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Udgifter ophobede
sager
Indtægter
Refusion
Netto

Dette budgetønske indeholder to delønsker. Dels en revision af kommunens vandløbsregulativer
og dels et ønske om, at nedbringe den store mængde ophobede sager på vandløbsområdet.
Baggrund
Revision af vandløbsregulativer
278 vandløbsregulativer for de offentlige vandløb, som beskriver hvordan vandløbene skal
vedligeholdes, er forældede og skal revideres. De nuværende regulativer stammer fra de fire
tidligere kommuner samt Nordjyllands Amt. Regulativerne for Aalborg Kommune indeholder derfor
forskellige generelle regler omkring vandløbene. En række af regulativerne er desuden, ifølge
Klagenævnet, ikke lovlige, da de indeholder strækninger af vandløb, der er beskrevet som
naturvandløb og derfor ikke indeholder krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Da der
både skal tages hensyn til målopfyldelse og afvanding er processen omkring det enkelte regulativ
omfattende.
Der er i perioden 2016 til 2018 dannet arbejdsgrupper, afholdt informationsmøde og påbegyndt
udarbejdelse af et kommunalt fællesregulativ, der færdiggøres i indeværende år.
Miljø- og Energiforvaltningen fremsendte i 2017 et budgetønske om 600.000 kr. årligt til at starte
arbejdet med revision af de enkelte vandløbsregulativer. Budgetønsket blev ikke imødekommet, og
på den baggrund fremsendes nærværende budgetønske.
Nedbringe antal ophobede sager på vandløbsområdet
Der har ophobet sig et større antal sager på vandløbsområdet. Der er gamle sager, som endnu
ikke er afsluttet. Det er sager, der skal behandles efter vandløbsloven. Det kan være tilladelser,
der ikke er givet, behandling af henvendelser omkring risiko for oversvømmelser eller opfølgning
på overtrædelser af lovgivningen.
De ophobede sager skyldes opprioritering af nogle opgavetyper i forbindelse med blandt andet
klimatilpasningsprojekter, lokalplaner og byggesager, der har lagt beslag på store medarbejderressourcer. Opgaver, der fortsat er voksende og ikke levner meget plads til at nedbringe de
ophobede sager.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Revision af vandløbsregulativer
Med knap 300 regulativer er det en meget stor opgave, som ikke kan løses med den nuværende
bemanding og økonomi, selvom opgaven fordeles over hele budgetperioden.
Inden de gamle tekniske regulativer revideres skal der foretages en ny opmåling af de enkelte
vandløb. Ud fra erfaringspriser vil en opmåling udført af ekstern konsulent, beløbe sig til ca. 7 kr.
pr. meter vandløb. Dette vil svare til en total omkostning på 6.300.000 kr. Ud fra erfaringer fra
andre kommuner, kan kommunen med ét årsværk foretage en opmåling af ca. 70 vandløb pr år,
hvilket altså totaløkonomisk set, vil være markant billigere end løsningen med ekstern opmåling.
Projektet for revision af regulativer omfatter følgende:
- Opmåling af 278 vandløb. I alt ca. 900 km.
- Udarbejdelse af individuelt regulativ for hvert af de 278 vandløb
Såfremt der tilføres de ønskede ressourcer, vil opgaven med en komplet revision af alle
kommunens offentlige vandløb, kunne være gennemført i løbet af en periode på forventet 10 år.
En eventuel vedtagelse af en ny vandløbslov i budgetperioden, vil kunne medføre nye eller
ændrede krav til vandløbsregulativer. Med den skitserede proces for kommunens regulativrevision,
er der taget størst mulige hensyn hertil.
Nedbringe antallet af ophobede sager på vandløbsområdet
Bevilges budgetønsket vil antallet af ophobede sager kunne nedbringes markant, til gavn for
erhvervsservicen for landbruget, virksomheder og borgere, der for ofte oplever utilfredsstillende
lang sagsbehandlingstid. Samtidig vil det forbedre retstilstanden på området, idet der vil være flere
ressourcer til en opfølgning på lovovertrædelser.
Økonomiske konsekvenser
Revision af vandløbsregulativer
For at gennemføre en revision af kommunens vandløbsregulativer, er der i 10 år behov for en
tilførelse af ressourcer som beskrevet i tabel 1.
Tabel 1. Ressourcer til opgaven med revision af vandløbsregulativer.

År
2019

Aktivitet

3/4 årsværk til opmåling samt færdiggørelse af fællesregulativ og
indkøb af GPS-totalstation til opmåling: 150 tkr.
2020-2028 1,3 årsværk til opmåling samt udarbejdelse af regulativer
Årligt 800 tkr., 7,2 mio. kr. i perioden

Budget
(tkr./år)
600
800

Nedbringe antal ophobede sager på vandløbsområdet
Der ønskes tilført 0,75 årsværk eller normering, svarende til 450.000 kr. fra 2019-2022 for at levere
en bedre service fra Aalborg Kommune på sager efter Vandløbsloven.
Samlet
Samlet er den økonomiske konsekvens af budgetønsket på 1.050.000 kr. i 2019 og 1.250.000 kr.
hvert år i årene 2020-2022 og herefter 800.000 kr. hvert år frem til og med 2028.

