målemetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller
spildevandstilladelsen
NRB: National målemetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende
ALT: Målemetode, der er i overensstemmelse med eksisterende CEN(ISO-standarder)
CRM: Virksomhedens egen målemetode, hvis kvalitet er vist ved hjælp af certificeret referencemateriale og accepteret af den ansvarlige myndighed
OHT: Andre målemetoder
Metoder brugt ved beregninger:
ETS, IPCC, UNECE/EMEP: Internationalt anerkendt beregningsmetode
PER: beregningsmetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen
NRB: National beregningsmetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende
MAB: Metode, baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed
SSC: Europæisk sektorspecifik beregningsmetode
OHT: Andre beregningsmetode

Dagen hvor Miljø får overdraget 2 af i alt 5 brintbiler til Miljø- og Energiforvaltningen

Miljøs miljøvagtbil med alt nødvendigt udstyr til brug ved akutte miljøuheld

Et af de større akutte miljøuheld, nemlig en industribrand i Aalborg Kommune som Miljø var
involveret i
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Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø
Stigsborg Brygge 5
Postboks 222,
9400 Nørresundby
Telefon 99 31 94 00
E-post:miljoe.energi@aalborg.dk
CVR-nr. 29189420
P-nr. 1.003.386.068

Miljøregulering
Aalborg Kommune er miljømyndighed.
Miljøgodkendelse: ingen
Spildevand: Ikke relevant.
Grønt regnskab
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1172 af
13. oktober 2015 om register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTRbekendtgørelsen). Miljø- og Energiplanlægning har udarbejdet grønt regnskab siden 2014.
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø- og Energiplanlægning er lokaliseret på Stigsborg Brygge 5 i Nørresundby.
Aktiviteter
Miljøs hovedaktiviteter er:
 Godkendelser og tilsyn med virksomheder, landbrug og dambrug
 Myndighedsfunktionen på vandløb, vedligeholdelse af de offentlige vandløb
 Varetager tovholderrollen for Limfjordssekretariatet som er et samarbejde med de øvrige Limfjordskommuner
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I forbindelse med hovedaktiviteterne udføres i Miljø desuden en række tilknyttede aktiviteter:







Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner
Deltage i NBE-samarbejdet, som er et netværk for bæredygtig erhvervsudvikling i hele Nordjylland
Har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanualer
Har deltaget i udarbejdelsen af Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi
Er en aktiv medspiller med input til grønne indkøb i forbindelse med Aalborg Kommunes vareindkøb
Forventes at deltage i Horizon 2020

Ressourcer og forurening
Miljøs brug af ressourcer fortrinsvis:
 El til belysning, ventilationsanlægget, pc’er og kopimaskiner
 Fjernvarme til rumopvarmning og varmt vand
 Vand til hygiejne og rengøring
 Kontorartikler
Miljøs forurening af miljøet er mest affald i form af:
 Dagrenovation
 Papir og pap
 Flasker og glas
 Elektronikaffald
 Farligt affald bla. i form af lyskilder
Gener
Miljøs aktiviteter giver ikke de store gener da Miljø ud over lidt vandløbsvedligeholdelse kun har administrative funktioner
Affald
Miljø producerer og genererer kun affald i form af papir, frugtaffald og lignende

Udledninger til kloak og recipienter
Udledninger af forurenet vand forekommer kun som sanitetsspildevand fra vask og toiletter
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Mål og muligheder
Det største potentiale består i at nedbringe energiforbruget yderligere, men det er svært at se besparelsen, da Miljøafdelingen kun udgør en lille del af det personale der er ansat på Stigsborg Brygge 5, 9400
Nørresundby og der ikke på nuværende er muligt at udskille de enkelte afdelingers forbrug på bimålere.
De tal som er angivet for vand, varme og el i skemaet er beregnet som forholdstal, idet man kan aflæse
vand, varme og el forbruget i øst fløjen. Der arbejder 281 personer i øst fløjen og af de 281 er de 91
ansat i Miljø, så der er brugt forholdstallet 91/281.

Miljøberetning 2016
Miljø har som målsætning, at leve op til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi.
Miljø opfylder bæredygtighedsstrategiens tidligere mål om at udarbejde grønne regnskaber, idet Miljø i
2016 frivilligt har udarbejdet grønt regnskab.
Miljø påregner endvidere at opfylde bæredygtighedsstrategiens mål om at indføre energi- og miljøledelse i alle kommunale forvaltninger. Implementering af miljø- og energiledelse i Miljø påregnes gennemført inden udgangen af 2018.
Et af bæredygtighedsstrategiens mål er, at energispareindsatsen i Aalborg Kommunes bygninger skal
øges med henblik på at reducere energiforbruget til el og opvarmning med i gennemsnit minimum 2 %
pr. år.
Bæredygtighedsstrategien stiller endvidere krav om minimering af miljøfremmede stoffer i indkøbte
produkter, og at der ved indkøb af køretøjer skal tages hensyn til energiforbrug og fremme af alternative
drivmidler. Det kan i den forbindelse nævnes, at Miljø har indkøb 2 brint-/brændselscellebiler og en Elbil.

Miljø | Grønt regnskab 2016

8

Miljø
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Billede fra Aalborg Bæredygtighedsfestival høns i Nørregade

Stigsborg Brygge 5 – Miljø
Note 3 og 5: Er beregnet som forholdstal mellem ansatte i øst fløjen
Note 4: Der er ikke brugt graddage og forbrug beregnet som i note 3
Regnskab
Metode
Antal ansatte
Lokaler

1

M/NRB

2

M/NRB

Enhed
antal
2

2012

2013

2014

Måltal
2015

2016

2017

91

M/NRB

m
1.000
stk.
1.000
kWh

M/NRB

m

3

B/PER

m

3

M/NRB

m

3

Antal køretøjer

M/OHT

antal

- kørte kilometer

M/OHT

km

53501

- brændstof

M/OHT

liter

4596

- kilometer pr. liter

B/OHT

km/liter

Papirforbrug
El

M/NRB

3

Fjernvarme
- graddag-korrigeret
Vand

9

5

4
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790
243
19922
1983

511
5

12

6666602
868

