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AALBORG BYRÅD
Miljø- og Energiudvalget

Tid

Mødet den 20.05.2014, kl. 09:00

Sted

Stockholm

Afbud

Lene Krabbe Dahl

Til stede

Søren Gais Kjeldsen og Jane Mølbjerg Risager
Nils Ove under punkt 2-3
Jane Stampe under punkt 4-6
Thorsten Nord under punkt 6
Michael Damm under punkt 7-16

Åben
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00
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Punkt 2.

Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 30. april 2014,
skattefinansieret områder.
2014-16750.
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 30. april 2014 for regnskabsåret 2014.

Sagsbeskrivelse
Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 23.750.000 kr. mod
et budget på 100.063.000 kr.
Forbruget fordeler sig som følger:
Bogført
forbrug pr.
30.04.2014

Bogføring
efter
30.04.2014

Korrigeret
forbrug pr.
30.04.2014

Korrigeret
budget
2014 2)

Forbrugsprocent

Forbrug i 1.000 kr.

Renovation:
Indsamling, batterier
Renovation i alt

0
0

160
160

160
160

640
640

25,0 %
25,0 %

9.581
9.581

0
0

9.581
9.581

41.499
41.499

23,1 %
23,1 %

Parkeringskontrol: 1)
Parkeringskontrol Nord
Parkeringskontrol i alt

-3.209
-3.209

0
0

-3.209
-3.209

-5.139
-5.139

62,4 %
62,4 %

Miljø: 1)
Vandløbsvæsen
Miljøbeskyttelse
Administration
Miljø i alt

532
9.460
3.684
13.676

-42
-1.025
-86
-1.153

490
8.435
3.598
12.523

6.862
20.467
10.365
37.694

7,1 %
41,2 %
34,7 %
33,2 %

252
52
619

0
26
822

252
78
1.441

734
1.252
3.545

34,3 %
6,2 %
40,6 %

Beredskab: 1)
Beredskab
Beredskab i alt

Administration - myndighedsområder:
Bæredygtighed
Varmeplanlægning
Vandplanlægning
Aalborg Byråd
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Indsatsplanlægning
Spildevandsplanlægning
Administration - myndighedsområder i alt

299
91

252
146

551
237

3.631
2.427

15,2 %
9,8 %

1.313

1.246

2.559

11.589

22,1 %

-148

3

-145

-126

-

1.640

0

1.640

5.390

30,4 %

1.492

3

1.495

5.264

28,4 %

22.853

256

23.109

91.547

25,2 %

170
170

0
0

170
170

3.195
3.195

5,3 %
5,3 %

Miljø - Anlæg: 1)
Vand- og Naturplaner
Halkær Sø
Center for Grøn omstilling
Forundersøgelse Hou/Hals
Miljø – Anlæg i alt

0
0
471
0
471

0
0
0
0
0

0
0
471
0
471

1.267
689
3.182
183
5.321

0,0 %
0,0 %
14,8 %
0,0 %
8,9 %

Anlæg i alt

641

0

641

8.516

7,5 %

I alt, Netto

23.494

256

23.750

100.063

23,7 %

Administration i øvrigt:
Indkøbsaftalefunktionen
Tjenestemandspensioner og
-lønninger, AKE El-Net
Administration i øvrigt i
alt
Drift i alt
Beredskab - Anlæg: 1)
Radiokommunikation SINE
Beredskab - Anlæg i alt

1) For Beredskab, Parkeringskontrol og Miljø er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og derved ikke
medtaget i nærværende orientering. Dog er enkelte indtægter vedrørende Miljø medtaget, da det i forbindelse
med gennemgangen af virksomhedsrapporteringen for januar – april 2014 er konstateret, at disse indtægter ved
en fejl er medtaget under By- og Landskabsforvaltningen.
2) Korrigeret budget 2014 inkluderer overførsler fra 2013.

Renovation
Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Forbruget vedrørende
batterier består af 1. kvartals acontoforbrug.
Parkeringskontrol
Afregning til staten sker kvartalsvis, hvorfor afregning for april måned endnu ikke opgjort eller afregnet.
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Øvrige oplysninger
Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.
---Følgende bilag er vedhæftet:
Virksomhedsrapportering januar - april 2014

Beslutning:
Til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00
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Punkt 3.

Miljø- og Energiforvaltningen - budget 2014. Tillægsbevillinger og takstændringer.
2014-15714.

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger på 49.397.000 kr. i mindreudgifter og 34.131.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 15.266.000 kr. i nettomindreudgifter,
at frigivelsesbeløbene reduceres med 36.514.000 kr. i udgifter, og
at Aalborg Forsyning, Varmes takster for forbrug og effekt reduceres pr. 1. juli 2014.

Sagsbeskrivelse
Budgetrevisionen, generelt
I nærværende budgetrevision foreslås enkelte anlægsprojekter vedrørende det brugerfinansierede
område tilpasset på baggrund af indarbejdede ændringer i Miljø- og Energiforvaltningens strategiplanlægning 2015-26 samt på baggrund af regnskab 2013. Der er ligeledes på baggrund af regnskab
2013 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv.
På det skattefinansierede område er der foretaget enkelte budgetjusteringer, der sammenlagt er budgetneutrale, og dermed ikke har indflydelse på servicerammen.
Aalborg Forsyning, Varme
Bl.a. som følge af mindre varmekøb i årets 4 første måneder af 2014 foreslås, at takster for forbrug
og effekt nedsættes pr. 1. juli 2014 fra 12,75 kr. til 11,75 kr. pr. m3 og m2.
Aalborg Forsyning, Administration
I forbindelse Aalborg Kommunes deltagelse i www.SmartCitydk.dk (byggeklynge), hvor kommunen medfinansierer projektet med arbejdstimer i forbindelse med 2 demonstrationsprojekter i regi af
AK-bygninger (energibesparelser via ESCO (Energy Service Company) og udbygning med solceller), får kommunen et kontant udbytte på omkring 300.000 kr., som er øremærket til kompetenceløft
af medarbejdere og byggeerhvervet inden for bæredygtigt byggeri. Pengene udbetales, når projektet
slutter ved udgangen af 2014.
Aalborg Kommunes deltagelse i SmartCity.dk (projektprogram 2) blev påbegyndt i 2012 i regi af
den tidligere forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) og er pr. 1. januar 2014 delt
mellem AK-bygninger og Miljø- og Energiforvaltningen. AK-bygninger er ansvarlig for demonstrationsprojekterne, og Miljø- og Energiforvaltningen står for formidling af resultater og deltager i
Smartcity.dk styregruppe.
Aalborg Byråd
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Det er aftalt mellem de to parter, at det er Miljø- og Energiforvaltningen, der modtager pengene og
er enige om følgende oplæg til disponering af midlerne på følgende:
 DGNB-konsulentuddannelse (Deusche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) for to kolleger, en
fra henholdsvis AK-bygninger og en fra By- og Landskabsforvaltningen (certificeringsordning
for bæredygtigt byggeri). Pris 2 x 25.000 kr.
 Udarbejdelse af en Bæredygtighedsmanual for det kommunale og støttede byggeri. Pris 210.000
kr.
Der er allerede anvendt ca. 40.000 kr. til kursus vedr. bæredygtighedscertificeringsordningen
DGNB i regi af University College Nordjylland(UCN), hvor 7 kommunale medarbejdere deltog.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2014
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Gas
Bygas
Køb og salg, pris- og mængdejusteringer, mindreudgift/merindtægt…………………….
Tjenestemandspensionsudbetaling, ydelseskøbsaftale med Service A/S samt administrationsbidrag, renter mv., mindreudgift .... …………………………………………………
Regningsarbejder, mindreudgift/mindreindtægt…………………………………………..
Indkøb af nye målere, merudgift………….………………………………………………
Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet, merudgift……………………………...

-126
-56
+100
+231

Naturgas Net
Abonnement og transport af naturgas til Nørre Uttrup varmecentral, merindtægt ....... …
Indkøb af nye målere, merudgift………….………………………………………………
Administrationsbidrag, renter mv., merudgift……………………………………………

+75
+42

Naturgas Salg
Køb og salg, prisjusteringer, merudgift/merindtægt .......................................................
Administrationsbidrag mv., merudgift……………………………………………………
Renteindtægter, merindtægt ........ .………………………………………………………..
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Revurderet fjernvarmekøb mv.:
- Vattenfall A/S, -275 TJ til 3.820 TJ, mindreudgift ......................................................
- I/S Reno-Nord A/S, ændring af acontopris, mindreudgift ............................................
- Aalborg Portland A/S, ændret afregningspris, merudgift .............................................
- Aalborg Krematorium, merudgift ...............................................................................
- Decentrale kraftvarmeværker, ændring af afregningspris mv., mindreudgift ................
- Reserveproduktion, +100 TJ til 300 TJ, merudgift ......................................................
Salg af varme, -1,00 kr. m3/m2 til 11,75 kr. m3/m2 , mindreindtægt.................................
Køb af energibesparelser, merudgift .............................................................................
Løn, udlån af medarbejder til Aalborg Forsyning, Service A/S, mindreudgift…………...
Driftstabsforsikring, merindtægt ...................................................................................
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DRIFT 2014
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Decentrale Kraftvarmeværker:
Langholt Produktion:
Salg af varme og el, mindreindtægt...............................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., mindreudgift .........................
Grindsted Produktion:
Salg af varme og el, merindtægt ...................................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., merudgift..............................
Tylstrup Produktion:
Salg af varme og el, merindtægt ...................................................................................
Køb af gas, merudgift ...................................................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., merudgift..............................
Hou Produktion:
Salg af varme og el, mindreindtægt...............................................................................
Køb af gas, mindreudgift ..............................................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., merudgift..............................
Farstrup Produktion:
Salg af varme og el, mindreindtægt...............................................................................
Køb af gas, mindreudgift ..............................................................................................
Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., merudgift..............................

-142
-125
+116
+176
+1.920
+1.483
+437
-429
-546
+56
-202
-479
+277

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
01.38.60 Generel administration
Justering af lønbudget, mindreudgift .............................................................................
Ændring i antal af boligabonnementer mv. , merindtægt ................................................

-1.931

01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald
Forventet stigning i affaldsmængder mv., merudgift ......................................................
Forventede ændringer i antal tømninger mv., merindtægt ..............................................

+1.311

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Forventet ændring i mængder mv., merudgift ................................................................
Forventet ændring i antal boligabonnementer mv., mindreindtægt .................................

+114

+269

+1.095

-167

01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap - erhverv
Justeret lønfordeling, mindreudgift ...............................................................................

-101

01.38.64 Ordninger for farligt affald
Forventet ændring i mængder, merudgift ......................................................................

+47

01.38.65 Genbrugsstationer
Forventet ændring i mængder tilført genbrugspladserne, merudgift ...............................
Forventet ændring i antal boligabonnementer mv., merindtægt ......................................

+885
-1.224

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Forventet ændring i mængder, merudgift…………..….
Storcontainerordningen mv., merindtægt .......................................................................
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DRIFT 2014
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Forsyning, Administration
00.52.99 Bæredygtighed
Udlæg til konsulenttimer, konferencer og møder mv. vedrørende SmartCity-samarbejdet
samt tilsvarende indtægt, merudgift/merindtægt..........………………………...................

+300

00.52.89 Varmeplanlægning
Revurderet fordeling af udlånte midler til kommunekassen, jfr. budgetforliget, mindreudgift ......................................................................................................................

-500

00.52.89 Vandplanlægning
Revurderet fordeling af udlånte midler til kommunekassen, jfr. budgetforliget, merudgift…………………………………………………………………………………………

+1.500

00.52.89 Indsatsplanlægning
Revurderet fordeling af udlånte midler til kommunekassen, jfr. budgetforliget, mindreudgift ......................................................................................................................

-500

00.52.89 Spildevandsplanlægning
Revurderet fordeling af udlånte midler til kommunekassen, jfr. budgetforliget, mindreudgift ......................................................................................................................

-500

06.45.51 Administration
Overførsel af 0,4 normering fra Service A/S i forbindelse med ny forvaltningsstruktur
pr. 1. januar 2014, merudgift ........................................................................................
Administrationsbidrag fra forvaltningsgrene og forsyningsvirksomheder, merindtægt ....

+300

+500
+500

06.45.51 Tjenestemandspensioner og -lønninger – AKE El-Net
Justering af budget for tjenestemandslønninger, merudgift/merindtægt ..........................

+200

+200

Ændring i alt - drift 2014 ..........................................................................................

-17.108

-34.131

ANLÆG 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5208,Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.900.000 kr. til 3.000.000 kr. ..........................................
Årsag: Øget udgifter til ledninger samt ombygning af Tylstrup Kraftvarmeværk
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.686.000 kr. til 29.297.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.686.000 kr. til 29.297.000 kr.

+1.900

Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 8.600.000 kr. til 0 kr. .....................................................
Årsag: Projektet er udskudt til 2015 – afventer forhandling.
Anlægssum: Uændret 9.100.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 8.600.000 kr. til 0 kr.
Aalborg Byråd
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ANLÆG 2014
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang varmecentral
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 8.000.000 kr. til 0 kr. .....................................................
Årsag: Projektet udskydes til 2015 samt justeret anlægssum.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.000.000 kr. til 10.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 8.000.000 kr. til 0 kr.

-8.000

Projekt 5214, Forstærkningsledning – Østhavnen etape III
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 7.600.000 kr. til 0 kr. .....................................................
Årsag: Projektet udskydes til 2015 samt justeret anlægssum.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 5.200.000 kr. til 12.800.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 7.600.000 kr. til 0 kr.

-7.600

Projekt 5273, Nørre Uttrup Varmecentral
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 4.701.000 kr. til 8.001.000 kr. ..........................................
Årsag: Justering pga. regnskab 2013
Anlægssum: Uændret 59.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 59.000.000 kr.

+4.701

Projekt 5593, Affalds- og Genbrugscenter Rørdal – Forbedringer af komposteringsareal og
areal for modtagelse af bygge- og haveaffald
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 310.000 kr. til 310.000 kr. ................................................
Årsag: Overførsel fra 2013
Anlægssum: Uændret 1.500.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 1.500.000 kr.

+310

Sektor: Aalborg Forsyning, Administration
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Projekt 5395, Arealsikring
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 15.000.000 kr. til 7.000.000 kr. .....................................
Årsag: Tilbageførsel af forventet uudnyttet andel af rammebeløbet for 2014 til mellemregningskontoen.
Anlægssum: Reduceret med 15.000.000 kr. til 7.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 15.000.000 kr. til 45.000.000 kr.

-15.000

Ændring i alt - anlæg 2014 .......................................................................................................

-32.289

Nettoændring - drift + anlæg 2014 ...........................................................................................

-15.266

Ændring i alt - frigivelse anlægssum ........................................................................................

-36.514
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Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2013 indebærer følgende saldi på de berørte
mellemregningskonti hos Forsyningsvirksomhederne:
Virksomhed/bevillingsniveau

Ultimo 2013 Ultimo 2014
mio. kr.

Aalborg Forsyning, Gas ..............................................................
- Bygas .........................................................................................
0,8
- Naturgas Net ...............................................................................
4,6
- Naturgas Salg ..............................................................................
-3,6
Aalborg Forsyning, Varme
- Fjernvarmeforsyning ...................................................................
- Decentrale kraftvarmeværker ......................................................
Aalborg Forsyning, Renovation
- Generel administration …………………………………………….
- Ordninger for dagrenovation - restaffald ......................................
- Ordninger for storskrald m.v. ......................................................
- Ordninger for glas, papir og pap ..................................................
- Ordninger for farligt affald ..........................................................
- Genbrugsstationer .......................................................................
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ..............................................
- heraf sikkerhedsstillelse .............................................................. -11,1
Aalborg Forsyning, Administration
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land ...........................................
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse .......................
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder i alt
- Resultatcenter, AK Indkøb………………………………………...
- Tjenestemandspensioner og –lønninger vedr. AKE El-Net……….
Nettotilgodehavende i alt, inkl. opsparinger i Kasse I

1,8

2,0
1,7
4,0
-3,7

-9,6
3,9

16,7
2,5

-18,6
-9,6
-19,8
-0,8
1,1
-6,6
-4,4
-38,3

-10,4
-12,8
-16,3
-0,9
0,9
-1,4
-4,9
-25,5
-11,1

-1,2
38,6

-1,0
38,7

-63,6

-12,4

-9,6
-78,3

-9,7
-72,6

-151,5

-94,7

Anm.: - = tilgodehavende”

---Følgende bilag er vedhæftet:
Aalborg Forsyning, Varme - takstoversigt pr. 1. juli 2014

Beslutning:
Anbefales.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget
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Punkt 4.

Miljø- og Energiforvaltningen - Principper og retningslinjer for samråd.
2014-20174.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at bemærkninger til ”Principper og retningslinjer for samråd i Aalborg Kommune” fremsendes til Sundheds- og
Kulturforvaltningen, jfr. brevudkast.

Sagsbeskrivelse
På samrådenes møde med byrådet og forvaltningerne i juni 2013 blev samrådenes mulighed for
tidligere inddragelse diskuteret. Nogle samråd mente, at de burde involveres tidligere i projekter og
planer i deres område. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne revidere de nuværende ”Principper og retningslinjer for samråd i Aalborg Kommune” fra marts 2011. Arbejdsgruppen skulle bestå af et udsnit af samrådene samt repræsentanter for de daværende Forsyningsvirksomhederne, Teknik- og Miljøforvaltningen og Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.
Arbejdsgruppen arbejdede hen over efteråret 2013 med forslaget, herudover blev der afholdt henholdsvis et møde for samråd fra større byer og Aalborg og et møde for samråd fra landdistriktet for
at komme tættere på samrådenes holdninger til tidligere borgerinddragelse. De to møder pegede på,
at samrådene ønsker, at Aalborg Kommune i højere grad involverer de lokale samråd i lokale planer
og projekter. Samrådene ønsker altså ikke en egentlig høringsret og pligt, men at de på et tidligt
tidspunkt involveres i det arbejde og de planer, som Aalborg Kommune har og udfører i deres områder.
På den baggrund er der nu lavet et udkast til reviderede ”Principper og retningslinjer for samråd i
Aalborg Kommune”. Dokumentet er primært redigeret i afsnittet om Aalborg Kommunes opgaver
samt i mindre grad i afsnittet om samrådets opgaver. Efter det nye udkast skal Aalborg Kommune
kontakte samrådene ved planlægning af større lokale projekter og planer. Ligeledes er samrådenes
krav om rettigheder til møder og andre nyheder beskrevet. Afsnittene om ”Det årlige tilskud” og
”Dannelse af et samråd” er uændrede i forhold til de gældende retningslinjer.
”Principper og retningslinjer for samråd i Aalborg Kommune” er i høring hos Aalborg Kommunes
forvaltninger og samråd i perioden 10. april til 23. maj 2014 og forventes behandlet igen i Sundheds- og Kulturudvalget den 11. juni 2014.
----
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Følgende bilag er vedhæftet:
Bilag 1 - Udkast af 22. marts 2014 til reviderede "Principper og retningslinjer for samråd i Aalborg
Kommune"
Bilag 2 - Brev til Sundheds- og Kulturforvaltningen - Høringssvar vedr. udkast til reviderede "Principper og retningslinjer for samråd"

Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

12

Punkt 5.

Vandforsyningsplanlægning - indsatsplan for Hammer Bakker og Tylstrup.
2014-1511.
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering plan for realisering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk, beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Udvalget for Teknik og Miljø i Nordjyllands Amt har den 5. december 2006 vedtaget indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse for Hammer Bakker og Tylstrup, som bl.a. omfatter Horsens-Langholt
Vandværk.
Lodsejerne, der er omfattet af indsatsplanen for Hammer Bakker-området, blev i 2007 orienteret af
Aalborg Kommune om, at Nordjyllands Amt i 2006 havde vedtaget en indsatsplan for området.
Indvindingsoplandet for Horsens-Langholt er efter indsatsplanens vedtagelse ændret, og det samlede areal, der skal beskyttes, er blevet mindre. Der er således færre lodsejere, der bliver påvirket i
forbindelse med realisering af indsatsplanen.
Rækkefølgen for grundvandsbeskyttelsen i Aalborg Kommune er prioriteret i Vandforsyningsplan
2013-2024, bilag 5. Ved fastlæggelsen af rækkefølgen er der taget udgangspunkt i først at sikre kildepladserne i de største forsyningsgrupper og herefter de øvrige kildepladser.
Realisering af indsatsplanens målsætning søges opfyldt ved en frivillig aftale. Forud for indgåelse af
en sådan aftale mellem lodsejer og vandværk/samarbejde skal kommunen påse, at aftalen ikke strider mod indsatsplanen eller andre planer eller på anden måde hindrer gennemførelsen af indsatsplanen.
I indsatsplanen for området er målsætningen for ”indsatsområder med hensyn til nitrat”, der ligeledes har ”stor sårbarhed”:


Maksimalt 25 mg nitrat/l i det vand, der forlader rodzonen



I områder med stor sårbarhed overfor nitrat forventes ingen nævneværdig reduktion af nitrat.
Det anbefales derfor i disse områder, at den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen
ikke overstiger 25 mg/l. Meget høj nitratudvaskning fra enkelte marker bør desuden undgås.
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I området generelt skal:


Anvendelse og håndtering af pesticider begrænses mest muligt.

Kildepladszonen skal dog helt friholdes for anvendelse og håndtering af pesticider.
Såfremt det ikke er muligt, på rimelige vilkår, at opnå enighed om en aftale til opfyldelse af indsatsplanens målsætning, vil det blive indstillet til Miljø- og Energiudvalget at lade sagen overgå til
By- og Landskabsforvaltningen med henblik på meddelelse af påbud om dyrkningsrestriktioner,
som vedtaget i indsatsplanen. Selve påbuddet bliver herefter indstillet til byrådet.
Samtlige vandværker i den tidligere Aalborg Kommune indgår i Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse. Dette samarbejde varetager en del af de opgaver, vandværkerne har, jf. indsatsplanerne, herunder bl.a. forhandlinger af dyrkningsrestriktioner som følge af indsatsplanernes målsætning om udvaskning af nitrat fra rodzonen. Det er ligeledes vandværkerne/samarbejderne, der
betaler erstatning for dyrkningsrestriktionerne. Det er således Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse, der forhandler med lodsejerne på vegne af Horsens-Langholt Vandværk.
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse har afsluttet forhandlingerne i området omfattet
af delindsatsplanen for Drastrup og indsatsplanen for Vadum.
I området omfattet af delindsatsplan Sydøst mangler der kun en lodsejer, Ørnehøj Golfklub. Med
den forventede vedtagelse af en samlet indsatsplan for hele Aalborg Sydøst vil her dog komme
yderligere forhandlinger. Der er ligeledes forhandlinger i gang i området omfattet af indsatsplan
Hvorup.
Jf. bilag 5 i Vandforsyningsplan 2013-2024, hvor prioriteringen af grundvandsbeskyttelsen er vedtaget, startes der nu forhandlinger op i indvindingsoplandet til Horsens-Langholt, der er omfattet af
indsatsplan Hammer Bakker og Tylstrup.
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse vil i 2014, når Miljø- og Energiudvalget er orienteret, invitere de lodsejere, der berøres af målsætningen af nitrat fra rodzonen til et fælles lodsejermøde, hvor der orienteres om de forestående forhandlinger. Der forhandles ikke med lodsejere i
byzonen.
Efter det fælles lodsejermøde, men før opstarten af de konkrete forhandlinger, indhentes forhandlingsmandat i Miljø- og Energiudvalget, baseret på ejendomsmægler og landbrugsfaglig konsulents
vurdering af værdiforringelsen ved pålægget.
Der tages udgangspunkt i de tidligere benyttede dyrkningsdeklarationer fra Drastrup, Aalborg Sydøst, Vadum samt Hvorup, der dog tilpasses de aktuelle geologiske forhold i Langholt-området.
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Følgende bilag er vedhæftet:
Kort over Horsens-Langholt

Beslutning:
Til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Punkt 6.

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald - serviceniveau.
2011-41668.
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering koncept for
serviceniveau i Aalborg uden affald.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager stilling til, om det
ønskes, at der arbejdes videre med at indføre en indsamlingsordning udelukkende for haveaffald fra
enkeltfamiliehuse i byområder.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at ikrafttræden
af affaldshåndteringsplanen udsættes til 1. januar 2015.

Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalgets temamøde om affald den 19. marts 2014 (punkt 7) blev det aftalt, at
udvalget skulle præsenteres for et koncept for serviceniveau i forbindelse med den kommende affaldshåndteringsplan ”Aalborg uden affald” inden den endelige fremlæggelse af planen.
Indsamling af yderligere genanvendelige affaldstyper ved boligerne vil ske i beholdere i stil med
den beholder, der allerede anvendes til indsamling af papir og pap. Det betyder, at den enkelte husstand i de kommende år vil få et større antal beholdere til at stå på parcellen. Det er et mål, at beholderne skæmmer så lidt som muligt, hvilket bl.a. skal ske ved at sikre, at beholderne er relativt
ens i udseende. Det er derfor oplagt at ensrette hele konceptet for indsamling af affald, og dermed
også indsamling af dagrenovation, som hidtil primært er foregået i sække.
Indsamling af plast, metal, småt elektronik og sparepærer samt henteordning
Der indføres indsamling af plast, metal samt småt elektronik og sparepærer ved husstandene for at
sikre, at genanvendelsen af disse materialer øges. Der kan også på sigt blive tale om andre affaldstyper, som eksempelvis mælkekartoner, glas m.m. Indsamlingen sker i to-delte beholdere.
Ordningen skal tænkes sammen med henteordningen, og ordningen er derfor analyseret.
Analysen af den eksisterende henteordning, hvor der afhentes småt brændbart ved husstande i byområder 12 gange årligt, viser, at der kun indsamles små mængder affald på ordningen, og at 86%
af det affald, der indsamles, er haveaffald, selv om der er begrænsning på at aflevere maks. tre enheder pr. gang. Den totale mængde, der indsamles på henteordningen, er 2.400 ton pr. år. Der er
mange brugere på henteordningen. Analysen viser, at ca. ¼ af husstandene benytter ordningen ved
hver afhentning, men som nævnt benyttes den primært til haveaffald.
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I forbindelse med etablering af en ny ordning for indsamling af genanvendelige materialer vurderes
det, at mængden af småt brændbart til henteordningen vil falde yderligere. Det skyldes, at borgerne
får en separat beholder til plast og metal. Den mængde småt brændbart, som ikke er metal eller
plast, og som borgerne hidtil har afleveret til henteordningen, vurderes som udgangspunkt at kunne
rummes i dagrenovationsbeholderen, da plast og metal fremover også vil være frasorteret denne
beholder. Er der tale om større emner, har borgerne fortsat mulighed for at benytte bestillerordningen.
Henteordningen for indsamling af småt brændbart afskaffes derfor, når der udsættes beholdere til
plast og metal hos husstandene.
Det skal derfor afklares, om der er politisk ønske eller vilje til at indføre en henteordning udelukkende for haveaffald. Haveaffaldet vil efterfølgende kunne sorteres i tre forskellige fraktioner; hhv.
flis til biobrændsel, kompost til afdækning, samt en fraktion, som omfatter græs, ukrudt, blade
o.lign., som kan komposteres eller alternativt bioforgasses.
For borgerne bliver den økonomiske konsekvens ved at indføre en indsamlingsordning for plast,
metal, småt elektronik og sparepærer i størrelsesordenen 50 kr. pr. husstand pr. år. Dette gebyr pålægges boligabonnementet.
Indføres en ordning for indsamling af rent haveaffald vil det betyde en yderligere stigning i boligabonnementet i størrelsesordenen 40-50 kr. pr husholdning pr. år
Serviceniveau – dagrenovation
Indsamling af dagrenovation i sække afskaffes til fordel for indsamling i beholdere. At indføre beholdere til dagrenovation frem for sække giver bl.a. den effekt, at der opnås en større fleksibilitet og
dermed mulighed for større valgfrihed for kunden, da der er mulighed for flere beholderstørrelser.
Dagrenovationen indsamles i beholdere, som er forberedt til, at organisk affald efterfølgende kan
indsamles i et separat rum, hvis denne løsning er aktuel, den dag, der skal frasorteres organisk affald i Aalborg Kommune.
Overgang til beholdere vil først ske efter ordningen for indsamling af genanvendelige materialer er
indført. Ved overgangen til beholdere indføres 14-dages afhentning.
For borgerne bliver omkostningen ved at overgå til en beholderløsning og 14-dages tømning i størrelsesordenen 0-50 kr.
Udsættelse af ikrafttræden
Regeringen har udsendt en national Ressourceplan - Danmark uden affald, som kommunerne skal
lægge til grund for deres kommende affaldshåndteringsplan. Ressourceplanen har været i høring
frem til den 28. januar 2014 og er endnu ikke endelig vedtaget, og grundlaget for affaldshåndteringsplanen er således endnu ikke besluttet.
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For at sikre at alle aspekter er medtaget i ”Aalborg uden affald”, udsættes ikrafttræden af planen til
1. januar 2015, i stedet for 1. oktober 2014, som er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.”
---Følgende bilag er vedhæftet:
Serviceniveau

Beslutning:
1. indstilling blev taget til orientering. Der laves en kampagne for at højne indsamlingsmængden af
energisparepærer og elektronisk skrot.
Miljø- og Energiudvalget besluttede under 2. indstilling, at der skal arbejdes videre med at indføre
en indsamlingsordning udelukkende for haveaffald fra enkeltfamiliehuse i byområder.
3. indstilling blev godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Punkt 7.

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende
dambrug og landbrug.
2014-16286.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender den i sagen foreslåede kompetencedelegation til Miljø- og Energiforvaltningen i relation til godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug.

Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalgets godkendelse af 15. januar 2014
Miljø- og Energiudvalget godkendte den 15. januar 2014 (punkt 5), at den permanente kompetencefordeling for myndighedsafgørelser som udgangspunkt – og dermed med mulighed for afvigelser
herfra – placerer vedtagelse af rammer for sagsbehandlingen ved Miljø- og Energiudvalget, mens
den daglige sagsbehandling inden for disse rammer placeres ved Miljø- og Energiforvaltningen.
Miljø- og Energiudvalget godkendte samtidig, at den permanente kompetencefordeling for myndighedsafgørelser træder i kraft rullende, efterhånden som Miljø- og Energiudvalget godkender de enkelte sagsbehandlingsrammer.
I forlængelse heraf vil Miljø- og Energiforvaltningen løbende fremsende de enkelte sagsbehandlingsrammer til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, således at rammerne nummereres i grupper
alt efter områdets placering i Miljø- og Energiforvaltningen samt i spring og dermed med mulighed
for senere godkendelse af eventuelle nye rammer for nye områder.
Den nu fremsendte ramme er således et led i denne proces.
Godkendelses- og tilladelsesarbejdet vedrørende ferskvandsdambrug og husdyrbrug herunder pelsdyrfarme
Miljø- og Energiudvalget varetager på byrådets vegne administration af Husdyrbrugsloven og
Dambrugsbekendtgørelsen.
Husdyrbrugsloven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Dambrugsbekendtgørelsen har til formål at indføre en resultatbaseret forvaltning, der har indbygget
incitamenter for ferskvandsdambrugserhvervet til at anvende bedste tilgængelige teknik, og samtidig giver mulighed for produktionsudvidelse, uden at forureningen af vandmiljøet øges.
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Kommunalbestyrelsen er myndighed i forhold til tilladelse og godkendelse af husdyrbrug og ferskvandsdambrug.
De væsentligste opgaver i forhold til tilladelse og godkendelse af husdyrbrug er:
 Ved ansøgning om etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug meddeles tilladelse eller godkendelse afhængig af husdyrbrugets størrelse. Hvis der er væsentlige påvirkninger på
miljøet, meddeles der afslag til det ansøgte. Vurderingen af miljøpåvirkningen foretages ud
fra beskyttelsesniveauer i lovgivning vedr. natur, grundvand, vandmiljø, landskab og naboer, vejledninger fra Miljøstyrelsen, anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), praksis
fra afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet samt i henhold til de faglige vurderinger fra interne samarbejdsparter, herunder særligt vedrørende grundvand, natur og landskabelige forhold.


Ved mindre væsentlige ændringer af husdyrbruget kan disse anmeldes til kommunen, som
vurderer, om ændringen udløser pligt om miljøgodkendelsen. Kriterierne for vurderingen af,
om det anmeldte udløser godkendelsespligt, er fastsat i lovgivningen.



Miljøgodkendelser skal revurderes hvert 10. år – første gang efter 8 år. Revurderingen foretages i overensstemmelse med de beskyttelsesniveauer, som er fastsat i lovgivningen vedr.
natur og BAT, vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis fra afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet.



Ved ansøgning om udbringning af husdyrgødning fra miljøgodkendte husdyrbrug meddeles
der godkendelse til, at modtageren kan udbringe husdyrgødningen på sine arealer. Hvis der
er væsentlige påvirkninger på miljøet, meddeles der afslag til det ansøgte. Hvis udbringningsarealerne ikke er beliggende sårbart, kræves ingen godkendelse. Dette gælder kun en
meget lille del af udbringningsarealerne.
Vurderingen af miljøpåvirkningen foretages ud fra beskyttelsesniveauer i lovgivning, vejledninger fra Miljøstyrelsen, praksis fra afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet samt i henhold til de faglige vurderinger fra interne samarbejdsparter, herunder særligt vedrørende
grundvand, natur og landskabelige forhold.

De væsentligste opgaver i forhold til godkendelse af ferskvandsdambrug er:
 Ved ansøgning om etablering, ændring eller revurdering af ferskvandsdambrug meddeles
godkendelse under forudsætning af, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Hvis der er væsentlige påvirkninger på miljøet, søges projektet tilpasset. Er projekttilpasning ikke mulig, meddeles der afslag. Vurderingen af miljøpåvirkningen foretages ud fra
krav i lovgivning, vejledninger fra Miljøstyrelsen, praksis fra afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet, målsætninger for vandløb og Limfjorden, samt i henhold til de faglige vurderinger fra interne samarbejdsparter, særligt vedrørende natur.


Revurdering af miljøgodkendelser mindst hvert 10. år.
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Ved meddelelse af miljøgodkendelse sikres, at der samtidig meddeles tilladelse til indvinding af overflade- og eller grundvand til ferskvandsdambruget efter Vandforsyningsloven,
evt. dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven samt evt. landzonetilladelse efter Planloven.

Klager over kommunens afgørelser vedrørende tilladelser og miljøgodkendelser samt deraf relaterede tilladelser, godkendelser og dispensationer efter anden lovgivning til husdyrbrug og ferskvandsdambrug afgøres af Natur- og Miljøklagenævnet.
Det foreslås, at følgende kompetencedelegation godkendes i forhold til administration af Husdyrbrugsloven:
Husdyrbrugsloven
Administration af loven mht. meddelelse af tilladelser og godkendelser til husdyrbrug

Kompetencedelegation
Miljø- og Energiforvaltningen

Det foreslås, at følgende kompetencedelegation godkendes i forhold til administration af Dambrugsbekendtgørelsen:
Dambrugsbekendtgørelsen
Administration af bekendtgørelsen mht. meddelelse af godkendelser til ferskvandsdambrug

Kompetencedelegation
Miljø- og Energiforvaltningen

Generel delegation
Da Miljø- og Energiforvaltningen oplever, at borgerne helt naturligt kan have et ønske om en politisk involvering i en afgørelse, vil alle sager, der af Miljø- og Energiforvaltningen vurderes at have
principiel karakter, blive forlagt Miljø- og Energiudvalget uanset ovenstående delegationsbeslutning. Miljø- og Energiudvalget træffer konkrete afgørelser for specielle / ekstraordinære / komplicerede / principielle emner eller sager, herunder sager som fastlægger fremtidig praksis.
Samlet delegationspraksis
Nærværende kompetencedelegation vil efter Miljø- og Energiudvalgets godkendelse blive indarbejdet i en samlet delegationspraksis for Miljø- og Energiforvaltningen som Ramme nr. 53, se bilag.
---Følgende bilag er vedhæftet:
Ramme 53. Kompetencedelegation tilladelse og godkendelse af ferskvandsdambrug og husdyrbrug

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

21

Beslutning:
Godkendt, idet udvalget ønsker en kvartalsvis opgørelse af antallet af miljøgodkendelser vedrørende landbrug.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Punkt 8.

Miljø - miljøgodkendelse af Tulip.
2012-24585.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at der meddeles
sikkerhedsaccept til Tulip Aalborg.

Sagsbeskrivelse
Jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 7. maj 2014 (punkt 16), hvor sagen blev udsat.
Baggrund
Tulip Aalborg, beliggende Østerbro 40, 9000 Aalborg, er omfattet af risikobekendtgørelsen (bekendtgørelsesnr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer) om ”at forebygge risikoen for
større uheld med farlige stoffer”. Tulip Aalborg har et køleanlæg med 28 tons ammoniak, der pga.
deres bymæssige beliggenhed bevirker, at de er omfattet af risikobekendtgørelsen. Tulip Aalborg
har på den baggrund udarbejdet et sikkerhedsdokument, der nærmere beskriver risikoen og deres
sikkerhedsniveau. Beredskabscenter Aalborg og Miljø har i gennem længere tid ført forhandlinger
med Tulip om at forbedre sikkerhedsniveauet.
Sikkerhedsrisikoen vurderes ud fra retningslinjer fastsat i vejledninger fra Miljøstyrelsen. Der findes ikke i risikobekendtgørelsen lovbestemte krav til acceptkriterier, så det er op til myndighederne
at vurdere dette. Tulip Aalborg opfylder ikke de vejledende acceptkriterier, hvorfor sagen forelægges til politisk behandling. Der skal politisk tages stilling til om den øgede risiko kan accepteres,
herunder også de konsekvenser dette medfører for den fysiske planlægning vedrørende Tulip Aalborg.
Risikoacceptkriterier
Der er i sagsbehandlingen lagt vægt på opfyldelsen af 3 risikoacceptkriterier:
Den individuelle stedbundne risiko:
Den stedbundne individuelle risiko beregnes primært for at sikre, at ingen udenforstående enkeltpersoner udsættes for en forhøjet risiko som følge af naboskabet til virksomheden i forhold til acceptkriteriet. Indenfor den orange cirkel på nedenstående kort vil der fortsat være en højere risiko
for akut dødelighed end de vejledende acceptkriterier anbefaler.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00
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Samfundsrisiko
Ligeledes er samfundsrisikoen forhøjet for uheld med op til 4 dødsfald. Ved uheld med mere end 4
dødsfald ligger F-N kurven i området for umiddelbar risikoaccept.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00
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Maksimal konsekvensafstand (for dødsfald) = Planlægningszone:

Den maksimale konsekvensafstand (for dødsfald) er som vist på ovenstående kort 380 meter. Der er
ingen vejledende afstandskrav til den maksimale konsekvensafstand, men den bør være mindst mulig.
Konsekvenser for den fysiske planlægning og dermed restriktioner for fremtidig byggeri omkring
Tulip:
Miljømyndigheden skal på baggrund af den maksimale konsekvensafstand (for dødsfald) fastsætte
en planlægningszone, indenfor hvilken planlægningsmyndigheden i forbindelse med fysisk planlægning særligt skal forholde sig til risikoen fra virksomheden. Det betyder, at ændringer inden for
planlægningszonen kun kan ske til en mere følsom anvendelse eller til en større befolkningstæthed,
hvis en konkret samfundsrisikoberegning for området godtgør, at risikoen kan accepteres. Tilsvarende beregning kan komme på tale, hvis der ønskes tilladelser til større arrangementer inden for
zonen. Dette kan medføre restriktioner for fremtidig byggeri/ændret anvendelse inden for zonen.
Det er vigtig at have in mente, at ovenstående vejledende risikoacceptkriterier alle bygger på sandsynligheder og hyppigheder for et uheldsscenarie. Selv om sandsynligheden for et uheld er meget
lav, kan det det i princippet ske ”i morgen”. De vejledende risikoacceptkriterier er de værktøjer,
myndigheden har til at vurdere risikoen ud fra.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00

Side
Autorisation

25

Konklusion
Som det ses af ovenstående opfylder Tulip Aalborg ikke de 3 vejledende risikoacceptkriterier. For
at kompensere for dette er der aftalt følgende tiltag hos Tulip Aalborg, som har en ekstra sikkerhedsmæssig betydning:








Uddannelse af hjælperøgdykkere ved Beredskabscenter Aalborg
Opsætning af flere ammoniakdetektorer på taget af virksomheden
Etablering af hurtiglukkeventiler, der reagerer på ammoniakdetektorerne og derved minimerer et udslip væsentligt
Automatisk overførsel af alarm til Beredskabscenter Aalborg, så hjælpen når hurtigere frem
Opsætning af et vandgardin i skel mod Fyensgade-centret for at vande ammoniakgassen ned
Fjernelse af en ammoniakbeholder for at minimere antallet af kilder til uheld
Tulip Aalborg har givet tilsagn om, at alle fremtidige ændringer på anlægget udføres efter
EU-standard for nye køleanlæg.

Det har desuden været drøftet muligheden for at etablere "Panelhuse", der indkapsler dele af det
udendørs ammoniakanlæg. ”Panelhuse” vil have en øget sikkerhedseffekt, men eksperter har vurderet, at det vil være for omkostningskrævende at lave disse på en effektiv måde.
Til orientering kan oplyses, at staten er miljømyndighed for et tilsvarende Danish Crown-anlæg i
Herning. Anlægget i Herning kommer ikke til at leve op til de vejledende acceptkriterier. Staten
stiller krav om, at anlægget inden for en årrække skal leve op til EU-standarden for nye køleanlæg.
Det er forvaltningens opfattelse, at Aalborg-løsningen giver en større sikkerhed for området, idet
der her bliver etableret vandgardin, hurtiglukkeventiler m.m. som nævnt ovenfor.
Ovenstående indstilling er koordineret med Beredskabscenter Aalborg samt behandlet på Beredskabskommissionens møde den 30. april 2014 (beslutning er vedlagt).
Konsekvenser
Som konsekvens for meddelelse af sikkerhedsaccepten til Tulip Aalborg er:
at
at

der er en forhøjet risiko for større uheld med farlige stoffer (ammoniak), samt
der bliver restriktioner i forbindelse med fremtidig byggeri/ændret fysisk anvendelser i området
omkring Tulip Aalborg.

---Følgende bilag er vedhæftet:
Beslutning fra Beredskabskommissionens møde den 30. april 2014

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget
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Beslutning:
Udsat, idet udvalget ønsker at besigtige virksomheden. Der udarbejdes en kronologisk oversigt over
sagens hændelser, samt der forsøges udarbejdet en beregning over udgifter til yderligere sikring af
anlægget.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00
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Punkt 9.

Miljø - opkrævning af betaling for Miljøvagt hos forurener.
2013-1799.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der fra 1. september 2014 opkræves betaling for Miljøvagtens arbejde i forbindelse med akutte miljøuheld i form af:
at
at
at
at
at

der opkræves et startgebyr 1.500 kr.,
der opkræves en timepris på 1.000 kr. for den tid, Miljøvagten opholder sig på skadestedet samt
den tid, der bruges til afrapportering,
der ikke opkræves betaling for medgået tid til kørsel,
startgebyret og timeprisen hvert år pr. 1. januar reguleres i henhold til Danmarks Statistiks Nettoprisindeks, og
den beskedne reduktion i nettoudgifterne til Miljøvagten, som følger af den foreslåede opkrævning af betaling, anvendes fremadrettet til dækning af øvrige udgifter inden for sektor Miljø.

Sagsbeskrivelse
Den tidligere amtskommunale miljøvagtordning ophørte i forbindelse med, at amterne blev nedlagt,
og miljøudvalgene i Rebild, Brønderslev, Mariagerfjord og Aalborg Kommuner vurderede herefter,
at der var behov for en ny ordning. De 4 kommuner blev i 2010 enige om at etablere en fælles løsning. Hermed kunne kommunerne i samarbejde håndtere akutte miljøuheld med forurening af vandløb, søer, kyststrækninger, grundvand, jord eller luft.
Den fælleskommunale miljøvagtordning er fra 1. januar 2013 bemandet hele døgnet. Det er kommunernes beredskab, der tilkalder Miljøvagten. Hidtil har der ikke været opkrævet betaling for miljøvagternes arbejde ved miljøuheld. Efter konsultation med jurist er det dog blevet afklaret, at der i
Miljøbeskyttelsesloven er hjemmel til opkrævning af de kommunale udgifter forbundet hermed.
Formålet med vagtordningen er blandt andet at:
 Yde hurtig rådgivning til det kommunale beredskab og andre ved akutte miljøuheld. begrænse skaderne på miljøet så hurtigt og effektivt som muligt, herunder at foretage en indledende vurdering af omfanget af skader.
 Opspore og standse forureningen samt dens udbredelse ved at igangsætte afværgeforanstaltninger og derved minimere omkostningerne for de involverede parter.
 Sikre beviser for at kunne gøre et erstatningsansvar gældende over for forureneren.
 Registrere relevante data om hvert uheld.
Styregruppen for den fælles Miljøvagt (ledelsen af miljøområdet i de 4 kommuner) anbefaler, at der
fremover opkræves en delvis betaling for Miljøvagtens arbejde ved miljøuheld samtidig med, at
beredskabet også opkræver betaling for samme uheld.
Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget
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Den samlede udgift til miljøvagtordningen beløber sig til ca. 720.000 kr. pr. år, hvoraf de 520.000
kr. er faste udgifter til bl.a. vagttillæg til miljøvagterne. De resterende 200.000 kr. dækker de variable omkostninger til bil, brændstof m.m. . Med udgangspunkt i de forskellige budgetmæssige
sammenhænge i de 4 kommuner anbefales følgende model:


De variable omkostninger til bil, brændstof m.m. på 200.000 kr. fordeles på de ca. 200 timers udkald årligt. Det svarer til en timepris på 1.000 kr.



For at undgå, at de geografiske afstande skal give en skævvridning mellem kommunerne,
opkræves der ikke betaling for kørsel. Det anbefales, at der i stedet opkræves et startgebyr,
svarende til den gennemsnitlige kørsel på 1,5 timers kørsel, svarende til 1.500 kr. pr. udkald.
Der har hidtil været ca. 40 udkald om året.

Med de foreslåede gebyrer vil de samlede indtægter blive på ca. 260.000 kr. årligt. Opkrævningen
af betaling for udkald til miljøuheld sendes til samme person, virksomhed eller forsikringsselskab,
som beredskabet sender deres regning til. Opkrævningen sker ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 70
og Jordforureningslovens § 73.
Ud over den foreslåede betaling for miljøvagtudkaldet vil forurener også modtage en regning for de
udgifter, som har været tilknyttet afværge af miljøkonsekvenserne fra miljøuheldet. Denne del af
regningen indgår i regningen fra beredskabet.
Opkrævning af betaling for Miljøvagten ved miljøuheld forudsætter politisk godkendelse i Brønderslev, Rebild, Mariagerfjord og Aalborg Kommuner.
Økonomiske konsekvenser
Den opkrævede betaling for Miljøvagten skal fordeles mellem de 4 kommuner, som er med i Miljøvagten. Fordelingen mellem kommunerne er aftalt mellem de 4 kommuner med udgangspunkt i
befolkningstal. Reduktionen i nettoudgifterne til Miljøvagten for Aalborg Kommune vil derfor højst
udgøre ca. 150.000 kr. Denne beskedne reduktion foreslås fremadrettet anvendt inden for sektor
Miljø.
---Følgende bilag er vedhæftet:
Takstblad miljø 2014

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
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Beslutning:
Anbefales.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.05.2014
kl. 09:00
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Punkt 10.

Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning:
Tommy Eggers orienterede fra møde i KL's Teknik- og Miljøudvalg den 8. maj 2014 samt generalforsamlingen i Dansk Fjernvarme den 30. april 2014. Der holdes bestyrelsesmøde den 3. juni 2014.
Jan Nymark Thaysen og Lasse P.N. Olsen orienterede fra møde med LandboNord den 15. maj
2014.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget
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Punkt 11.

Orientering fra rådmand og direktør.
På mødet orienteres om sagsfremstilling om slam på landbrugsjord efter ønske fra KKR Nordjylland.

Beslutning:
Taget til orientering.
Sagsfremstilling til KKR Nordjylland - slam på landbrugsjord er vedhæftet referatet.
Sagsfremstilling til KKR Nordjylland - Slam på landbrugsjord
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
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Punkt 12.

Eventuelt.
Beslutning:
Udvalget aftalte, at udvalgsmøderne fremover starter kl. 8.00.
Lasse Frimand Jensen orienterede om sagen i Aalborg Forsyning, Kloak A/S om etablering af
regnvandsbassin i Bislev.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Aalborg Byråd
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Punkt 13.

Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Mødet hævet 11.30.
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