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Bilag 3:
Aalborg Kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014
Bemærkninger til vandplanens retningslinjer:
Der er sket en uddybning af retningslinje 8 vedr. bassinstørrelser, som skal gradueres efter vandområdernes følsomhed samt omfang af trafikbelastning i oplandet.
Aalborg Kommune vurderer ikke uddybningen som værende afklarende i forhold til
hvilken indflydelse trafikbelastningen skal tillægges i vurderingen. Det anbefales, at
det udspecificeres yderligere, hvordan trafikbelastningen skal indgå i miljøvurderingen. F.eks. kan der selv ved lav trafikbelastning forekomme stoffer i afstrømmende
overfladevand, som overstiger de tilladte koncentrationer i overfladevand (prioriterede stoffer). Yderligere bør formuleringen ”bundfældelige stoffer” ændres til ”suspenderede stoffer”.

Bemærkninger til vandplanindsatser:
Indsatsen over for den spredte bebyggelse
Der er udtaget oplande til forbedret spildevandsrensning, både de af amterne upegede oplande (baseline) og de nye oplande i tidligere udkast at vandplanerne.
Aalborg Kommune har meddelt påbud til de ejendomme der, jf. Nordjyllands Amts
Regionplan (baseline), skulle have forbedret spildevandsrensning. Indenfor de
baselineoplande, der tidligere var medtaget i udkast til vandplanerne, har Aalborg
Kommune pt. 14 igangværende sager. Det drejer sig om:






3 ejendomme skal have udsendt et nyt påbud
3 ejendomme mangler at indsende færdigmeldinger
2 ejendomme har påbudsfrister i slutningen af 2014
3 ejendomme skal der afgøres om der skal udstedes nye påbud (pga. ejerskifte mm) eller om de skal politianmeldes
3 der ikke har overholdt påbuddet, og det skal derfor overvejes om disse
ejendomme skal politianmeldes.

Det fremgår af ”Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode
(2010-2015)” af 30. juni 2014, at kommunerne kan vælge at fastholde spildevandsindsatsen, hvis indsatsen har betydning for opnåelse af miljømålet for et nedstrøms
liggende målsat vandløb.
I henhold til lighedsprincippet finder Aalborg Kommune det uheldigt i forhold til de
øvrige ejendomme i oplandene der har udført den forbedrede rensning. Det oprin-
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delige udpegningsgrundlag var med baggrund i, at ejendommene var medvirkende
årsag til manglende målopfyldelse. Såfremt oplandene udtages vil kommunen ikke
have hjemmel til at kræve forbedret spildevandsrensning til de resterende 14 ejendomme på samme grundlag. Eneste mulighed vil være såfremt spildevandsanlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt og/eller der konkret kan registreres en
påvirkning i vandløbet. Dette vil kræve ekstra tilsyn og effekten fra ørige ejendomme i oplandet, som har fået etableret forbedret rensning, kan være indtruffet, således at der er målopfyldelse (efter tidligere målsætning).
Indsatsen for regnbetingede udløb
I Aalborg Kommune udgår 7 indsatser for regnbetingede udløb som følge af at
vandløb udtages af vandplanen. Den forudgående vurdering var, at disse udledninger var medvirkende årsag til manglende målopfyldelse, da miljøtilstanden er
påvirket af overløbsbygværkerne. Da Miljø fortsat vurderer, at disse udløb udgør
en væsentlig belastning anbefales det at vandløbene ved de 7 overløbsbygværker
genoptages i vandplanen. Såfremt Staten ikke godkender denne indsigelse, er det
forvaltningens hensigt alligevel at foretage den nødvendige indsats i forbindelse
med disse 7 overløbsbygværk, således at det indgår i den samlede planlægning.
Vandløbsindsatser.
Aalborg Kommune vil give indsigelser på at følgende indsatser udgår:
Lundby Dambrug, Lundby bæk: Dambrugsindsats. Aalborg Kommune ønsker at
indsatsen ved dambruget skal fastholdes. Der er ikke målopfyldelse i vandløbet
nedstrøms dambruget, hvorfor en indsats til nedbringelse af organiskbelastning er
nødvendig.
Lundbybæk: der gøres indsigelse mod at 2 strækninger i Lundby bæk, som var
udpeget til vandløbsrestaurering udgår. Aalborg Kommune har netop gennemført
en forundersøgelse for alle indsatser i Lundby Bæk. De 2 strækninger, som var
udpeget til restaurering, vil kunne give store miljøgevinster for en forholdsvis lille
indsats, og desuden indgår de 2 strækninger i løsningsmodel for fjernelse af 2
spærringer i Lundby bæk. De 2 strækninger bør derfor medtages.
Munkbækken: Der er 4 indsatser som udgår, 3 spærringer og en strækning til
vandløbsrestaurering i et sidetilløb.
Munkbækken består af et hovedløb ”Munkbækken” og flere tilhørende sidetilløb.
Hovedløbet er målsat som B1, B2 og B3, mens sidetilløbene er målsat som B1, B2,
B2/B3, B4 i Regionplanen.
Aalborg Kommune vurderer, at hele vandløbssystemet har potentialer som et fint
gydevandløb. Der gøres derfor indsigelse mod at indsatserne udgår.
De udpegede spærringer i Munkbæk vurderes at være ”nemme” spærringer, der
kan gennemføres for få midler. Det vurderes samlet, at der kan opnås målopfyldelse for både fisk, vandplanter og vandkvalitet i hele vandløbssystemet for få
økonomiske midler set i forhold til andre målsatte vandløb.
Hylstrømmen, Hasseris Å systemet: Indsats vandløbsrestaurering. Aalborg Kommune har gennemført forundersøgelse for indsatsen. Forundersøgelsen viser at
Hylstrømmen vil kunne blive en fint lille gydevandløb ved indsatsen. Hylstrømmen
er eneste tilløb i den nedre del af Hasseris Å som har dette potentiale. Indsatsen
bør derfor fastholdes, da den også har indflydelse for fiskebestanden i nedre del af
Hasseris Å.
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Guldbækken, Øster Å systemet. Indsats vandløbsrestaurering. Strækning omkring
Svanemølle parken udgår. Aalborg Kommune gennemførte i 2010 vandløbsrestaurering med nyt forløb uden om møllesøerne, største del af strækningen har derfor
gode fysiske forhold hvor vandløbsrestaurering ikke er nødvendigt. Strækningen
ovenfor Svanemølleparken bør dog stadig restaureres, hvorfor der gøres indsigelse mod dette.
Tilløb til Øster Å: Vandløbsrestaurering. 2 mindre tilløb til Øster Å udgår. De 2
vandløb har potentialer som gydevandløb, som der er mangel på i nedre del af
Øster Å systemet. Der gøres derfor indsigelse mod at indsatsen udgår.
Tilløb til Romdrup Å: Vandløbsrestaurering, lille vandløb med et godt fald, som kan
blive til et fint gydevandløb med en lille indsats. Romdrup Å systemet mangler gydeområder, hvorfor der gøres indsigelse mod at indsatsen udgår.
Tilløb til Lindholm Å, Vandløbsrestaurering. Et af de eneste B1 vandløb i Lindholm
Å systemet. Bækken har potentiale som gydevandløb hvorfor indsatsen bør fastholdes.

Indsigelser til tidsfrister:
Indledning:
Aalborg Kommune har i flere omgange, og senest i forbindelse med høringssvar i
december 2013, gjort opmærksom på at det er urealistisk at gennemføre alle indsatser i vandplanerne indenfor de fastsatte tidsfrister. Aalborg Kommune finder at
dette er så vital en del af vandplanerne og kommunens forpligtigelse at disse indsigelser på dette punkt fremsendes på ny.
Regnbetingede udløb:
Selv hvis den forudsatte indsats ved de regnbetingede udløb i Aalborg Kommune
reduceres fra 42 til 35 udløb, finder Aalborg Kommune dog fortsat, at mængden af
tiltag er problematisk sammenholdt med den skitserede tidsfrist.
I Naturstyrelsens ”Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første vandplanperiode (2010-2015) ”, dateret 30. juni 2014, fremgår følgende:
”Generel udskydelse af frist for spildevandsindsatser. På baggrund af den knap 2årige forsinkelse af vandplanplanarbejdet, der har været konsekvensen af, at Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012 kendte de statslige vandplaner for ugyldige og med udgangspunkt i, at en række kommuner under høringen har oplyst, at
de vil have vanskeligt ved at nå at gennemføre spildevandsindsatserne inden udgangen af 2015, ændres fristen for gennemførelse af spildevandsindsatsen således, at kommunerne skal have gennemført indsatserne senest 2 år efter vedtagelsen af vandplanerne for første planperiode. Kommunerne vil hermed have to år fra
vedtagelsen af vandplanerne til at meddele påbud til ejendomme i spredt bebyggelse og gennemføre indsatserne overfor regnbetingede udløb og renseanlæg. ”
Forudsat at de statslige vandplaner foreligger i f.eks. efteråret 2014, vil Aalborg
Kommunes vandhandleplan sandsynligvis tidligst kunne foreligge sommeren/efteråret 2015, og de nødvendige ændringer af kommunens spildevandsplan
vil dermed først kunne foreligge i løbet af 2016. Et optimistisk bud på projektstart i
marken er derfor realistisk set tidligst efteråret 2016. Med andre ord har kommunens spildevandsselskab (og områdets entreprenører) dermed i allerheldigste fald
maksimalt få måneder til udføre den samlede pulje af relativt store anlægsarbejder
ved ca. 14 regnbetingede udløb (svarende til de 2/5 af indsatsen ved de regnbetin3/5

gede udledninger i Aalborg Kommune, der er forudsat gennemført i 1. vandplanperiode), hvoraf en vis andel skal separatkloakeres – også på privat grund.
Det er fortsat Aalborg Kommunes vurdering, at denne optimistiske og stærkt pressede tidsplan ikke er hensigtsmæssig, endsige realistisk. Et stort antal anlægsentrepriser på relativt kort tid vil i øvrigt erfaringsmæssigt indebære en væsentlig
fordyrelse af projekterne, og der kan endvidere sættes et alvorligt spørgsmålstegn
ved, om det i praksis vil være muligt at opnå de fornødne ekspropriationer forud for
spildevandsselskabets tiltag. Aalborg Kommune mener derfor, at vandplanerne bør
forholde sig mere realistisk til denne planlægnings- og tidsmæssige konflikt, og at
der bør gives yderligere tidsfristforlængelse – eksempelvis til udgangen af 2. vandplanperiode.
Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning, Kloak A/S vil allerede nu igangsætte
planlægning, projektering mv. med henblik på gennemførelse af indsatsen. Dette til
trods for, at Aalborg Kommune i respekt for offentlighedens indsigelsesmuligheder
og den politiske proces ikke finder det rimeligt, at hverken Aalborg Kommune eller
Aalborg Forsyning, Kloak A/S allerede nu disponerer ud fra en forudindtaget forventning om givne krav til handlinger og tiltag i de kommende vandplaner, vandhandleplaner og spildevandsplaner.
Der fremgår af Naturstyrelsens notat ikke nærmere for så vidt angår tidsfristen for
de resterende 3/5 af indsatsen ved de regnbetingede udløb. Denne indsats var i
det tidligere høringsudkast forudsat gennemført i årene 2016-2018. I lighed med de
første 2/5 mener Aalborg Kommune, at Naturstyrelsen også bør sikre en realistisk
og rimelig tidsfristforlængelse for disse, således at den samlede indsats ved de
regnbetingede udløb (med vandplans-udkastets ordlyd) kan gennemføres med en
jævn investeringstakt over 5 år – dvs. frem til udgangen af 2. vandplanperiode
(2021).
Vandløbsindsatser:
Siden vandplanerne blev sendt i offentlig høring i perioden 23. juni til 23.december
2013, er indsatsen ændret vandløbsvedligeholdelse udgået. Der er også enkelte
indsatser for fjernelse af spærringer, vandløbsrestaureringer og åbning af rørlagte
strækninger som er udgået. Der er her tale om mindre projekter.
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 har pt. afsluttet forundersøgelser af en lang række af disse
projekter, i vandløbene: Vidkær Å, Hasseris Å, Binderup Å, Dybvad Å. Samt er i
gang med at afslutte forundersøgelse i Vøvelbæk, Risbæk og Guldbækken. Aalborg Kommune har desuden ansøgt om midler til nye forundersøgelser i Øster Å,
Munkbæk, Romdrup Å, Nørvad bæk, Skørbæk, Vår Å, Barmer bæk, Stavnsholm
bæk. Der er tale om flere indsatser i hvert vandløbssystem. I Vidkær Å er der søgt
midler til realisering for 2 store projekter.
Ovennævnte projekter vurderes, at udgøre mellem halvdelen og 2/3 af vandløbsindsatserne. De fleste af projekterne er afsluttede eller igangsatte forundersøgelser. Den mest komplekse del af projekterne er realiseringsfasen. Aalborg Kommune har ikke fundet det realistisk at søge om realisering af flere projekter. Dette
skyldes at projekterne skal være afsluttet inden 30. april 2015, med den nuværende ordning. Det er for kort en frist til at gennemføre store projekter.
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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.
Spildevandsrensning i det åbne 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 2015
bliver derfor umuligt at gennemføre.
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