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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen er kommet godt i gang med at revidere regulativerne for de offentlige vandløb i
Aalborg Kommune. Processen tager udgangspunkt i den proces, som blev igangsat med Miljø og
Energiudvalgets beslutning den 02.11.2016 (punkt 8) ”Revision af vandløbsregulativer – principper og
proces”.
Fremtidens vandløbsregulativ i Aalborg Kommune vil bestå af:
 Et fællesregulativ, der fastsætter de generelle standardbestemmelser for alle vandløb
 Et teknisk regulativ, der fastsætter specifikke bestemmelser for et bestemt vandløb
 En redegørelse, der redegør for grundlaget for regulativet og for konsekvenserne af det fremlagte.
Nedenstående figur viser proces for udarbejdelse af forslag til hhv. fællesregulativ, teknisk regulativ og
redegørelse. Sideløbende med fællesregulativet udarbejdes indledningsvis tekniske regulativer med
redegørelse for to forskellige oplande for at kvalitetssikre fællesregulativet og de tekniske regulativer.
Efterfølgende skal de udarbejdede forslag ud i 8 uges offentlig høring – en del af den alm. proces for
vedtagelse af regulativ.

Status for arbejdet
 Der er afholdt offentligt møde den 15.februar 2017, hvor ca. 125 interesserede deltog og fik en
introduktion til det arbejde, Miljø og Energiforvaltningen har skudt i gang omkring regulativrevision.


Der er oprettet en hjemmeside med løbende information til borgere/lodsejere om processen. Der
udsendes ligeledes nyhedsbreve (www.vandløbsregulativer.dk).
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I forbindelse med udarbejdelse af fællesregulativet er der nedsat en arbejdsgruppe, der inddrages i
processen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Ålaug nord og syd for fjorden ved hhv.
Michael Blach og Anders Majgaard Sørensen, Danmarks Naturfredningsforening ved Bjarne Jensen,
Agri Nord ved Carl Christian Pedersen, Landbo Nord ved Niels Pedersen Quist,
Ferskvandsfiskeriforeningen ved Hilmar Jensen og foreningen Danske vandløb ved Lars Olsen.
Arbejdsgruppen er sammensat således, at den enkelte lodsejer/borger kan se sig repræsenteret
gennem disse repræsentanter.



Der er udarbejdet et udkast til Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aalborg Kommune.



Der er afholdt 1. møde med arbejdsgruppen i forbindelse med fællesregulativet, hvor
arbejdsgruppen forinden havde fået udkast til fællesregulativ. På mødet blev udkastet drøftet, og der
var en god og konstruktiv dialog. Arbejdsgruppen er efterfølgende kommet med kommentar til
udkastet. Disse er gennemgået af Miljø- og Energiforvaltningen og vil på kommende møde med
arbejdsgruppen blive drøftet og gennemgået.



Arbejdet med udarbejdelse af redegørelse til fællesregulativet er sat i gang medio juli 2017.



Arbejdet med udarbejdelse af tekniske regulativ for et til to oplande sættes i gang ultimo september
2017.



Næste arbejdsgruppemøde er fastsat til torsdag den 21. september 2017.



Som integreret del i arbejdet med regulativrevisionen indgår afklaringen af hvorvidt vandløbene skal
være offentlige eller private (op- og nedklassificering af vandløb). Kommunes vandløb er indledende
gennemgået med henblik på dette (ud fra principperne vedtaget af MEU 20.01.2016 (punkt 6)).
Målsætningen for vandløbene, jf. vandområdeplanen, indgår i disse principper. For at sikre
målopfyldelse er det hensigtsmæssigt, at vandløb med høj målsætning (god økologisk tilstand) er
offentlige.
Denne gennemgang af vandløbene ajourføres i forbindelse med dette års tilsyn med vandløbene i
kommunen.

Det videre arbejde
 Fællesregulativ og tilhørende redegørelse færdiggøres i samarbejde med arbejdsgruppen, således
det kan sendes i offentlig høring primo 2018.


MEU forelægges fællesregulativ og tilhørende redegørelse



Forventer, at byrådet kan vedtage fællesregulativ og tilhørende redegørelse 2018



Forventer minimum et møde mere med arbejdsgruppen omkring fællesregulativet.



I forbindelse med udarbejdelse af de tekniske regulativer skal der nedsættes nye arbejdsgrupper,
hvor lodsejere ved de enkelte vandløb vil få mulighed for at deltage.



Der skal laves en redegørelse til hvert af de tekniske regulativer.



Sammenspil mellem helhedsplaner og regulativer afklares for de vandløb, hvor helhedsplaner skal
udarbejdes.



Hjemmesiden vandløbsregulativer.dk opdateres løbende.



Forventer min. et nyhedsbrev i efteråret 2017



MEF forventer at orientere udvalget om status medio 2018
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Processen med offentliggørelse og efterfølgende vedtagelse vil først blive igangsat når både fællesregulativ
og de første tekniske regulativer foreligger, således at det er sikret, at de spiller optimalt sammen.
Opsummering
Arbejdet pågår planmæssigt. Der er et godt og konstruktivt samarbejde med arbejdsgruppen omkring
fællesregulativet. Miljø- og Energiforvaltningen forventer at have fællesregulativ og redegørelse dertil klar til
offentlig høring primo 2018.
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