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Indsatsplanlægning
- Indsatsplanens økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune OSD 1435
Notatet redegør for den økonomiske konsekvens vedtagelsen af Indsatsplan for OSD 1435 – Aalborg
Sydøst vil have for Aalborg Kommune.
Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til indsatsplanen fremgår dels af kapitel 3 ”Retningslinjer for
tilladelser og myndighedsbehandling”, dels af kapitel 4 ”Det kommunale indsatsprogram”.

Ansvarlig

Forventet økonomi,
ekskl. moms

Ekstra fokus på grundvandsbeskyttelse under de kommunale
tilsyn

MEF

Det vurderes, at det
ikke vil give anledning
til øget omkostninger
ved tilsyn

Indsats mod nitrat og pesticider

Pålæg af rådighedsindskrænkninger i forbindelse med § 26apålæg, hvis der ikke kan opnås
en frivillig aftale om dyrkningsrestriktioner

BLF

Øget sagsbehandling.
Omkostning ca.
155.000,- Se note 1

Opfølgning på tilsyn med
enkeltindvindere inden for
indvindingsopland

Der skal følges op på om der er
bragt orden i de boringer, som
ved tilsynet ikke overholdt gældende regler

MEF

Øget sagsbehandling.
Omkostning ca.
96.000,-

Tilsyn med pejleboringer
inden for indvindingsopland

Tilsyn med pejleboringer, hvor
der ikke tidligere er udført tilsyn

MEF

Flere tilsyn og øget
sagsbehandling
(3 boringer). Omkostning ca. 7.000,-

Vurdering af konsekvenserne ved fremtidig brug af
interesseområde for råstofgravning

Vurderes ved hjælp af den eksisterende grundvandsmodel for
Aalborg Sydøst

MEF

Udgifter til eksterne
rådgivere samt øget
sagsbehandling – Omkostning ca. 150.000,-

Reducere risiko for forurening af grundvandet ved
anlæg af nye veje samt
efterfølgende i tilfælde af
uheld

Ved anlæg af Egnsplanvej, der
er planlagt gennem indsatsområdet, skal der tages specielle
hensyn til hvilke materialer der
bygges ind i vejkasse. Der må
ikke forekomme stoffer, som kan
true grundvandskvaliteten. Samtidig skal det sikres, at der ved

Retningslinjer/indsats

Bemærkninger

Tilsyn med virksomheder
og landbrug

BLF

Egnsplanvej: Etablering af afvandingsanlæg med afledning af
regnvand ud af indsatsområdet giver en
meromkostning på 1520 mio. kr.

Løbende evaluering af
pesticidindsats

Årlige følgegruppemøder

uheld ikke trænger forurening
ned i grundvandet, fx ved etablering af et lukket spildevandssystem

Merudgift på ca. 5-10
mio. kr. som følge af
de steder på vejanlægget, hvor der ikke
kan benyttes genbrugsmaterialer. Se
note 2.

Hvis det vurderes nødvendigt
med yderligere tiltag over for
pesticider skal indsatsplanen
revideres eller der skal vedtages
et tillæg

MEF

Det vurderes, at det
ikke vil give anledning
til øget omkostninger.
Da dette arbejde i
forvejen udføres.

MEF

Det vurderes, at det
ikke vil give anledning
til øget omkostninger,
da der i forvejen gennemføres et årligt møde med de relevante
vandværker.

Der skal holdes et årligt følgegruppemøde i en årrække fremover

Note 1:

Tidligere erfaringer med forhandlinger om dyrkningsrestriktioner har vist, at ca. 11 % af forhandlingerne endte med et § 26a-pålæg. Heraf blev erstatningsspørgsmålet i ca. 30 % af tilfældene afgjort af taksationskommissionen og ca. 60 % blev afgjort af Overtaksationskommissionen. Omkostningerne er beregnet på baggrund heraf.

Note 2:

Under planlægningen af Egnsplanvej blev der gennemført en VVM-redegørelse og Miljøvurdering af vejanlægget. Aalborg Kommune slog i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen fast, at
det planlagte vejanlæg er beliggende i et område hvor grundvandet bør beskyttes mod forurening både i anlægsfasen og driftsfasen. De nævnte omkostninger på 15-20 mio. kr. til afvandingsanlæg samt meromkostning på 5-10 mio.kr. grundet manglende brug af genbrugsmaterialer blev indarbejdet i projektbeskrivelsen og i økonomien for projektet på baggrund af VVMredegørelsen og miljøvurderingen. Det planlagte afvandingsanlæg kræver en del drift og vedligeholdelse, og de årlige udgifter anslås at være i størrelsen 75.000-125.000 kr.
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