Bilag: Ønsker - til udvidelse/omplacering af Anlæg - budget 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen
Anlæg
Sektor VandMiljø
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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
Miljøstyrelsen har fjernet vandløbsindsatserne ved Binderup Mølle Dambrug fra
vandområdeplanen i perioden 2015-2021. Det skyldes, at alle de undersøgte løsninger koster
mere end staten normalt afsætter til den slags projekter. Projektet får derfor mærkatet ”ikke
omkostningseffektivt”. Årsagen hertil er en beboelse, der ligger i vejen. Kommunen ansøgte ellers
om tilskud hos staten i 2016, men staten havde andre projekter i andre kommuner, som var
billigere. Aalborg Kommune kan nu ikke søge om EU-tilskud til projektet frem til 2021.
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.
Den gamle spærring ved Binderup Mølle Dambrug betyder, at fisk og øvrigt dyreliv ikke kan vandre
frit i vandløbet. Fjernes spærringen vil det have en markant positiv påvirkning af ørredbestanden.
Endvidere vil øvrigt dyreliv også kunne vandre frit i vandløbet. Det samlede resultat for natur og
biodiversitet vil være af betydeligt omfang.
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.
Lovmæssige konsekvenser m.m.
Såfremt fjernelse af spærringen ved Binderup Mølle Dambrug medtages i vandplanens 3.
planperiode vil Aalborg Kommune være forpligtet til at gennemføre projektet.
Økonomiske konsekvenser

For at gennemføre projektet omkring fjernelse af spærringen i vandløbet, er der behov for flere
ressourcer til intern tidsforbrug, ekstern rådgivning til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale 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

Økonomiske konsekvenser - alternativ
Som alternativ til ovennævnte kan det overvejes at afsætte midler i 2019 og 2020 til projektet –
henholdsvis 300.000 kr. og 600.000 kr. til forundersøgelser, lodsejerforhandlinger, rådgivere,
detailundersøgelser og lodsejerforhandlinger. Når der foreligger et konkret projekt, kan der herefter
søges eksterne midler – disse ansøgninger kan med fordel suppleres med hensigts-erklæring fra
Aalborg Kommune om at ville finansiere en del af anlægsudgifterne.

