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Indsatsplanens økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune –
OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup
Notatet redegør for den økonomiske konsekvens vedtagelsen af Indsatsplan for OSD 1475 – Hammer
Bakker og Tylstrup vil have for Aalborg Kommune.
Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til indsatsplanen fremgår dels af afsnittet ”Retningslinjer for
tilladelser og afgørelser”, dels af ”Det kommunale indsatsprogram”.

Retningslinje/indsats

Bemærkninger

Ansvarlig

Forventet økonomi,
ekskl. Moms
(Engangsudgift)

Tilsyn med boringer
beliggende inden for
indvindingsopland –
enkeltindvindere samt
øvrige boring, fx
pejleboringer

Der skal følges op på de boringer og
brønde som ved tilsyn ikke
overholder gældende lovkrav.

MEF

Øget sagsbehandling
– det er vurderet, at
indsatsen vil tage ca.
350 timer, hvilket vil
være en omkostning
på ca. 200.000,-

Tilsyn med virksomheder
og landbrug

Ekstra fokus på
grundvandsbeskyttelse under de
kommunale tilsyn

MEF

Det vurderes, at det
ikke vil give anledning
til øgede
omkostninger ved
tilsyn.

Opfølgning på kendskab
til ubenyttede boringer og
brønde, herunder bl.a.
miljøboringer, inden for
indvindingsopland

Sløjfning af ubenyttede boringer og
brønde

MEF

Der sættes pt. ikke
økonomi på
indsatsen, da denne i
første omgang vil
blive søgt løst via
kampagner
(vandværkerne) og
ifm. øvrig
igangværende
sagsbehandling.

Derudover skal der inden for
indvindingsoplande føres tilsyn med
boringer, hvor der ikke tidligere er
gennemført tilsyn.

Indsats mod nitrat og
pesticider

Pålæg af rådighedsindskrænkninger i
forbindelse med
Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis
der ikke kan opnås en frivillig aftale
om dyrkningsrestriktioner, herunder
klagesager og retsager.

BLF og
MEF

Øget sagsbehandling
i BLF– omkostning
mellem 50.000 –
125.000 kr.
Øget sagsbehandling
i MEF – omkostning
mellem 50.000150.000 kr. Udgifter
ifm. åstedsforretning
afholdes af MEF –
sagerne vil medføre
omkostninger på
mellem 60.000 –
150.000 kr.
MEF’s udgifter i
forbindelse med evt.
klagesager og
retssager –
omkostninger mellem
175.000-400.000 kr.
Det har ikke været
muligt, at vurdere
MEF’s udgifter til
advokatbistand i
forbindelse med
klagesager og
retssager.

Skiltning langs veje i
kildepladszonen til
almene vandværker

Aalborg Kommune vil på baggrund af
en konkret vurdering arbejde for
etablering af skilte langs veje, der
passerer kildepladszonen til et
alment vandværk. Skiltene skal
informere om, at nu passeres et
drikkevandsområde.

MEF

MEF har forelagt ideen for
Vejdirektoratet, men har fået afslag
på at opsætte skilte langs de
statslige veje.

Det vurderes at
udgiften ikke kan
holdes inden for det
nuværende budget.
Derfor vil der blive
bedt om en tillægs
bevilling, når der er
gennemført en
konkret vurdering af
udgiften.

Der kan muligvis opsættes skilte
langs de kommunale veje, så længe
skiltene opsættes uden for vejarealet.
Dette vil kræve tilladelse fra lodsejer
af de pågældende arealer, hvor der
skal sættes skilte op. Dette
undersøges nærmere.

Skovrejsning og
grundvandsbeskyttelse

Etablering af grundvandsvenlig skov
og natur

Hvis der gives
tilladelse til opsætning
af skilte langs de
kommunale veje, skal
det vurderes, hvor
mange skilte der er
behov for at sætte op,
udgiften til fremstilling
af skiltene samt
opsætningen.

BLF

De penge kommunen
bruger i forbindelse
med
skovrejsningsprojekte
r er en del af BLF’s
2/3

budget til
skovrejsning. Skoven
rejses bl.a. via
samarbejdsaftalen
med Staten.
Vedtagelse af
indsatsplanen kan
give øget mulighed
for skovrejsning.
Løbende evaluering af
indsatsplanens
målsætninger og
indsatser

Det skal løbende vurderes, om
indsatsplanens målsætninger i
forhold til nitrat og pesticider er
tilstrækkelige til at beskyttes
vandværkernes vandindvinding mod
forurening. Hvis det vurderes
nødvendigt med yderligere indsatser,
er det Aalborg Kommunes ansvar at
revidere indsatsplanen eller vedtage
et tillæg til indsatsplanen, som
beskriver de nødvendige indsatser.

MEF

Det forventes, at
udgiften kan holdes
inden for det
forventede fremtidige
budget til
indsatsplanlægning.
Se note 1.

Udarbejdelse af
delindsatsplaner for nye
kildepladser

Ved revision af indvindingsoplande
og ved etablering af nye kildepladser
udarbejder Aalborg Kommune en
indsatsplan

MEF

Denne opgave
vurderes at kunne
løses inden for
budgettet for
indsatsplanlægning
så længe, der gives
penge til
indsatsplanlægning.
Se note 1.

Årlige følgegruppemøder

Der skal holdes et årligt
følgegruppemøde i en årrække
fremover

MEF

Denne opgave
vurderes at kunne
løses inden for
budgettet for
indsatsplanlægning
så længe, der gives
penge til
indsatsplanlægning.
Se note 1.

Hvis det viser sig, at
indsatsplanens
målsætninger ikke er
tilstrækkelige til at
beskytte
vandindvindingen
mod forurening, vil
der være en udgift til
udarbejdelse af tillæg
til indsatsplanen.

Note 1: Jf. Finanslov for 2017 (s. 183) https://www.fm.dk/publikationer/2017/finanslov-for-2017
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