Forretningsdrift
Gl.
Ny Område
1 - 15 1 - 17
18
18 Ledelsessystemer

19

19

Kommunegaranti til privatejede
forsyningsvirksomheder

20 - 21 20 - 21
22 - 23 22 Rådgiverkontrakter

24

23

Kommunale virksomheders
kundesagsbehandling

Ændring
Ingen ændringer
Teksten "Systemer for kvalitetsstyrelses/-ledelse for relevante
forvaltningsgren" udgår og erstattes af "Anskaffelse og anvendelse af
ledelsessystemer"
Teknisk og økonomisk vurdering til Borgmesterens Forvaltning ved stillelse
af ny eller ændring af eksisterende kommunegaranti til privatejede
forsyningsvirksomheder ændres til at Miljø- og Energiudvalget anbefaler til
godkendelse i byrådet.
Ingen ændringer
Samles til et punkt "Indgåelse af rådgiverkontrakter" til godkendelse i Miljøog Energiforvaltningen, og uden orientering i Miljø- og Energiudvalget.

Bemærkning

Gl. dok. Nr.

nyt dok. nr.

Den nye formulering er mere dækkende for nuværende organisering og
struktur.
Ændres til nuværende praksis.

Ændres til nuværende praksis. Var tidligere opdelt i "Store rådgiverkontrakter
over 500.000 kr." og "Udvidelse over 100.000 kr. af store rådgiverkontrakter"
med godkendelse i Forvaltningen og orientering i Udvalget.

Fået nyt nummer 23 pga. ovenstående.

Myndighedsafgørelser
Gl.
1
10

Ny
1
2

Område
Beredskabsområdet
Vandforsyningsloven

Ændring
Bemærkning
Gl. dok. Nr.
nyt dok. nr.
Ingen ændringer
2013-44449-40 2018-006425-20
”Anmodning til Miljøministeren om påbud om deltagelse i vandsamarbejde (§ Det har baggrund i ændring af Vandforsyningsloven 1. marts 2016, hvor
2014-13660-6 2018-006425-21
48)” er ændret til ”Påbud om deltagelse i vandsamarbejde (§ 48)”.
kompetencen til at meddele påbud efter Vandforsyningslovens § 48 stk. 2 om
deltagelse i samarbejde mellem almene vandforsyninger er ændret fra ”miljøog fødevareministeren” til ”kommunalbestyrelsen”.
I den konkrete sag om påbud om deltagelse i Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg, er kompetencen delegeret til Rådmanden for
Miljø- og Energiforvaltningen (Miljø- og Energiudvalgets møde den 15.
november 2017 (punkt 6).

10

2

Vandforsyningsloven

”Alle tilladelser, hvor der er udarbejdet VVM-redegørelse” er ændret til
”Projekter med fuld miljøvurderingsproces og udarbejdelse af
miljøvurderingsrapport (VVM)”. Kompetencedelegationen er ændret fra
”Udvalget” til ”Udvalget anbefaler til Byrådet”.

Ændringen sker dels for at tilpasse ordlyden til ny lovgivning på området, og
dels for at ensrette i forhold til praksis i By- og Landskabsforvaltningen.

2014-13660-6

2018-006425-21

10

2

Vandforsyningsloven

”Godkendelse af takster for Vandsamarbejde Aalborg,
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse er pr. 1. januar 2018 blevet 2014-13660-6
Grundvandsbeskyttelse” falder ud, og som konsekvens heraf skal
Foreningen for grundvandssamarbejde Aalborg, og er dermed en selvstændig
”Godkendelse af takster for andre vandsamarbejder” ændres til ”godkendelse forening, som skal sidestilles med de andre vandsamarbejder i kommunen.
af takster for vandsamarbejder”
Vandsamarbejde Aalborg, åben land nedlægges i 2018.

2018-006425-21

Etablering af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg og nedlæggelse af
samarbejde om vandforsyning i det åbne land er godkendt på Miljø- og
Energiudvalgets møde den 15. november 2017 (punkt 6).

Gl.
11

Ny
3

Område
Spildevandsplanområdet

Ændring
"Tillæg til Spildevandsplanen, geografisk afgrænsede revisioner, f.eks.
vedrørende spildevandskloakering eller separatkloakering af eksisterende
fælleskloakerede områder eller for at muliggøre lokalplaners og
kommuneplantillægs realisering". Kompetencedelegationen er uændret, men
bemærkning om 2. behandling tilføjes.

Bemærkning
Gl. dok. Nr.
nyt dok. nr.
Følgende tilføjes: Miljø- og energiudvalget godkender ved 1. behandling at
2014-18430-11 2018-006425-23
forslaget offentliggøres og at forslaget er godkendt, såfremt der ikke kommer
indsigelser. Hvis der kommer indsigelser, forelægges sagen for Miljø- og
Energiudvalget til 2. behandling, jfr. beslutning i Byrådet den 23.11.2015,
punkt 21.

11

3

Spildevandsplanområdet

Skal hermed ikke opdateres pga. ny vedtaget Spildevandsplan.

12

4

Affaldsområdet

"Tekniske ajourføringer og rettelser af fejl og mangler i henhold til tillæg til
spildevandsplanen vedtaget af byrådet 18.08.2014, punkt 7." er ændret til
"Tekniske ajourføringer og rettelser af fejl og mangler i henhold til den til
enhver tid gældende Spildevandsplan.
Under afsnittet Uddybing tilføjes:
Efter §9, stk. 3 i Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt er det byrådet, der skal
godkende affaldshåndteringsplanen.

2014-18430-11 2018-006425-23

Der findes intet delegationsforbud i lovgivningen eller styrelesvedtægt.
2014-44449-42 2018-006425-24
Udvalget eller forvaltningen kan derfor selv træffe afgørelser, som naturligvis
skal respektere affaldsplanen og regulativerne, som byrådet har vedtaget.

Mindre præciseringer.
13

5

Jordforureningsområdet

Hele kompetencedelegationen for jordflytningsområdet er omskrevet og slået
sammen med tidligere ramme 52 - Jordforurening, således at den indledende
tekst for rammen er komprimeret og delegationen nu er opdelt i relation til
lovene for området.

2013-44449-18 2018-006425-25

13

5

Jordforureningsområdet

Tidligere var "Retningslinjer for håndhævelse ved ulovlige jordflytninger m.v." Ændret fra at Miljø- og Energiudvalget godkender til at Miljø- og
angivet til godkendelse i Miljø- og Energiudvalget. Dette punkt udgår, og i
Energiforvaltningen har kompetencen.
stedet er ændret i forhold til Jordforureningslovens kapitel 6 i to områder:

2013-44449-18 2018-006425-25

"Administration af Jordflytningsbekendtgørelsen herunder udarbejdelse og
vedtagelse af jordrelativets bilag for analysefritagelse og anmeldeskema Her er ændret delegation til Miljø- og Energiforvaltningen.
"Administration af §50a - Administration af reglerne vedrørende
områdeklassificering herunder udarbejdelse og varetagelse af
jordregulativets bilag for områdeklassificering" - Her er ænddret delegation
til Miljø- og Energiforvaltningen.

Gl.
14

Ny
6

Område
Varmeforsyningsloven

Ændring
Det foreslås, at kompetencedelegation for behandling af projekter efter
varmeforsyningsloven ændres, så kompetencen til behandling af projekter
uden væsentlige indsigelser og/eller ekspropriation delegeres til Miljø- og
Energiforvaltningen. Kompetencen til behandling af projekter med væsentlige
indsigelser og/eller ekspropriation ligger hos byrådet.

Bemærkning
Gl. dok. Nr.
Byrådet har i henhold til kapitel 2 i lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 2014-29609-9
om varmeforsyning(varmeforsyningsloven) ansvaret for at udføre
varmeplanlægning for kommunen. Planlægningen sker, jf. § 4 i
varmeforsyningsloven, ved at byrådet godkender projekter for etablering af
nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i
eksisterende anlæg.

nyt dok. nr.
2018-006425-26

Miljø- og Energiudvalget varetager på byrådets vegne administration af
varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser.
I den gældende ramme for kompetencedelegation ift. varmeforsyningsloven
har Miljø- og Energiudvalget som udgangspunkt kompetencen til at godkende
projektforslag med en effekt over 10 MW, hvor der ikke er kommet
væsentlige indsigelser.
Der har dog været tilfælde, hvor medlemmer af Miljø- og Energiudvalget, der
samtidigt var medlemmer af bestyrelsen i Aalborg Varme A/S, var inhabile i
forhold til behandling af den konkrete sag, fordi Aalborg Varme A/S
efterfølgende ville blive aftalepart over for projektansøger. En forudsætning
for gennemførelsen af aftalen var, at Miljø- og Energiudvalget traf afgørelse
om godkendelse af projektet. Der var således ikke blot tale om en generel
interesse, som i sager om almindelig varmeplanlægning, men Aalborg Varme
A/S ville indirekte kunne opnå en fordel ved godkendelsen af projektet.
16
50

7

Vandsamarbejdsområdet
Vandløb og vandplanprojekter

50

7

Vandløb og vandplanprojekter

50

7

Vandløb og vandplanprojekter

51
52

8
5

Badevand og svømmebade
Jordforureningsområdet

53

9

54

54

Sløjfes pga. ny forening
Indledningsvis er ændret Miljømålsloven slettet og i stedet er tilføjet
kompetencedelegation i forhold til Lov om vandplanlægning og
Kystbeskyttelsesloven
Kompetencedelegation i forhold til Miljømålsloven udgår. I stedet tilføjet
kompetencedelegation i forhold til Lov om vandplanlægning
Der tilføjet kompetencedelegation i forhold til Kystbeskyttelsesloven.

Ændret som følge af ændringer i lovgivningen.

2014-39814-4
2014-9580-5

2018-006425-27
2018-006425-28

Ændret som følge af ændringer i lovgivningen.

2014-9580-5

2018-006425-28

Tilføjes, da Kystbeskyttelsesloven ikke tidligere har fremgået af
kompetencedelegationen.

2014-9580-5

2018-006425-28

Ingen ændringer
Er skrevet sammen med tidligere ramme nr. 13 Jordflytningsområdet i ny
ramme 5 - Jordforureingsområdet.
Dambrug og landbrug, godkendelses- Ingen ændringer
og tilladelsesopgaver

2014-16286-19 2018-006425-29
2014-16286-20 2018-006425-30

10

Ulempesager

Under Kommunale forskrifter om: er ændret og tilfølget en yderligere
opdeling i:
* Miljøregulering af midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Aalborg
Kommune
* Miljøregulering af restaurationsdrift i Aalborg Kommune
* Miljøregulering af støjforhold ved udendørs musikarrangementer på
kommunale pladser.

2014-18613-4

2018-006425-32

10

Ulempesager

Tilføjet: Retningslinje for håndtering af bygge- og anlægsaffald i forbindelse
med nedrivnings- og renoveringsprojekter i Aalborg Kommune - med
kompetencedelgation til Miljø- og Energiudvalget

2014-18613-4

2018-006425-32

2014-16286-21 2018-006425-31

Gl.
54

Ny
10

Område
Ulempesager

Ændring
Tilføjet: Fuglehold i by- og sommerhusområder. Forskrift for ikkeerhvervsmæssige fuglehold. - med kompetencedelgation til Miljø- og
Energiudvalget

Bemærkning

Gl. dok. Nr.
2014-18613-4

nyt dok. nr.
2018-006425-32

55

11

Virksomheder, Godkendelses- og
tilladelsesopgaver

Det præciseres at rammen vedrøre Miljøbeskyttelseslovens §28, §30, §33 og
§41. Derfor tilføjes spildevandsbekendtgørelsen samt at
kompetencedelegationen både er godkendelser og tilladelser.

2014-16286-22 2018-006425-33

56

12

Ingen ændringer

2014-16286-26 2018-006425-34

57
57

13
13

Miljøvurdering af kommuneplan og
lokalplan
VVM
VVM

2014-16286-27 2018-006425-35
2014-16286-27 2018-006425-35

57

13

VVM

57

13

VVM

Generel enkelte præciseringer
Under "VVM-screeningsafgørelser i forb…." tilføjes Vandforsyningsloven og
Varmeforsyingloven
Punktet "VVM-redegørelser. Igangsætning af fordebat og endelig godkendelse
i de VVM-redegørelsessager, hvor Miljø- og Energiudvalget efter aftale har
delegationen udgår.
Indsat ny punkt: "VVM-redegørelser. Igangsætning af foroffentlig høring i de
VVM-redegørelsessager, hvor Miljø- og Energiudvalget efter aftale har
delegationen." Kompetencedelegation gives til Miljø- og Energiforvaltningen.

57

13

VVM

2014-16286-27 2018-006425-35

58

14

Rottebekæmpelse

Indsat ny punkt: "VVM-redegørelser. Igangsætning af høring af forsalg og
endelig godkendelse i de VVM-redegørelsessager, hvor Miljø- og
Energiudvalget efter aftale har delegationen." Kompetencen gives til
Byrådet.
Indsat nyt punkt: Strategi og handlingsplan for rottebekæmpelse (driftsplan) delegation til Miljø- og Energiudvalget.

2014-16286-27 2018-006425-35

2014-16286-27 2018-006425-35

2015-011686-5 2018-006425-36

