Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af Anlæg - budget 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen
Anlæg
Sektor VandMiljø
Anlægsønske nr. 1

Funktion 00.52.80, Øvrige miljøforanstaltninger
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug

Beløb i 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto

300

900

3.300

3.000

Baggrund
Miljøstyrelsens har fjernet vandløbsindsatserne ved Binderup Mølle Dambrug fra vandområdeplan
2015-2021. Årsagen var ”manglende omkostningseffektivitet” på det vandløbsprojekt, som
Kommunen ansøgte om tilskud til i 2016. Aalborg Kommune kan nu ikke søge om EU-tilskud til
realisering frem til 2021, selv hvis det var muligt at opnå omkostningseffektivitet til en alternativ
løsning.
Binderup Å er i dansk sammenhæng helt unik fordi den har bevaret et ureguleret, naturligt og
dynamisk forløb på en strækning på omkring 20 km hvor vandløbet falder 25 m. Vandløbet er
udpræget grundvandsfødt og har et meget stort potentiale med vidtstrakte forekomster af grus.
Binderup Å har således potentiale til at udvikle sig til et af landets fineste vandløb.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Da Binderup å er et af kommunes absolut bedste vandløb, har Miljø- og Energiudvalget besluttet,
at det i løbet af 2018 skal undersøges, om vandløbsprojektet kan realiseres mere
omkostningseffektivt, selv om det ikke er muligt at opnå tilskud til disse undersøgelser før tidligst i
2022.
Idet Aalborg Kommune pt. ikke kan søge om tilskud til hverken projektering eller gennemførelse af
projektet, er der i perioden frem til 2021, behov for finansiering fra Aalborg kommune.
Aalborg Kommune kan, hvis indsatsen bliver medtaget i vandplanernes 3. planperiode (20212026), søge om tilskud til anlægsomkostninger til projektets gennemførelse i 2021. På baggrund af
de nuværende grænser for ”omkostningseffektivitet” må det dog forventes, at der ikke vil kunne
opnås tilskud til hele projektets økonomi.
Økonomiske konsekvenser
For at gennemføre projektet omkring fjernelse af spærringen i vandløbet, er der behov for en
tilførelse af ressourcer til intern tidsforbrug, ekstern rådgivning til projektering og udarbejdelse af
udbuds-materiale samt anlægsomkostninger til selve fjernelsen af spærringen inkl. forlægning og
restaurering af vandløbet.
Aalborg Kommunes udgifter til anlægsomkostninger i 2021 og 2022, kan forventes reduceret,
såfremt spærringen kommer med i vandplanerne for perioden 2021-2026, og der på den baggrund

kan søges om tilskud til projektet fra den statslige pulje. Beslutningen herom træffes af staten i
2020.
Budgetønsket består af: (i 1.000 kr.)
År
Aktivitet
2019 ½ årsværk til forundersøgelser, lodsejerforhandlinger, rådgiverudbud mv.
2020 ½ årsværk til detailundersøgelser, udbudsprocesser samt
lodsejerforhandlinger: 300
Ekstern rådgiver (detailprojektering, udbudsmateriale mv) : 600
2021 ½ årsværk til byggeledelse, tilsyn og økonomistyring: 300
Anlægsomkostninger: 3.000
2022 Anlægsomkostninger: 3.000

Budget
300
900

3.300
3.000

