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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Lasse P.N. Olsen orienterede om behandling af henvendelse fra Sammenslutning af fritidsgrundejere i
Hals-Hou vedr. åbningstider på genbrugspladsen i Hou.
Lene Krabbe Dahl har bedt om redegørelse vedr. overgangsordning på genbrugspladsen i Hou i vinteren
2013-14. Den forventes behandlet på udvalgsmøde den17. december 2014.
Oversigt over klager og afgørelser fra højere myndighed, 3. kvartal 2014 blev kommenteret. Der blev
orienteret om Energiklagenævnets afgørelse i sagen om projektforslag og forblivelsespligt vedr. Jyllensgade i
Ulsted.
Der blev orienteret fra besøg af miljøministeren den 14. november 2014 med besigtigelse af området ved Huul
Mølle.
Der blev orienteret fra offentligt møde i Tylstrup den 19. november 2014 om indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk.
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Punkt 3.

Godkendelse: Kvalitetsstyring i Miljø
2014-21212
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender de i sagen beskrevne
servicemål for sagsbehandlingen i Miljø med henblik på indarbejdelse i kvalitetsstyringssystemet for
myndighedsvaretagelsen

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
For at sikre en høj kvalitet og stor sikkerhed for erhvervet i den myndighedsbehandling som varetages af
Miljø i medfør af følgende hovedlove







Miljøbeskyttelsesloven
Jordforureningsloven
Vandløbsloven
Husdyrloven
Miljøvurderingsloven
Miljømålsloven

er sagsbehandlingen af myndighedsopgaverne omfattet af et kvalitetsstyringssystem. Systemet har de sidste
2 år været ISO 9001 certificeret.
Et helt centralt element i et kvalitetsstyringssystem er målstyringen. Der skal opstilles mål og procedurer skal
sikre, at målene efterleves.
Da ”hovedkunden” for myndighedsvaretagelsen er virksomhederne og landbruget er det en forudsætning for
opfyldelse af Byrådets Erhvervsservicemål, at myndighedsvaretagelsen understøtter erhvervsservicemålene.
Det er derfor afgørende, at målene i kvalitetsstyringssystemet for myndighedsvaretagelsen i Miljø tilgodeser
Byrådets Erhvervsservicemål.
De vedtagne Erhvervsservicemål er :

Aalborg Kommune sikrer optimalt sagsflow




Vi oplyser hvilke krav, der stilles til ansøgningen.
Vi afholder forhånds-/afklaringsdialog med kunden i alle sager, hvor bl.a. sagsbehandlingstiden og
kundens mulighed for selv at fremme processen oplyses.
Vi sikrer den nødvendige koordinering internt i kommunen

Aalborg Kommune giver tilladelse til tiden




Vi afklarer med kunden, hvornår han/hun præcist har brug for, at en bestemt tilladelse foreligger.
Vi faseopdeler sagsbehandlingen, hvis det er hensigtsmæssigt.

Aalborg Kommune afstemmer forventninger med kunden






Forvaltningen vurderer hvilke tilladelser, der er nødvendige for at gennemføre det ansøgte projekt.
Vi tager ansvar for at sikre, at kunden bliver gjort bekendt med alle krav om tilladelser, uanset
hvilken indgang til Aalborg Kommune kunden har valgt.
Vi oplyser om forskellen på sagsbehandlingstider for hhv. komplicerede og ukomplicerede sager
ved forhåndsdialogen.
Vi oplyser gennem tidlig forhåndsdialog om alle faser i det samlede forløb.
Vi opstiller en tidsplan for hele processen sammen med kunden.

Aalborg Kommune formidler relevant information




Vi udleverer oplysningsmateriale, der sikrer kunden overblik over tilladelser og processer.
Alle lovbundne processer synliggøres, herunder tidsplaner for politisk behandling af ansøgninger,
offentlighedsfaser, samspil med planlægningen m.v.

For at omsætte Byrådets Erhvervsservicemål til konkret handling, er der indarbejdet servicemål i
kvalitetsstyringssystemet for myndighedsvaretagelsen.
Disse mål skal jf. systemet godkendes af MEU udvalget årligt.
Myndighedsvaretagelsen i Miljø omfattet af kvalitetsstyringssystemet er i dag baseret på følgende konkrete
servicemål målrettet godkendelse og tilsyn med erhvervsvirksomheder.
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Servicemål
Miljøgodkendelser

1. Vi har dialog med ansøger, hvor vi forventningsafstemmer, i forhold til, hvornår godkendelsen
foreligger. Vi arbejder efter mottoet ” tilladelser til tiden”.

2 Vi afholder opstartsmøder med ansøger ved opstart af sagsbehandlingen. Her oplyses om:
 Hvilken sagsbehandlingstid der kan forventes - tidsplan afstemmes.
 Hvordan et optimalt sagsflow sikres.
 Hvilke oplysninger der mangler, for at sagen er fuldt oplyst.
3 Vi projektorganiserer de store miljøgodkendelser for at sikre overblik, koordinering og optimalt
sagsflow. KL´s projektmodel anvendes.
4 Som en integreret del af godkendelsesprocessen orienteres om de fordele, der kan opnås ved at
deltage i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling / Netværk for Bæredygtig Husdyrproduktion.
Tilsyn
1 Ved miljøtilsyn har vi, ud over kontrol af miljøforhold, fokus på service og vejledning, og vi inspirerer
virksomhederne, herunder landbrugene til at deltage i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling /
Netværk for Bæredygtig Husdyrproduktion.
2 Miljøtilsyn udføres som dels lovbestemt kontrol og dels vejledning i bæredygtig virksomhedsdrift,
herunder råvareoptimering, energioptimering og affaldsrådgivning (optimering og industriel
symbiose)
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at disse servicemål godkendes, som MEU´s forventing til den
erhvervsservice som leveres i forbindelse med myndighedsvaretagelsen.
Miljø vil primo 2015 gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor disse servicemål vil danne
grundlag for undersøgelsen, ligesom det var tilfældet i 2013. Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste
stor tilfredshed med servicen fra Miljø.
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Punkt 4.

Godkendelse: Nedlæggelse af Aalborg Forsyning, Varmes reservecentral på Vikingevej,
Nørresundby. Projektgodkendelse
2014-46183
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for nedlæggelse af
Aalborg Forsyning, Varmes reservecentral på Vikingevej i Nørresundby i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr.
566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Forsyning, Varme har den 2. oktober 2014 fremsendt en ansøgning om godkendelse af
projektforslag for nedlæggelse af Aalborg Forsyning, Varmes reservecentral på Vikingevej i Nørresundby.
Reservecentralen er forsynet med én oliefyret kedel på 17,5 MJ/s og har hidtil indgået i Aalborg Forsyning,
Varmes reservelastdækning. Reservecentralen er dog nu udtjent, hvorfor Aalborg Forsyning, Varme ønsker
at nedlægge den.
Reservecentralens kapacitet er erstattet af kapacitet på Aalborg Forsyning, Varmes nye reservecentral Nord
i Nørre Uttrup.
Samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske konsekvenser
Der er ikke gennemført egentlige samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske beregninger i forbindelse med
projektforslaget, da projektet omhandler nedlæggelse af en eksisterende varmecentral, der alene anvendes
som reserve.
Udgifter til nedlæggelse af centralen, herunder fjernelse af eventuel forurening samt indtægter ved
efterfølgende salg af grunden, vil blive afholdt over Aalborg Forsyning, Varmes driftsbudget.
Miljømæssige konsekvenser
På reservecentralen på Vikingevej benyttes i dag gasolie. Fremtidig reservedrift vil ske på Aalborg
Forsyning, Varmes øvrige reservecentraler, der er af nyere dato og primært fyres med naturgas og/eller
bioolie. Nedlæggelse af varmecentralen på Vikingevej vurderes derfor at være en miljømæssig fordel.
Tidsplan
Reservecentralen på Vikingevej forventes nedbrudt i januar 2015.
Høring af berørte parter
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer ikke, at der er berørte parter i henhold til bekendtgørelse nr. 566 af 2.
juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der skal høres i forbindelse med
projektforslaget.
Forsyningssikkerhed
Aalborg Forsyning, Varme har en målsætning om, at der altid skal være sikker reserve i en ekstrem
vintersituation med de to største enheder ude. Desuden skal mindst halvdelen af effekten være til stede på
Aalborg Forsyning, Varmes egne reservecentraler.
Det dimensionerende effektbehov i en ekstrem vintersituation ligger pt. på ca. 559 MJ/s.
Af projektforslaget fremgår det, at der, når reservecentralen på Vikingevej tages ud af drift, vil mangle en
effekt på ca. 20 MJ/s for, at Aalborg Forsyning, Varmes målsætning om sikker reserve i det centrale
kraftvarmeområde er opfyldt. Aalborg Forsyning, Varme planlægger dog at udvide reservekapaciteten på
Højvangscentralen i Svenstrup med ca. 10 MJ/s i 2015. Herudover er der mulighed for ekstra effekt på 10-15
MJ/s fra I/S Reno-Nord ved bypass af elproduktionen. Målsætningen i forhold til forsyningssikkerhed i
systemet anses herefter fortsat som opfyldt.
Administrationsgrundlag
Da projektforslaget omfatter nedlæggelse af en eksisterende varmecentral, skal projektforslaget godkendes i
henhold til bekendtgørelse nr. nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg.
Da der er tale om et frivilligt projekt, der omfatter en varmeeffekt over 10 MJ/s, skal projektforslaget
behandles af Miljø- og Energiudvalget, jfr. Ramme nr. 14. Kompetencedelegation - Varmeforsyningsloven,
som Miljø- og Energiudvalget godkendte den 20. august 2014.
Indstilling
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Projektforslaget for nedlæggelse af reservecentralen på Vikingevej er udarbejdet i overensstemmelse med
retningslinierne i § 23 i bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsanlæg.
Den oliefyrede varmecentral vil blive erstattet med ny reservekapacitet baseret på naturgas eller bioolie,
hvilket betyder, at der vil være en miljømæssig gevinst ved projektet.
Med baggrund heri foreslås det, at projektforslaget for nedlæggelse af reservecentralen på Vikingevej
godkendes i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg.
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Bilag:
Projektforslag for nedlæggelse af Vikingevej.pdf
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Punkt 5.

Godkendelse: Grundvandsbeskyttelse, Horsens-Langholt
2014-46464
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at der gives mandat til at forhandle med ejeren af Gravsholtvej 25, matr. nr. 13a, 13s, 43d og 100 Horsens By,
Horsens om en dyrkningsdeklaration på ejendommen, og
at der gives mandat til at forhandle kompensation for dyrkningsdeklarationen inden for nærmere fastsat
ramme.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Nordjyllands Amtsråd, Udvalget for Teknik og Miljø vedtog på møde den 5. december 2006 indsatplan for
grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup, der også omfatter Horsens-Langholt.
Det er indsatsplanens målsætning at sikre, at de nordjyske drikkevandsforsyninger baseres på uforurenet
grundvand. Indsatsplanen indeholder en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse af grundvandet, jf.
Vandforsyningsloven § 13.
I ”Indsatsområder med hensyn til nitrat” er målsætningen, at der maksimalt må udledes 25 mg nitrat pr. liter
fra rodzonen, og at anvendelse og håndtering af pesticider skal begrænses mest muligt. Hele
indvindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk er udpeget som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”
og er desuden udpeget som prioritet 1.
I indsatsplanen er det angivet, at det er Vandsamarbejde Aalborg, der har ansvaret for at sikre, at
nitratmålsætningen overholdes.
Hovedparten af vandværkerne i den tidligere Aalborg Kommune etablerede på frivillig basis i 1998 dette
frivillige samarbejde om grundvandsbeskyttelse med Aalborg Kommune, jf. den gældende
Vandforsyningsplan. I 2002 meddelte Nordjyllands Amt påbud til de resterende vandværker om at indgå i
samarbejdet med Aalborg Kommune. Vandsamarbejde Aalborg er således funderet i Aalborg Kommune,
Miljø- og Energiforvaltningen.
Som udgangspunkt gennemføres frivillige aftaler efter Vandforsyningslovens § 13d mellem de berørte parter
om tinglysning af dyrkningsdeklarationer. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, opnås
målsætningen med et pålæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a og evt. § 24.
Den 2. juli 2014 blev der afholdt et orienteringsmøde med de 3 involverede lodsejere i Horsens-Langholtområdet, hvor de blev orienteret om det videre forløb som følge af indsatsplanen.
Der tages udgangspunkt i de dyrkningsdeklarationer, der tidligere er benyttet i Drastrup, Aalborg Sydøst,
Hvorup og Vadum.
Forhandlingsmandat til aftale om dyrkningsdeklaration
Ejendommen er ifølge tingbogen 79,2 ha, og der er Jerseykøer i bindestald, svarende til 130 dyreenheder
(DE) på ejendommen.
Matr. nr. 100, Horsens By, Horsens er på ca. 2,4 ha og ligger i indvindingsoplandet og kildepladszonen til
Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”.
Matriklen er i omdrift.
Matr. nr. 43d, Horsens By, Horsens er på ca. 1,2 ha og ligger i indvindingsoplandet og kildepladszonen til
Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”.
Matriklen er i omdrift.
Matr. nr. 13a, Horsens By, Horsens er på ca. 25,8 ha, men det er kun ca. 2,8 ha, der ligger i forbindelse med
indvindingsoplandet og kildepladszonen til Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget
som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”. Det relevante areal er i omdrift.
Matr. nr. 13s, Horsens By, Horsens er på ca. 2,4 ha og ligger i indvindingsoplandet, men uden for
kildepladszonen til Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med
hensyn til nitrat”. Der er skov på matriklen.
Det forudsættes, at en frivillig aftale som minimum omfatter kildepladszonen for Horsens-Langholt
Vandværk.
Miljø
Dyrkningsdeklarationerne er et led i at sikre rent grundvand til drikkevandsforsyning.
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Økonomi
Udbetaling vil ske inden for rammen af Aalborg Kommunes godkendte budget.
Videre proces
På baggrund af Miljø- og Energiudvalgets beslutning vil ejeren af matriklerne få forelagt tilbud, inklusiv
udkast til dyrkningsdeklaration.
Den endelige aftale skal godkendes af byrådet.
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Bilag:
Forhandlingsmandat - Kort
Standarddeklaration 25 mg/l
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Punkt 6.

Godkendelse: Grundvandsbeskyttelse, Horsens-Langholt
2014-46166
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at der gives mandat til at forhandle med ejeren af Gravsholtvej 31, matr. nr. 12r og 17y, Horsens By, Horsens
om en dyrkningsdeklaration på ejendommen, og
at der gives mandat til at forhandle kompensation for dyrkningsdeklarationen inden for nærmere fastsat
ramme.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Nordjyllands Amtsråd, Udvalget for Teknik og Miljø vedtog på møde den 5. december 2006 indsatplan for
grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup, der også omfatter Horsens-Langholt.
Det er indsatsplanens målsætning at sikre, at de nordjyske drikkevandsforsyninger baseres på uforurenet
grundvand. Indsatsplanens indeholder en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse af grundvandet,
jf. Vandforsyningsloven § 13.
I ”Indsatsområder med hensyn til nitrat” er målsætningen, at der maksimalt må udledes 25 mg nitrat pr. liter
fra rodzonen, og at anvendelse og håndtering af pesticider skal begrænses mest muligt. Hele
indvindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk er udpeget som ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”
og er desuden udpeget som prioritet 1.
I indsatsplanen er det angivet, at det er Vandsamarbejde Aalborg, der har ansvaret for at sikre, at
nitratmålsætningen overholdes.
Hovedparten af vandværkerne i den tidligere Aalborg Kommune etablerede i 1998 et frivilligt samarbejde om
grundvandsbeskyttelse med Aalborg Kommune, jf. den gældende Vandforsyningsplan. I 2002 meddelte
Nordjyllands Amt påbud til de resterende vandværker om at indgå i samarbejdet med Aalborg Kommune.
Vandsamarbejde Aalborg er således funderet i Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen.
Som udgangspunkt gennemføres frivillige aftaler efter Vandforsyningslovens § 13d mellem de berørte parter
om tinglysning af dyrkningsdeklarationer. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, opnås
målsætningen med et pålæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a og evt. § 24.
Den 2. juli 2014 blev der afholdt et orienteringsmøde med de 3 involverede lodsejere i Horsens-Langholtområdet, hvor de blev orienteret om det videre forløb som følge af indsatsplanen.
Der tages udgangspunkt i de dyrkningsdeklarationer, der tidligere er benyttet i Drastrup, Aalborg Sydøst,
Hvorup og Vadum.
Forhandlingsmandat til aftale om dyrkningsdeklaration
Ejendommen er ifølge tingbogen 83,5 ha, og derudover forpagtes ca. 10 ha. Der er ingen dyrehold på
ejendommen.
Matr. nr. 12r, Horsens By, Horsens er på ca. 10,4 ha og ligger i indvindingsoplandet og delvist i
kildepladszonen til Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med
hensyn til nitrat”. Matriklen er i omdrift.
Matr. nr. 17y, Horsens By, Horsens er på ca. 5,0 ha og ligger i indvindingsoplandet og delvist i
kildepladszonen til Horsens-Langholt Vandværk. Indvindingsoplandet er udpeget som ”Indsatsområde med
hensyn til nitrat”. Ca. 0,6 ha er skov, mens den øvrige del er i omdrift.
Der er indhentet vurdering fra ejendomsmægler vedrørende værditab på ejendommen. Der er indhentet
vurdering fra landbrugsfaglig konsulent vedrørende engangsudgifter ved omlægning af driften. I disse
vurderinger er der taget højde for afgørelserne fra taksationskommissionen og overtaksationskommissionen
fra lignende sager.
Det forudsættes, at en frivillig aftale som minimum omfatter kildepladszonen for Horsens-Langholt
Vandværk.
Miljø
Dyrkningsdeklarationerne er et led i at sikre rent grundvand til drikkevandsforsyning.
Økonomi
Udbetaling vil ske inden for rammen af Aalborg Kommunes godkendte budget.
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Videre proces
På baggrund af Miljø- og Energiudvalgets beslutning vil ejeren af matriklerne få forelagt tilbud, inklusiv
udkast til dyrkningsdeklaration.
Den endelige aftale skal godkendes af byrådet.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 19.11.2014
kl. 08.00

Side 16
3 afaf453

Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Standarddeklaration 25 mg/l
Forhandlingsmandat - Kort
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Punkt 7.

Høring: Erhvervsplan 2015-2018
2014-45465
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at bemærkninger til
Erhvervsplan 2015-2018 fremsendes til Borgmesterens Forvaltning, jfr. brevudkast.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Magistraten har sendt Erhvervsplan 2015-2018 i høring hos de politiske udvalg for forvaltningerne i Aalborg
Kommune.
Aalborg Erhvervsråd skal i starten af hver byrådsperiode udarbejde et forslag til Erhvervsplan for Aalborg
Kommune, der beskriver vision, strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik. Erhvervsplanen skal
vedtages af byrådet.
Ifølge vedtægterne for Aalborg Erhvervsråd skal Erhvervsplanen og de konkrete initiativer, der iværksættes,
tage udgangspunkt i kendskab til virksomhedernes udfordringer og behov og dermed understøtte, at
kommunens erhvervsservice til stadighed er efterspørgselsbestemt. Det fremgår videre af vedtægterne, at
Erhvervsplanen skal understøttes af handlingsplaner, der beskriver den konkrete erhvervspolitiske indsats i
kommunen.
Erhvervsrådet fremlægger nu forslag til Erhvervsplan 2015-2018. Forslaget er blevet til i en åben proces i
Erhvervsrådet, hvor samarbejdspartnere og relevante aktører har bidraget bl.a. via temamøde i
Erhvervsrådet og separate dialogmøder. Derudover holdt Erhvervsrådet i september en åben
erhvervskonference med omkring 275 deltagere, der gav deres input og ideer til Erhvervsplanen og
Erhvervsrådets arbejde. Alle input, ideer og kommentarer er blevet vurderet og de udvalgte samlet i det
udkast til en Erhvervsplan, der nu lægges frem.
Vision og mål for Erhvervsplanen
Erhvervsplan 2015-2018 har overskriften ”Aalborg Den Globale Videns- og Industriby”. Erhvervsplanen tager
afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig videns- og industriby.
Aalborg vil understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være en moderne industriby, hvor viden og
forskning nemt omsættes til nye produkter og forretningsmodeller.
Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. I
Erhvervsplanen er der opstillet to konkrete måltal, som skal fungere som pejlemærker for Aalborgs
erhvervsindsats:


Mål 1. Flere arbejdspladser
Målet er, at der skabes 5.000 flere arbejdspladser, så der i Aalborg Kommune er 109.000
arbejdspladser i 2018. Der skal skabes og fastholdes videns-, service- og
produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i både styrkepositionerne og i andre brancher.



Mål 2. Mere værdi pr. medarbejder
Målet er at øge værdiskabelsen pr. medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi pr.
medarbejder. Målet er en vækst på 10% i værditilvæksten pr. medarbejder indtil 2018.

Aalborg Erhvervsråd foreslår med Erhvervsplanen en helhedsorienteret erhvervsstrategi, hvor klynger, tiltag
og aktører spiller positivt sammen. Erhvervsrådet har formuleret en Erhvervsplan, der tager udgangspunkt i
Aalborgs DNA og eksisterende styrker.
Styrkepositioner og strategiske tiltag
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De horisontale bjælker er de strategiske tiltag, der iværksættes for at fremme den globale videns- og
industriby. For hvert tiltag er der i Erhvervsplanen formuleret en handlingsplan med konkrete initiativer.
De vertikale søjler er de styrkepositioner, hvor erhvervsindsatsen koncentreres og de områder, der gøres en
ekstraordinær indsats for at fremme de kommende år. I søjlen ”Andre vækstområder” igangsættes initiativer
for andre brancher (eks. kulturerhvervet, detailhandel eller turisme) og for nye, spændende vækstområder,
der opstår undervejs i Erhvervsplanens periode.
Hvad er nyt?
Erhvervsplan 2015-2018 adskiller sig fra den nuværende Erhvervsplan på følgende punkter:


Vision om Aalborg som Videns- og Industriby
Der er en tendens i Danmark mod reindustrialisering og en erkendelse af, at vi ikke kan leve af viden
og forskning alene. Erhvervsrådet vil med den nye Erhvervsplan pointere, at Aalborg er en moderne
industriby, der evner at koble viden og produktion sammen og skabe nye produkter og
forretningsmodeller. Aalborg er og skal forblive en specialiseret, videntung og energieffektiv
industriby. Og samtidig med at være industriby skal Aalborg også fortsat være en vidensby, en
kulturby, en uddannelsesby mv. Visionen er, at Aalborg skal rumme at være ”flere byer på én gang”
og evne at få dem til at spille sammen.



Aalborg som SmartCity
I den nye Erhvervsplan prioriteres en indsats for Energi, Bæredygtighed, IKT, Sundhedsteknologi,
Logistik mv. og ikke mindst for koblingen af disse styrkeområder. Og det er netop i samspillet mellem
disse områder, at grundstenene til en smartere by ligger.



Transport og Logistik som ny styrkeposition
Energi, IKT, Sundhedsteknologi og det arktiske samarbejde er prioriterede styrkepositioner både i
den nuværende og i den nye Erhvervsplan. I den nye er Transport & Logistik formuleret som ny
styrkeposition. Dette er begrundet i, at infrastruktur, transport og intelligent logistik som
konkurrenceparametre bliver vigtigere og vigtigere for virksomhederne og ikke mindst, at der i
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Aalborg er mange stærke virksomheder, der arbejder med transport og logistik, og området vokser.
Endelig er transport og logistik en vigtig del af udviklingen af SmartCity Aalborg.


Større fokus på synlighed og investeringsfremme
Med den nye Erhvervsplan sættes kraftigere ind på en indsats, der skal markedsføre Aalborgs
styrker og fastholde og tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser til Aalborg.



Større globalt udsyn og internationalt fokus
Med den nye Erhvervsplan følger en forstærket indsats for at gøre Aalborg til en global by, der i
højere grad end i dag favner internationale virksomheder, medarbejdere og studerende. Dertil
kommer en målrettet indsats for eksport og globalisering, der skal understøtte virksomhedernes
samhandel og samarbejde internationalt.



Styrket regionalt samarbejde
Med Business Region North Denmark skabes et tættere nordjysk samarbejde for at fastholde og
udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen. Med den nye, stærke
Erhvervsplan tager Aalborg regionalt ansvar – også på det erhvervspolitiske område, hvor Aalborg
Kommune påtager sig rollen som regional vækstdynamo.

Sammenhæng med andre politikområder
Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder. Derfor nævner
og afspejler Erhvervsplanen bl.a. kommuneplan, bæredygtighedsstrategi, uddannelsesstrategi og
beskæftigelsesplan. Derudover beskriver Erhvervsplanen eksempler på, hvordan kommunen arbejder med
bl.a. SmartCity, velfærdsinnovation, industriel symbiose og digitalisering.
Økonomi og realisering af strategien
I efteråret 2014 udarbejder BusinessAalborg en actionplan/eksekveringsplan til Erhvervsplanen, der tydeligt
viser, hvem der gør hvad og hvornår for at realisere Erhvervsplanen. Actionplanen vil fra 2015 fungere som
handlings- og statusdokument i Aalborg Erhvervsråd.
Byrådet afsætter hvert år en pulje til erhvervsfremmeinitiativer på 1,5 mio. kr. Erhvervsrådet bevilger midler
fra puljen til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til realiseringen af Erhvervsplanen.
Udover Erhvervspuljen søges initiativer medfinansieret hos samarbejdspartnere samt fra fonde, statslige
midler, EU-programmer samt de regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler, der administreres af
Vækstforum.
BusinessAalborg vil løbende følge op på initiativerne og målene i Erhvervsplanen og evaluere
Erhvervsplanen midtvejs i og ved afslutningen af planens periode.
Synliggørelse af Erhvervsplanen
Når Erhvervsplanen er endelig godkendt, forventelig i december, vil BusinessAalborg synliggøre og
markedsføre Erhvervsplanen og dens vision og indhold.
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Bilag:
Bilag 1 - Forslag til Erhvervsplan 2015-2018
bilag 2 - Miljø- og Energiforvaltningens bemærkninger
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Punkt 8.

Godkendelse: Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af
ejendomme i K-område 0.4.40, Sønder Tranders inden den 31. december 2019 (1.
behandling)
2014-36440
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller,
at Miljø- og Energiudvalget godkender forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende
separatkloakering af ejendomme i K-område 0.4.40, Sønder Tranders inden den 31. december 2019,
at Miljø- og Energiudvalget godkender, at ændringsforslaget offentliggøres ved offentlig annoncering og
fremlæggelse i 8 uger efter behandling i Miljø- og Energiudvalget,
at byrådet godkender forslaget, såfremt der ikke kommer indsigelser, og
at byrådet beslutter, at Aalborg Kommune gennemfører ekspropriation til gennemførelse af
spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.
Hvis der kommer indsigelser, vil forslaget blive forelagt Miljø- og Energiudvalget til fornyet behandling.

Beslutning:
1. og 2. at blev godkendt.
3. og 4. at blev anbefalet.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S om ændring af
kommunens spildevandsplan. Ændringen vedrører separatkloakering af ejendomme i K-område 0.4.40,
Sønder Tranders inden den 31. december 2019. Ændringen er beskrevet i det følgende samt på vedhæftede
uddrag af spildevandsplanens bydelsplan R18 (bilag 1).
Overfladevandet drosles og renses til niveau B i overensstemmelse med grundlag for håndteringen af
overfladevand i Aalborg Kommune (godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 26. juni 2014 (punkt
18)), inden det udledes til Landbækken via en sidegrøft. Ved niveau B fastlægges graden af rensning fra sag
til sag på baggrund af en vurdering af recipienten, oplandets størrelse og karakter, de fysiske muligheder
mv. Der tilstræbes normalt en rensning tættere på A- end C-niveau, hvor A svarer til vådt bassin og C
rensning i vejbrønde mv.
Årsag til ændringen
Udløb U0.4.40 for opspædt spildevand fra overløbsbygværket på Aladdinvej i Sønder Tranders udgør ét af i
alt 35 udpegede udløb i Aalborg Kommune i den statslige vandplan for Limfjorden, der blev offentliggjort den
30. oktober 2014.
Udløbet var ligeledes udpeget i den tidligere udsendte vandplan, der som bekendt blev erklæret ugyldig. I
den af byrådet den 26. november 2012 (punkt 2) vedtagne (og nu ligeledes ugyldige) vandhandleplan for
Aalborg Kommune var det derfor forudsat, at oplandet til udløbet skulle separatkloakeres inden 31.
december 2015. Da vandplanerne (og dermed også vandhandleplanen) ultimo 2012 blev erklæret ugyldige,
bortfaldt planerne.
Udløb U0.4.40 har som følge af det utidssvarende overløbsbygværk på Aladdinvej i flere omgange givet
anledning til borgerklager over uæstetiske forhold i grøften, der modtager det opspædte spildevand, og
Naturstyrelsen har som tilsynsmyndighed løbende været i dialog med Aalborg Forsyning, Kloak A/S om
forholdet. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har undervejs udført fysiske udbedringer af bygværket og fører nu et
skærpet tilsyn med bygværket og den nedstrøms vandløbsstrækning.
På baggrund af ovenstående foreslås der nu gennemført en fuld separatkloakering af Sønder Tranders, det
vil sige K-område 0.4.40. Det foreslås, at tidsfristen for separatkloakeringen fastsættes til 31. december
2019, således at boligejerne gives god tid til økonomisk og teknisk planlægning.
Som nævnt oven for er U0.4.40 omfattet af den statslige vandplan for Limfjorden. Dette kan i tilknytning til
den kommende vandhandleplan for Aalborg Kommune medføre, at tidsfristen for separatkloakeringen af Kområde 0.4.40 bliver kortere end frem til 31. december 2019.
Aalborg Kommune skal senest 30. april 2015 vedtage et forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune.
Forslaget, der vil forholde sig til tidsplanen for tiltag ved U0.4.40, vil efterfølgende blive udsendt i offentlig
høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne
høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres, inden den vedtages af byrådet senest 1 år efter
vandplanens godkendelse, det vil sige senest 30. oktober 2015.
Det skal bemærkes, at den statslige vandplan foreskriver, at der i Aalborg Kommune skal gennemføres en
indsats ved 2/5 af de 35 udpegede udløb for opspædt spildevand senest den 30. oktober 2016.
Ved gennemførelse af en fuld separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders, og herunder
sløjfning af det eksisterende overløbsbygværk, ophører udledningen af opspædt spildevand til Landbækken.
Dermed vil påvirkningen ikke længere være til hindring for opnåelse af den ønskede recipientkvalitet
(målopfyldelse).
Konsekvenser af ændringen
Spildevandsplanen ændres som beskrevet i vedlagte bilag 1, hvor udstrækningen af det berørte område
bl.a. er angivet på spildevandsplanens bydelsplan R18, Sønder Tranders. I bilaget beskrives endvidere mere
detaljerede konsekvenser af ændringen, ligesom der redegøres for en række berigtigelser af planens
visning, der gennemføres parallelt med ændringen. De berørte ejendomme fremgår ligeledes af bilag 2 og 3.
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Ved at ændre spildevandsplanen, som anført, skabes det formelle juridiske grundlag for:
at påbyde ejendommene at skulle separatkloakere deres interne kloaksystem,
at ændre udledningstilladelsen for de berørte regnbetingede udløb, og
at gennemføre ekspropriation, hvis dette bliver nødvendigt for at gennemføre det planlagte
anlægsarbejde.
Byrådet har den 18. august 2014 (punkt 7) ved vedtagelsen af tillægget til Spildevandsplan 2008-2019,
”Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold” præciseret, at Aalborg Kommune vil gennemføre
ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan gennemføres frivillige aftaler med
de berørte lodsejere. Byrådets vilje til at ville ekspropriere for at gennemføre den her beskrevne ændring af
spildevandsplanen er dermed udtrykt.
Miljøvurdering
I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer”, LBK nr. 939 af 3. juli 2013,
skal der foretages en miljøvurdering af spildevandsplaner.
Aalborg Kommunes separatkloakeringsstrategi er i 2014 blevet miljøvurderet forud for byrådets vedtagelse
af tillægget til Spildevandsplan 2008-2019, ”Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold”, og
overordnet vurderes separatkloakeringsstrategien at have en positiv virkning på den biologiske
mangfoldighed, fauna og flora.
På den baggrund er der ikke behov for en yderligere miljøvurdering af det nærværende forslag om angivelse
af tidsfrist (31. december 2019) for ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40.
Når det planlagte bassinanlæg er detailprojekteret skal der i henhold til Bekendtgørelse om vurdering af
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) foretages en VVM-screening inden
anlægsarbejdet igangsættes.
Økonomi
Aalborg Forsyning, Kloak A/S’ udgifter forbundet med separatkloakering af Sønder Tranders estimeres til ca.
25 mio. kr.
Prisen for at separatkloakere kloaksystemet internt på private grunde forventes gennemsnitligt at udgøre ca.
40.000 kr. pr. ejendom. Ved enkelte større ejendomme og ved de fællesprivate anlæg forventes udgiften dog
at overstige dette beløb.
Tidsplan
Aalborg Forsyning, Kloak A/S’ anlægsarbejder forventes udført i perioden 2015-2016, såfremt de
økonomiske forhold tillader det.
Offentliggørelse mv. af ændringsforslaget
Efter behandling i Miljø- og Energiudvalget offentliggøres ændringsforslaget ved offentlig annoncering og
fremlæggelse i 8 uger.
Hvis der fremkommer indsigelser til forslaget, forelægges dette igen for Miljø- og Energiudvalget og derefter
byrådet. Hvis der ikke fremkommer indsigelser, sendes forslaget direkte til byrådsbehandling.
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Bilag:
Bilag 1 - Ændringsforslag, K-område 0.4.40, Sdr. Tranders
Bilag 2 - Liste over offentlige matrikler der berøres i f.m. separatkloakering
Bilag 3 - liste over private matrikler, der berøres ifbm. separatkloakering af K-område 0.4.40
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Punkt 9.

Godkendelse: Aalborg Forsyning, Vand A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2015
2014-002799
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender de af bestyrelsen for Aalborg
Forsyning, Vand A/S den 11. november 2014 vedtagne anlægs- og driftsbidrag for 2015.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til § 53 i Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 med senere
ændringer) fastsætter et alment vandforsyningsanlæg, under overholdelse af det prisloft, der måtte være
fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen i medfør af § 6 i vandsektorloven (lov nr. 469
af 12. juni 2009 med senere ændringer), anlægs- og driftsbidrag én gang årligt.
Disse årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen som
myndighed på området.
Aalborg Byråd har via styrelsesvedtægten delegeret denne kompetence til Miljø- og Energiudvalget. Denne
kompetence er med vedtagelse af ramme 10 ikke videredelegeret til forvaltningen, for så vidt angår
kommunalt ejede selskaber. Ved myndighedsgodkendelsen af de årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag har
myndigheden – her Miljø- og Energiudvalget – kun kompetence til at påse lovligheden af taksterne
(legalitetskontrol). Det vil sige, at myndigheden kun kan påse, at taksterne er fastsat under overholdelse af
det af Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft og i øvrigt overholder almindelige
gældende beregningsprincipper.
Hvis ejeren af selskabet finder fastsættelsen af anlægs- og driftsbidragene uhensigtsmæssige e. lign. og
ønsker dette ændret, kan det kun gennemføres via en generalforsamling.
3

Bestyrelsen for Aalborg Forsyning, Vand A/S har besluttet at hæve m -taksten, således at denne udgør 4,40
3
3
kr. pr. m i 2015. Taksten for en gros-salg er uændret 3,20 kr. pr. m . Tilslutningsbidraget er pristalsreguleret
i forhold til 2014, jfr. takstbladet. Det bemærkes, at alle beløb er ekskl. moms og øvrige afgifter.
Selskabet har i forbindelse med ansøgningen meddelt, at taksterne er fastsat under overholdelse af det
udkast til prisloft for 2015, der af Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet blev meddelt i brev af 19.
september 2014 for Aalborg Forsyning, Vand A/S. En gennemgang af selskabets budget har bekræftet
dette.
Det kan også konstateres, at almindelige gældende beregningsprincipper er overholdt. Ligesom grundlaget
for taksterne er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes planer for forsyningsområdet. Takstbladet
indstilles således godkendt.
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Vand - takster.pdf
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Punkt 10.

Godkendelse: Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Takstændringer pr. 1. januar 2015
2014-002800
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender de af bestyrelsen for Aalborg
Forsyning, Kloak A/S den 12. november 2014 vedtagne m3-takster og faste bidrag for 2015.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til § 3 i Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber (lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni
2010 med senere ændringer) fastsætter et spildevandsforsyningsselskab én gang årligt størrelsen af den
3
variable m -takst og det evt. faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er
fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen i medfør af § 6 i Vandsektorloven (lov nr. 469
af 12. juni 2010 med senere ændringer).
Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen som
myndighed på området.
Aalborg Byråd har via styrelsesvedtægten delegeret denne kompetence til Miljø- og Energiudvalget. Denne
kompetence er med vedtagelse af ramme 11 ikke videredelegeret til forvaltningen, for så vidt angår
kommunalt ejede selskaber.
3

Ved myndighedsgodkendelsen af de årligt fastsatte m -takster og faste bidrag har myndigheden – her Miljøog Energiudvalget – kun kompetence til at påse lovligheden af taksterne (legalitetskontrol). Det vil sige, at
myndigheden kun kan påse, at taksterne er fastsat under overholdelse af det af Konkurrencestyrelsen,
Forsyningssekretariatet fastsatte prisloft og i øvrigt overholder almindelige gældende beregningsprincipper.
Hvis ejeren af selskabet finder fastsættelsen af anlægs- og driftsbidragene uhensigtsmæssige e. lign. og
ønsker dette ændret, kan det kun gennemføres via en generalforsamling.
3

Bestyrelsen for Aalborg Forsyning, Kloak A/S har besluttet at ændre m -taksterne som følgende, jfr.
Bekendtgørelse nr. 1070 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv.:

1. For vandforbrug til og med 500 m3 pr. år ønskes taksten nedsat fra 23,05 kr. pr. m3 i 2014 til 20,36
3

2.
3.

kr. pr. m for 2015.
3
3
For vandforbrug over 500 m og op til og med 20.000 m pr. år ønskes taksten nedsat fra 22,13 kr.
3
3
pr. m i 2014 til 18,73 kr. pr. m for 2015.
3
3
For vandforbrug over 20.000 m pr. år ønskes taksten nedsat fra 20,28 kr. pr. m i 2014 til 15,47 kr.
3
pr. m for 2015.

Den faste abonnementstakst hæves fra 575 kr. i 2014 til 580 kr. i 2015. Øvrige takster er blevet justeret, jfr.
takstbladet, idet bemærkes, at alle beløb er ekskl. moms og øvrige afgifter.
Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne, så de overholder det udkast til prisloft for 2015, der
af Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet blev meddelt i brev af 19. september 2014 for Aalborg
Forsyning, Kloak A/S.
Det kan også konstateres, at almindelige gældende beregningsprincipper er overholdt. Ligesom grundlaget
for taksterne er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes planer for forsyningsområdet. Takstbladet
indstilles således godkendt.
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Bilag:
Takstoversigt B2015.pdf
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Punkt 11.

Anbefaling: Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer
2014-15714
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger på 65.094.000 kr. i mindreudgifter og
54.038.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 11.056.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger på 37.207.000 kr. i mindreudgifter og
45.141.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 7.934.000 kr. i netto-mindreindtægter,
at frigivelsesbeløbene reduceres med 2.837.000 kr. i udgifter,
at Aalborg Forsyning, Gas’ takst for nødforsyning er nedjusteret pr. 1. oktober 2014, jf. sagsbeskrivelsen og
takstoversigten,
at Aalborg Forsyning, Gas’ takster for PSO mv. er udgået pr. 1. januar 2015, jf. sagsbeskrivelsen og
takstoversigten,
at Aalborg Forsyning, Varmes takster for forbrug og effekt justeres pr. 1. januar 2015, jf. sagsbeskrivelsen og
takstoversigten, og
at Aalborg Forsyning, Administrations takst for landzonetillæg i forbindelse med anlæg af Åben-landledninger
justeres pr. 1. januar 2015, jfr. takstoversigten.
Beslutning:
Anbefales.
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Bilag:
Sagsbeskrielse - Anbefaling: Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer
Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Varme pr. 1. januar 2015
Takstoversigt for Administration pr. 1. januar 2015
Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Gas pr. 1. oktober 2014
Takstoversigt for Aalborg Forsyning, Gas pr. 1. januar 2015
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Punkt 12.

Anbefaling: Ny administrationsaftale pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2015
2014-25010
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, efter forhandlinger mellem Borgmesterens Forvaltning og Miljø- og
Energiforvaltningen, at byrådet godkender,
at administrationsbidrag fra Miljø- og Energiforvaltningens kommunale forsyningsvirksomheder og øvrige
brugerfinansierede områder til Borgmesterens Forvaltning fastsættes med virkning pr. 1. januar 2014 og pr. 1.
januar 2015 og indtil videre, som anført i sagsbeskrivelsen, hvilket betyder, at byrådsbeslutningen af 13.
december 2010 (punkt 2) ophæves,
at forrentning af de brugerfinansierede områders mellemværender med kommunekassen med virkning fra 1.
januar 2015 fastsættes, som anført i sagsbeskrivelsen, og
at der fra og med 2014 ikke betales kompensation for manglende dækningsafgift for de virksomheder, der
efter Energitilsynets vurdering er omfattet af Elforsyningslovens § 37/Varme-forsyningslovens § 23.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Sagen omfatter:
 Fastsættelse af administrationsbidrag pr. 1. januar 2014 og pr. 1. januar 2015 og indtil videre til
Borgmesterens Forvaltning fra Miljø- og Energiforvaltningens kommunale forsyningsvirksomheder
og øvrige brugerfinansierede områder.
 Forrentning af de kommunale forsyningsvirksomheders mellemværende med kommunekassen.
 Synliggørelse af øvrige betalinger fra Miljø- og Energiforvaltningen til Borgmesterens Forvaltning for
både udlæg og ydelser.
Baggrund
I forhold til den eksisterende administrationsaftale pr. 1. januar 2010 har der været behov for at revurdere
omfanget af ydelser fra Borgmesterens Forvaltning som følge af:
 Strukturændringen i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014
 Organisationsændringer i Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. december 2014
 Ændret opgavefordeling mellem Borgmesterens Forvaltning og Miljø- og Energiforvaltningen
 Anskaffelse af nye og billigere økonomi- og lønsystemer pr. 1. januar 2015
 Udgifter til implementering, datakonvertering mm. af nyt system i 2014, samt udgifter til læse-adgang
i KMD Opus Personale mm. i 2015 og fremefter
 Ændrede principper for forrentning af de kommunale forsyningsvirksomheders mellemværende med
kommunekassen.
Forudsætninger for ny administrationsbidragsaftale
På denne baggrund er der blevet indledt forhandlinger mellem Miljø- og Energiforvaltningen og
Borgmesterens Forvaltning om indholdet i en ny administrationsaftale, der udgøres af denne
byrådsindstilling.
Beregninger og forhandlinger er blevet foretaget under iagttagelse af følgende overordnede forudsætninger:
 Beregning af administrationsbidrag samt øvrige betalinger, herunder kompensationsbetaling for
manglende dækningsafgift, sker under iagttagelse af bl.a. Bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december
2008, Varmeforsyningsloven og ”hvile-i-sig-selv”-princippet, således at der ikke opstår risiko for
reduktion i bloktilskuddet
 Forrentning af de brugerfinansierede områders mellemværende foretages ligeledes under
iagttagelse af ovennævnte lovgivning.
Parallelt hermed udarbejdes principper for finansiering af det nye administrationsbidrag internt i Miljø- og
Energiforvaltningen i form af økonomiske fordelingsnøgler efter objektive principper. Endvidere udarbejdes
principper for finansiering af sektor Administration – og fra 1. januar 2015 de nye planlagte sektorer
”Administration og Service”, ”Miljø- og Energiplanlægning” samt ”Energi og Renovation”.
Beregning af disse fordelingsprincipper vil ligeledes ske under iagttagelse af ovennævnte lovgivning. Disse
principper vil senere blive fremlagt til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse.
Administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning
Administrative ydelser m.v. fra Borgmesterens Forvaltning til Miljø- og Energiforvaltningen vedrører
udelukkende de kommunale forsyningsvirksomheder og øvrige brugerfinansierede områder, idet
skattefinansierede områder i Aalborg Kommune ikke betaler administrationsbidrag til Borgmesterens
Forvaltning.
Det har hidtil været et mål, at ydelserne fra Borgmesterens Forvaltning betales via direkte regninger baseret
på kalkulerede priser eller timesatser. Hvor dette ikke er muligt, vil de kommunale forsyningsvirksomheders
betaling for ydelser ske enten via administrationsbidrag eller via direkte regninger, baseret på
fordelingsnøgler efter objektive kriterier. Disse forhold er beskrevet i denne sag.
Det bemærkes i den forbindelse, at det reviderede administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning er
fremkommet ved en systematisk gennemgang af de opgaver, der udføres af Borgmesterens Forvaltning for
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de brugerfinansierede områder og med stor fokus på reglerne om Statens mulighed for reduktion i
bloktilskudsbetalingen, såfremt der betales for meget.
Den systematiske gennemgang, som har været forhandlet mellem de to forvaltninger i løbet af
sensommeren/efteråret 2014, har resulteret i et administrationsbidrag pr. 1. januar 2014 samt et pr. 1. januar
2015, således at administrationsbidraget for hele 2014 udgør 4.011.088 kr. i 2014-prisniveau. Fra 2015 og
indtil videre udgør administrationsbidraget 3.298.293 kr. pr. år, ligeledes i 2014-prisniveau.
Der er i forhold til administrationsaftalen fra 2010 tale om en reduktion i administrationsbidraget fra 2015 på
297.569 kr. Den primære årsag er, at der købt nye og billigere it-systemer for økonomi og løn. Endvidere er
der en række serviceydelser fra Borgmesterens Forvaltning, der er bortfaldet.
Størrelsen af administrationsbidraget for 2014 skal ses i lyset af, at der i 2014 er udgifter til konvertering,
implementering, uddannelse mv. samt betaling for læse-adgang i det tidligere lønsystem.
Det er aftalt, at Miljø- og Energiforvaltningen – inden for administrationsbidragsbetalingen og uden yderligere
udgifter til Borgmesterens Forvaltning eller IT-firmaerne – har ret til at indgå kontrakt med aktieselskaberne
om anvendelse af SD Løn og PRISME samt prisen herfor.
Betaling for manglende dækningsafgift
Byrådet har tidligere besluttet, at der skal betales en kompensation for manglende dækningsafgift fra de
kommunale forsyningsvirksomheder – ud over betaling for deciderede administrations- og serviceydelser. De
kommunale forsyningsvirksomheder betaler således et årligt beløb baseret på den aktuelle
ejendomsskattepromille og de enkelte ejendommes forskelsværdier.
På baggrund af en opgørelse af ejendomsværdier foretaget i samråd med By- og Landskabsforvaltningen,
Ejendomsbeskatningen kan beregningsgrundlaget for de kommunale forsyningsvirksomheders
bygningsmasse pr. 1. januar 2014 opgøres til 58.375.500 kr. Med en dækningsafgift på 5,35 o/oo udgør
kompensationsbetalingen således 312.309 kr. pr. 1. januar 2014 og fremadrettet. Beregningen er foretaget
på baggrund af Ejendomsbeskatningens praksis i forhold til privatejede ejendomme, som sker i henhold til
Højesteretsdom af 6. oktober 2010, sag 204/2008.
Imidlertid har Energitilsynets sekretariat over for Aalborg Kommune varslet, at det er sekretariatets vurdering,
at de beløb som kommunen modtager fra forsyningsvirksomhederne – som følge af kompensation for
manglende dækningsafgift – er kontante beløb omfattet af Elforsyningslovens § 37 og derfor er
registreringspligtige. Det betyder, at den del af beløbet, der vedrører Gas og Varme samt del af
Administration, ca. 252.000 kr., i givet fald vil værende omfattet af reglerne med en afgiftsbetaling på 40 %
og deponering. Borgmesterens Forvaltning foreslår derfor, at der alene betales kompensation for manglende
dækningsafgift vedrørende Aalborg Forsyning, Renovation på
60.124 kr.
Direkte fakturering fra Borgmesterens Forvaltning
- Generelt
Ud over administrationsbidrag og kompensationsbetaling for manglende dækningsafgift, som anført ovenfor,
betaler de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder for ydelser og udlæg m.v. fra
en række øvrige kontorer. Disse forhold er beskrevet nedenfor.
Fælles for disse direkte betalinger er, at den interne finansiering i Miljø- og Energiforvaltningen sker på
baggrund af objektive fordelingsnøgler, så som antal pc’ere, personaleantal, antal transaktioner mv.
- IT-Centret
Der betales årligt for følgende aftaler (2014 priser, ekskl. moms).
Fælles IT-bidrag – drift og vedligeholdelse, sikkerhed, system- og projektpuljer
IT-kontraktøkonomi – diverse fællessystemer og eDoc
Udviklingspulje vedrørende pc’ere, ”1300-pulje”:
Udviklingspulje vedrørende andre medier, ActiveSync:
Microsoft licenser:

763.743
349.899
718.900
28.280

kr.
kr.
kr.
kr.

1.262.198 kr.
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IT driftsaftale:
491.770 kr.

I alt

3.614.790 kr.

Herudover er der for 2014 rammeaftaler med IT-Centret på Miljø- og Energiforvaltningens IT-support,
vedligeholdelse og udvikling for 1.115.500 kr.
Dertil kommer direkte afregnede omkostninger for anvendelsen af kommunens telefonsystem og diverse
direkte anskaffelser.
- Finanskontoret
Der betales årligt for systemadministration af Linieorganisationssystemet (LOS) mv., brugeradministration,
finansopgaver og udbetalingsopgaver mv. for de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen
mv. Betalingen for 2015 for disse opgaver er endnu ikke endeligt kalkuleret.
- Løn- og Personalekontoret
Der betales årligt for administration af tjenestemandspensioner samt enkelte afregnings- og
refusionsopgaver. Omfanget af disse opgaver er endnu ikke klarlagt, hvorfor betalingen for løsning af disse
opgaver heller ikke er kalkuleret på nuværende tidspunkt.
Borgmesterens Forvaltnings betaling for opkrævning af statslige afgifter
Som led i nærværende administrationsaftale opkræver Aalborg Forsyning, Service A/S på vegne af den
brugerfinansierede del af Miljø- og Energiforvaltningen – og som overskudskapacitet i forbindelse med
Kundeservice’s udsendelse af øvrige regninger – fortsat statslige vand- og spildevandsafgifter hos
grundejere med egen boring eller brønd, med eller uden vandmålere.
Aalborg Forsyning, Service A/S sender regning for denne opkrævning til Administration og Service, som
viderefakturerer denne til Borgmesterens Forvaltning.
Miljø- og Energiforvaltningens interne fordelingsnøgler
Den interne fordeling af administrationsbidraget mellem de brugerfinansierede områder, Aalborg Forsyning,
Gas, Aalborg Forsyning, Varme, Aalborg Forsyning, Renovation, Energicenter Aalborg, Vandsamarbejde
Aalborg, Grundvandsbeskyttelse og Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land samt pr. 1. januar 2015 Energi og
Renovation, vil ske på baggrund af økonomiske fordelingsnøgler baseret på objektive kriterier. Disse
principper vil blive fremlagt til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse.
Der vil i nærværende administrationsaftale være enkelte ydelser fra Borgmesterens Forvaltning, såsom
andel af lønsystem, ydelser fra IT-kontoret samt telefonomstilling, som også anvendes af
vandreformselskaberne. I forhold til administrationsydelserne til Miljø- og Energiforvaltningens
forsyningsvirksomheder er der her tale om ydelser fra Borgmesterens Forvaltning i meget begrænset omfang
og om ydelser, der er vurderet at kunne leveres som overskudskapacitet inden for kommunalfuldmagten.
Betalingen for disse ydelser viderefaktureres fra Administration og Service til Aalborg Forsyning, Service
A/S, således at slutbetalingen sker via ydelseskøbsaftalerne mellem Aalborg Forsyning, Service A/S og de
kommunale forsyningsvirksomheder og selskaberne.
Der vil således ikke være administrationsaftaler eller lignende direkte mellem Borgmesterens Forvaltning og
de i medfør af elreform og vandreform stiftede aktieselskaber, idet kontakten varetages af Miljø- og
Energiforvaltningen, Administration og Service.
Forrentning af de brugerfinansierede områders mellemværende med kommunekassen
Der er aftalt følgende principper og forretningsgang for rentetilskrivning pr. 1. januar 2015:
De enkelte forsyningsvirksomheders samt Administrations likvide beholdninger (indestående/træk) er
placeret på individuelt identificerbare konti i kommunens pengeinstitut, p.t. Danske Bank.
Miljø- og Energiforvaltningen sørger for:
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at

at

Aalborg Forsyning, Service A/S afregner virksomhedernes andel af den fælles regningsudskrivning til
den enkelte virksomheds bankkonto med samme valør, som pengene er til disposition for Aalborg
Forsyning, Service A/S,
Aalborg Forsyning, Service A/S afregner Aalborg Kommunes (det skattefinansierede område) andel af
den fælles regningsudskrivning til Aalborg Kommunes hovedkonto, med samme valør som pengene er
til disposition for Aalborg Forsyning, Service A/S, og
fordele den fælles rentetilskrivning til de separate konti.

Beregning og tilskrivning af rente:
 Virksomhedernes bankkonti er omfattet af Aalborg Kommunes aftale med Danske Bank, så længe
aftalen er gældende.
 Danske Bank foretager månedsvis rentetilskrivning på de separate bankkonti på grundlag af den
gældende sats af Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB).
 Indestående forrentes med NIB uden tillæg – p.t. 0,00 % p.a.
 Gæld (negativ indestående) forrentes med NIB + tillæg på 0,40 % – p.t. 0,40 % p.a.
 Banken beregner og tilskriver rente af indestående og eventuelle træk på den enkelte bankkonto.
 Finanskontoret fastsætter kommunens ”interne rente” (rentesats), som residualværdien af
kommunes nettorenteafkast af funktion 07.22.05 til og med 07.22.11 samt kurstab og kursgevinster
på funktion 07.58.78, det vil sige efter porteføljer, der entydigt tilknyttet kommunens risikoafdækning
og deponeringer, er fratrukket.
 Den rentebærende saldo defineres som ”valørsaldoen” på den enkelte bankkonto.
 Finanskontoret beregner rente af indestående pr. bankkonto på grundlag af den interne rente. I
beregningen fratrækkes rente af indestående, som Danske Bank har tilskrevet på de enkelte
bankkonti.
Afregning af rente i forhold til Miljø- og Energiforvaltningen
Finanskontoret afregner nettorenten til Miljø- og Energiforvaltningen én gang årligt, inden udgangen af
januar, det følgende år. Finanskontoret fremsender en renteopgørelse, som viser de enkelte virksomheders
andel af rentebeløbet.
Finansiering af Sektor Administrations nettoudgifter
For at overholde energilovgivningen og ”hvile-i-sig-selv”-princippet betaler resultatcentre og øvrige
skattefinansierede områder under Miljø- og Energiforvaltningen bidrag for administrative ydelser m.v. fra
Administration (fra 2015 fra Administration og Service), herunder medfinansiering af udgifter til rådmand,
udvalgsmedlemmer, direktør, elevlønninger, direktionssekretariat, udvalgsbetjening mv.
Rest-nettoudgifterne finansieres som hidtil af de brugerfinansierede områder, Aalborg Forsyning, Gas,
Aalborg Forsyning, Varme, Aalborg Forsyning, Renovation, Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse og Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land samt Energicenter Aalborg.
Rent regnskabsmæssigt ”går Administration og Service således i nul” – indtægter fra de brugerfinansierede
områder er lig med nettoudgifterne i Sektor Administration.
Disse finansieringsprincipper vil på et senere tidspunkt blive fremlagt til Miljø- og Energiudvalgets
godkendelse.
Finansiering af Sektor Administration og øvrige nye sektorer efter 1. januar 2015.
Det kan til orientering oplyses, at der i løbet af efteråret 2014 har været arbejdet med
organisationsændringer i Miljø- og Energiforvaltningen, som skal træde i kraft pr. 1. december 2014. I
relation til beregning og finansiering af administrationsbidrag sker ændringen pr. 1. januar 2015.
Organisationsændringen indebærer, at den brugerfinansierede Sektor Administration opdeles i to nye
brugerfinansierede sektorer/forvaltningsgrene:
 Administration og Service
 Miljø- og Energiplanlægning.
Finansieringen af disse sektorer vil ske efter samme principper, som er beskrevet oven for under Sektor
Administration, idet de to sektorer fortsætter som brugerfinansierede områder.
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Ledelsesmæssigt slås Aalborg Forsyning, Gas, -Varme og -Renovation samt Energicenter Aalborg sammen
til én samlet enhed Aalborg Forsyning, Energi og Renovation. Af hensyn til de forskellige økonomier i
driftsvirksomhederne og krav om vandtætte skotter, bibeholdes disse som selvstændige sektorer og
bevillingsniveauer. Lederen af den nye forvaltningsgren bliver i relation til økonomi, LOS m.m. placeret i
Sektor Energi og Renovation. Denne sektor finansieres af ovennævnte 4 kommunale
forsyningsvirksomheder via økonomiske fordelingsnøgler, der også er baseret på objektive kriterier.
De budgetmæssige konsekvenser af ændrede finansieringsmodeller internt i Miljø- og Energiforvaltningen vil
blive indarbejdet i en senere budgetrevisionssag, hvor også de nye sektorer og bevillingsniveauer vil blive
fremlagt til byrådets godkendelse.
Budgetmæssige konsekvenser
De budgetmæssige konsekvenser for Miljø- og Energiforvaltningen af nærværende ændringer af
administrationsaftalen med Borgmesterens Forvaltning vil blive indarbejdet i en senere budgetrevisionssag,
når de organisatoriske ændringer er endeligt behandlet og vedtaget i de respektive organer i Miljø- og
Energiforvaltningen.
Det bemærkes, at den indbyrdes finansiering mellem de brugerfinansierede områder af
administrationsbidraget som udgangspunkt fortsat vil ske på baggrund af objektive fordelingsnøgler baseret
på vægtet personaletal, vægtede bruttoudgifter samt vægtede udgifter ekskl. energikøb mv., jfr. byrådets
vedtagelse af 13. december 2010 (punkt 2).

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 19.11.2014
kl. 08.00

Side 40
6 afaf753

Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Kompensationsbetaling for manglende dækningsafgifter 2014
Specifikation af ydelser fra Borgmesterens Forvaltning.pdf
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Punkt 13.

Orientering: Mou Kraftvarme a.m.b.a. Årsrapport 2013-14
2014-25994
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om årsberetning for 2013-14
for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
I henhold til selskabets vedtægter skal regnskaberne samt budgetter og takster indsendes til Aalborg
Kommune til henholdsvis orientering og godkendelse. Orienteringen har baggrund i Aalborg Kommunes
garantistillelse for selskabets gæld, udvisende en restgæld på 13.298.000 kr. pr. 30. juni 2014 og skal –
sammen med godkendelse af budget og takster – sikre kommunen, at garantien ikke udløses. Orienteringen
skal ske, så længe garantien løber.
Årsrapport 2013-14
Mou Kraftvarme har i regnskabsåret 2013-14 haft samlede indtægter på 9.147.000 kr., hvilket er på niveau
med budgettet, men 1.715.000 kr. lavere end 2012-13. Faldet skyldes primært mindre salg af såvel varme
som el.
Værket har i 2013-14 haft produktionsomkostninger på i alt på 5.334.000 kr. Dette er 448.000 kr. lavere end
budgetteret og 956.000 kr. lavere end 2012-13. Afvigelserne i forhold til sidste år skyldes primært fald i udgift
til energikøb i forbindelse med den lavere varmeproduktion i året.
Værkets dækningsbidrag for 2013-14 udgør 2.478.000 kr. Dette er 696.000 kr. højere end budgetteret, men
1.092.000 kr. lavere end sidste år. Administrationsudgifter udgør 1.198.000 kr., hvilket er på niveau med
budgettet, men 227.000 kr. lavere end 2012-13. Afskrivninger på værket udgør 1.335.000 kr., hvilket er
368.000 kr. lavere end budgetteret, men 333.000 kr. højere end 2012-13.
Samlet har værket i 2013-14 realiseret et overskud på 904.000 kr., mod et budgetteret resultat på 0 kr. I
2012-13 realiserede værket et overskud på 1.892.000 kr. Det akkumulerede overskud er på korrekt vis
opført som gæld til forbrugerne, der indregnes i de kommende års varmepriser.
Selskabet har pr. 30. juni 2014 anlægsaktiver for i alt 13.104.000 kr. Årets tilgang udgør 4.385.000 kr., der
vedrører etablering af solvarmeanlæg. Omsætningsaktiver udgør 3.082.000 kr. Samlet har værket således
en aktivmasse på 16.186.000 kr.
Selskabets samlede langfristede kreditforeningslån udgør 13.298.000 kr., hvoraf 2.841.000 kr. forfalder til
betaling i 2014-15. Kortfristet gæld, ekskl. den kortfristede del af kreditforeningslån, udgør 2.888.000 kr.,
fordelt på gæld til leverandører, gæld til forbrugere og anden gæld. Nettolikviditeten er således negativ med
2.647.000 kr. Da 1.642.000 kr. først indregnes i varmeprisen i 2015-16, og kommende års afdrag på
kreditforeningslånet primært dækkes via det kommende års afskrivninger, vurderes det, at selskabet kan
indfri sine forpligtelser i takt med, at disse forfalder til betaling.
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Bilag:
Bilag 1 - Mou Kraftvameværk - oversigt over driftsresultat, resultatopgørelse og balance - regnskab 2013-14
Bilag 2: Mou Kraftvarmeværk - Årsrapport 2013-14
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Punkt 14.

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2014, skattefinansierede områder
2014-16750
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for
de skattefinansierede områder pr. 31. oktober 2014 for regnskabsåret 2014.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 72.717.000 kr. mod et budget
på 92.152.000 kr. Forbruget fordeler sig som følger:
Bogført forbrug
pr. 31.10.2014

Korrigeret
1)
budget 2014

Forbrugsprocent

Forbrug i 1.000 kr.
Renovation:
Indsamling, batterier
Renovation i alt

639
639

640
640

99,8 %
99,8 %

Beredskab:
Beredskab
Beredskab i alt

30.130
30.130

41.248
41.248

73,1 %
73,1 %

Parkeringskontrol:
Parkeringskontrol Nord
Parkeringskontrol i alt

-2.783
-2.783

-5.141
-5.141

54,1 %
54,1 %

Miljø:
Vandløbsvæsen
Miljøbeskyttelse
Administration
Miljø i alt

3.443
21.235
8.730
33.408

6.862
19.722
10.359
36.943

50,2 %
107,7 %
84,3 %
90,4 %

Administration – Plan- og
myndighedsområder:
Bæredygtighed
Varmeplanlægning
Vandplanlægning
Indsatsplanlægning
Spildevandsplanlægning

600
230
2.467
1.544
616

734
752
5.045
3.131
1.927

81,8 %
30,6 %
48,9 %
49,3 %
32,0 %

Administration – Plan- og
myndighedsområder i alt

5.457

11.589

47,1 %

-388

-5.133

7,6 %

3.969

5.390

73,6 %

Administration i øvrigt i alt

3.581

257

1.393,0 %

Drift i alt
Beredskab - Anlæg:

70.432

85.536

82,3 %

Radiokommunikation SINE

1.124

1.295

86,8 %

Beredskab - Anlæg i alt

1.124

1.295

86,8 %

Administration i øvrigt:
AK Indkøb
Tjenestemandspensioner og -lønninger, AKE
El-Net

Miljø - Anlæg:
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Vand- og Naturplaner

250

1.267

19,7 %

Halkær Sø

0

689

0,0 %

Center for Grøn omstilling

889

3.182

27,9 %

Forundersøgelse Hou/Hals

22

183

12,0 %

Miljø – Anlæg i alt

1.161

5.321

21,8 %

Anlæg i alt

2.285

6.616

34,5 %

I alt, netto
72.717
92.152
78,9 %
Korrigeret budget 2014 inkluderer overførsler fra 2013, samt budgetreguleringer vedtaget i forbindelse med
budgetforhandlingerne for 2015.
Budgetterne for de skattefinansierede områder forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes
fortsat, at der i mindre grad på enkelte planlægningsområder vil være behov for overførsel af uforbrugte
driftsbudgetter i 2014 til anvendelse i 2015.
Det bemærkes, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder
primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.
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Bilag:
Virksomhedsrapport jan-okt 2014.pdf
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Punkt 15.

Film om Bæredygtighedsfestival
2013-47765
Orientering om afvikling af bæredygtighedsfestival.
Beslutning:
Aalborg Kommunes film om bæredygtighedsfestival blev vist.
https://www.youtube.com/watch?v=nmlCP0rYz8o&feature=youtu.be
Til orientering.
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Punkt 16.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Tommy Eggers orienterede fra møde den 11. november 2014 i KL's Teknik og Miljøudvalg.
Lasse Frimand Jensen orienterede fra bestyrelsesmøde den 12. november 2014 i Aalborg Forsyning, Kloak
A/S og Aalborg Forsyning, Holding A/S den 13. november 2014.
Anna Kirsten Olsen orienterede fra bestyrelsesmøde den 11. november 2014 i Aalborg Forsyning, Vand A/S
samt Aalborg Forsyning, Service A/S den 13. november 2014.
Lene Krabbe Dahl orienterede fra bestyrelsesmøde den 13. november 2014 i Energicenter Aalborg
Entreprise A/S.
KL holder Politisk Forum den 27. og 28. april 2015.
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Punkt 17.

Eventuelt
Beslutning:
Det nye dagsordensystem blev drøftet.
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Punkt 18.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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