Miljø- og Energiudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse 2019
2018-078390
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takst for 2019 for Grundvandsbeskyttelse for
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg.
Beslutning:
Anbefales.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget anbefalede på mødet den 31. oktober 2018 (punkt 4), at taksten for
3
Grundvandsbeskyttelse for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg blev fastsat til 1,50 kr. pr. m .
3

Efterfølgende har foreningens bestyrelse anmodet om, at taksten ændres til de oprindelige 1,40 kr. pr. m for
2019, således at taksten for 2019 er uændret i forhold til 2018.
Forvaltningen har vurderet, at der ud fra en samlet betragtning ikke er baggrund for at tilsidesætte
Foreningens anmodning, og kan dermed anbefale, at denne imødekommes, så taksten for 2019 fastsættes
3
til 1,40 kr. pr m .
Af sagsfremstillingen den 31. oktober 2018 fremgik nedenstående orientering om baggrunden for
takstgodkendelsen.
I Aalborg Kommune bliver en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for
grundvandsbeskyttelse gennemført via vandsamarbejder. Som følge af en revision af Vandsektorloven og
ændring af Vandforsyningsloven må Aalborg Kommune ikke længere indgå i samarbejde om
grundvandsbeskyttelse, da kompetencen til at påbyde vandsamarbejde er overgået fra staten til
kommunerne.
Som en konsekvens heraf blev Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse erstattet af Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg, bestående af de vandværker, der tidligere deltog i samarbejdet.
Foreningen skal således løse de samme opgaver, som Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
tidligere løste.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog i mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstillet
følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset
grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder
om grundvandsbeskyttelse”
Det fremgår af vandforsyningsplanen, at byrådet skal godkende bidrag til grundvandsbeskyttelse for Halssamarbejdet samt bidrag til grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a. Tilsvarende skal bidrag til Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg godkendes af Aalborg Byråd. Tidligere blev bidrag til Vandsamarbejde
Aalborg, Grundvandsbeskyttelse godkendt i forbindelse med vedtagelse af Aalborg Kommunes budget.
Byrådet godkendte i møde den 11. december 2017, pkt. 6, at give kommunal lånegaranti på op til 32 mio. kr.
til Foreningen i forbindelse med forventet låneoptagelse. Foreningen har endnu ikke udnyttet lånegarantien.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 05.12.2018
kl. 09.30

Side 2 af 2

