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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Punkt 2.

Fremtidigt fælles beredskab for de nordjyske kommuner
2015-024538
Borgmesterens Forvaltning indstiller til byrådet,
at træffe en principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til
varetagelse af beredskabsopgaverne,
at arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de anbefalinger, der fremgår af rapporten
”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger,
og
at endelig forslag til etablering af selskabet behandles på november-mødet i byrådet.
Beslutning:
Anbefales, idet Magistraten yderligere anbefaler, at det skal være op til den enkelte kommune at beslutte, om
opgaver skal udføres i den enkelte kommunes regi eller udliciteres. Det forudsættes yderligere, at der efter
2016 ikke foretages ændringer i omkostningsfordelingen som følge af udvikling i demografi.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det på mødet den 6. juni 2014 i KKR Nor djylland besluttet, at kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige
struktur på beredskabsområdet. KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre
arbejde og på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt fælles bere dskab for de Nordjyske kommuner.
KKR drøftede oplægget i møde den 24. april 2015 og anbefaler, at de 11 nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at indtræde i et fælles beredskabsselskab fra 1. januar
2016.
KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om,

at der i processen frem mod endelig etablering af selskabet udarbejdes en beskrivelse af, hvordan serviceopgaver og -indtægter håndteres

at der fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter befolkningstal, der kan
danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel, og

at det i det endelige aftalesæt sikres, at udbud af en større del af de operative opgaver kræver tiltræden
af stedkommunen.
KKR gjorde i øvrigt opmærksom på, at nogle kommuner ikke har praksis for at indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages, når den endelige procedure for regulering af kommunernes
betaling fastlægges.

Sagsfremstilling
Forslaget tager afsæt følgende pejlemærker:
Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en strukturtilgang med tre niveauer:
- Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
- Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
- Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)
 Ingen forringelse af responstiden
 Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
 Anvendelse af den bedst mulige teknologi
 Fortsat statsligt beredskab i Thisted
 Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
 Nærvær i brandsyn
 Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering)
 Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
 Forebyggelse opprioriteres
 Øvrige opgaver, der løses af beredskabet, skal håndteres effektivt.
For det samlede sæt af anbefalinger fra kommunaldirektørkredsen henvises til rapporten ”Fremtidigt
beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”, der er vedlagt som bilag.
Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi.
Organisering
• Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et § 60-selskab
• Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 komm uner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk beredskabskommission, s åfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor
• Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de fire klynger
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•
•
•
•

For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en di aloggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med
politiet og med medarbejderrepræsentanter
Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den
administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe
Der etableres én vagtcentral
Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne
- Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev)
- Midt (Aalborg)
- Vest (Thisted og Morsø)
- Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi
• De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger
• I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes
en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at
tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet
• Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler mv. til rådighed for klyngeadministrationerne i det omfang
Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative
opgaver
• Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer
til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
- Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til
strukturreformen på be-redskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014
- Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocenter
- Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget
2014 p/l-niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra indbyggertallet pr 1. januar 2015
• I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt udover de 7,5
mio. kr.
• Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det
nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne
opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet
til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet aftales
• I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger
er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på, at principperne er fuldt indfaset når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
• I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager
udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen
• Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne.
• Der laves en åbningsbalance for de 11 kommuners aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse
skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.
Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele
regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.
Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere besluttet en struktur bestående
af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger.
Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse.
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Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af § 60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.
Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.
Økonomi
I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med
75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., hvis
reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.
Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskravet kan indfries via følgende parametre:
1. Samlet administration og ledelse
2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre
3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering
4. Genforhandling af kontrakter.
Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt.
Der henvises til rapporten for en uddybning. Der arbejdes med en fasemodel for i forhold til økonomien i det
nye fælles selskab.
Fase 1 - etableringsfasen
2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler et beløb svarende til det
afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.
Fase 2 - indfasning
Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan bruges
til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde
med én fælles takst allerede i 2017.
Fase 3 - drift
Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
Videre proces
Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få beskrevet snitflader og
”komme i gang”.
For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ sparrings/styregruppe i etableringsfasen.
Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag 2. Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og kommunerne inden endelig etablering af selskabet.
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Bilag:
Fremtidigt beredskab Nordjylland - Baggrundsrapport april 2015
Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomioversigt
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Punkt 3.

Nyt revisionsregulativ for 2015-2018
2015-022147
Bormesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender nyt revisionsregulativ for Aalborg Kommune
Beslutning:
Anbefales.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet godkendte i mødet den 10. november 2014 (punkt 9) antagelse af PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor pr. 1. december 2014 til varetagelse af revisionsopgaven – den finansielle revision og den lovpligtige, løbende forvaltningsrevision – for en 4-års periode (regnskabsår 2015-2018 inklusive), med mulighed for forlængelse med ét regnskabsår.
Statsforvaltningen Nordjylland, Tilsynet med kommunerne, godkendte den 30. marts 2015 kommunens antagelse af PwC som ekstern revisor. Der er nu for kontraktperioden udarbejdet nyt revisionsregulativ, som jf.
§ 5 stk. 3 i Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167539) –
skal forelægges byrådet til godkendelse.
Revisionsregulativet er indholdsmæssigt ikke ændret i forhold til det tidligere regulativ bortset fra en bestemmelse om, at byrådet skal sikre, at revisor gives meddelelse om, hvilke medarbejdere, der samtidig
forestår eksterne kasser (foreningskasser mv.), er udgået. Denne bestemmelse anses ikke længere for relevant.
Regulativet er i overensstemmelse med gældende lovgivning og de krav kommunen stillede i udbudsmaterialet i forbindelse med SKI Miniudbuddet af revisionsopgaven.
Revisionsregulativ for 2015-2018 vedlægges som bilag.
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Bilag:
REVISIONSREGULATIV for 2015-2018.2.docx
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Punkt 4.

Magistratens møder i august, september og oktober 2015
2014-002098
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering oversigt over Magistratens møder i
august, september og oktober 2015.
Beslutning:
Årsmøde med Aalborg Universitets ledelse holdes mandag den 2. november 2015 kl. 9.00 på Aalborg
Universitet.
Møde med Advisory Board holdes mandag den 9. november 2015 kl. 9.00-10.30.
Årsmøde med UCN's ledelse holdes mandag den 16. november 2015 kl. 9.00.
Til orientering.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
17. august, kl. 08.30
24. august, kl. 09.00
31. august, kl. 08.00
7. september, kl. 09.00
14. september, kl. 09.00
21. september, kl. 09.00
28. september, kl. 09.00
5. oktober, kl. 09.00
19. oktober, kl. 09.00
26. oktober, kl. 09.00

Skibet ABSALON, Honnørkajen
Boulevarden 13
Scandic Hotel, Hadsundvej 200, Aalborg Ø
Boulevarden 13 (Erhvervsrådsmøde kl. 11.00)
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13
Boulevarden 13

Der holdes ikke møde den 12. oktober pga. efterårsferien.
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Punkt 5.

Aalborg Letbane. Kommuneplantillæg H.031 med miljørapport (MV og VVM) (1.
forelæggelse)
2014-6890
By- og Landskabsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg H.031 med miljørapport (MV og VVM).
By- og Landskabsudvalget: Kirsten Algren var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mai-Britt Iversen var fraværende.

Magistraten

Møde den 01.06.2015
kl. 09.00

Side 12
1 afaf12
73

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Opsamling på fordebat
By- og Landskabsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalgets møde 4. september 2014 (punkt 2)
Magistratens møde 7. september 2014 (punkt 3)
Byrådets møde 8. september 2014 (punkt 7).
Fordebat
By- og Landskabsudvalgets møde 6. marts 2014 (punkt 9)
Magistratens møde 17. marts 2014 (punkt 5)
Byrådets møde 24. marts 2014 (punkt 3).
Formål
Formålet med kommuneplantillægget og miljørapporten, er at fastlægge reservation til og miljømæssige
rammer for Aalborg Letbane, fra Mølholm til nyt Aalborg Universitetshospital via midtbyen.
Fordebat
Der blev afholdt fordebat i april 2014. Kommunen modtog 18 henvendelser og disse førte til at navngivningen af stoppesteder blev genovervejet, og at mulighederne for at etablere byggepladser i smalle gaderum for
letbane er blevet behandlet.
Kommuneplanen
Kommuneplantillæg H.031 tilføjer en ny retningslinje 13.10 Aalborg Letbane til kommuneplanen, med VVMredegørelse og miljøvurdering (MV).
Forventningerne er, at Letbanen vil køre med op til 10 sporvogne i timen i hver retning på en 12,3 km lang
strækning med 23 standsningssteder.
Letbanen kører fortrinsvist i eksisterende vejarealer, men større og mindre arealerhvervelser fra en lang
række lodsejere nær traceet vil være nødvendige.
Letbanetrafik er som udgangspunkt miljøvenlig, og der forventes ikke væsentlige miljømæssige konsekvenser i driftssituationen.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.
Kommunen har udarbejdet en samlet miljørapport for planforslaget.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan miljøpåvirkningerne skal overvåges.
Miljørapporten er et særskilt dokument ”Aalborg Letbane, Miljørapport (MV og VVM)”.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Forslaget omfatter projekt opført på ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet” bilag 1, pkt. 24 vedr. ”Sporveje og bybaner der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring”. Projektet er derfor VVM-pligtigt og der er udarbejdet en VVM-redegørelse, som er indeholdt i
Miljørapporten nævnt ovenfor. Her beskrives projektets påvirkning af miljøet.
Miljørapporten ”Aalborg Letbane, Miljørapport (MV og VVM)”
Miljørapport omfatter to alternativer:
› 0-alternativet, som er en videreførelse af det eksisterende bussystem
› Hovedforslaget, som omfatter etablering af en letbane.
I tilknytning til hovedforslaget er der foretaget en vurdering af tre varianter for bustrafikkens linjeføring i midtbyen:
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›
›
›

En fastholdelse af de nuværende linjeføringer ad Østerågade og Nytorv
En forlægning af bybusserne fra Nytorv og Østerågade til henholdsvis Danmarksgade og VesterbroVingårdsgade.
En forlægning af bybusserne fra Nytorv og Østerågade til henholdsvis Karolinelundsvej-Jyllandsgade og
Vesterbro-Prinsensgade.

›
Endvidere er der foretaget en miljømæssig vurdering af de besparelsesmuligheder, der foreligger og kan
tages i anvendelse, hvis anlægget bliver dyrere. Forslagene omfatter 2 mulige afkortninger af letbanen, samt
anvendelse af alternative belægningstyper på dele af tracéet.
0-alternativet
0-alternativet er en videreførelse af det nuværende bussystem i Aalborg. Der tages udgangspunkt i samme
linjeføringer og samme stoppestedsmønster som i dag. Derfor indeholder 0-alternativet ikke større anlægsmæssige ændringer. Stoppestedernes udformning og udstyr må forventes løbende tilpasset en øget busdrift,
passagerernes behov og de tekniske krav og muligheder i relation til rejsetidsinformation, billettering mv.
Hovedforslaget
Letbanens anlæg forløber fra Mølholmparken i vest til Aalborg Universitetshospital i øst og har en længde på
ca. 12,3 km. Letbanen vil bestå af nyt sporanlæg på hele strækningen, hvoraf 5,0 km – den eksisterende
busvej mellem Grønlands Torv og Aalborg Universitetshospital – allerede er forberedt for en letbane.
Der er planlagt etableret i alt 23 stoppesteder på etape 1, hvoraf størstedelen placeres nær eksisterende
busstoppesteder. De 23 stoppesteder indgår i forskellige bymæssige og landskabelige sammenhænge, ligesom de vil komme til at variere i størrelse og kompleksitet.
Generelt vil det kun være muligt for kørende trafik at krydse letbanens tracé i signalregulerede kryds. Det
indebærer, at der langs linjeføringen vil ske adgangsbegrænsning i form af sidevejslukninger eller svingbegrænsninger (højre ind/højre ud).
Sporene påtænkes langs hele anlægget etableret på en fast betonplade – såkaldt slab-track. Belægningen
omkring sporarealet vil variere langs strækningen afhængigt af, om der skal køre øvrig trafik i tracéet og af
ønskerne til anlæggets visuelle indpasning.
Aalborg Letbane er afhængig af et kørestrømsanlæg med køreledninger. Strømmen vil blive leveret af otte
omformerstationer, der placeres med en indbyrdes afstand på mellem 1,3 og 2,0 km. En omformerstation
2
fylder ca. 75-90 m og skal placeres i en hertil indrettet bygning tæt ved letbanens tracé. En større omfor2
merstation på 95-110 m skal placeres tæt ved kontrol- og vedligeholdelsescentret (KVC).
Køreledningerne vil stå med en maksimal afstand på 50 m mellem ophæng på lige strækninger. I sving vil
masteafstanden være kortere, og i kryds bliver der sat wirer op til at holde køreledningerne. Den mindste
højde af køreledningen i laveste punkt i spændet tilstræbes at være 4,7 m over skinneanlægget. Den maksimale højde vil normalt være 6,5 m.
Hovedforslaget omfatter etablering af depot samt kontrol- og vedligeholdelsescentret (KVC) ved Mølholmparken, da denne lokalitet er vurderet mest optimal ud fra plads- og driftsmæssige forhold.
Depotet og værksted til betjening af letbanens etape 1 skal tilsammen kunne rumme 17 letbanetog, hver
med en længde på 32 m, og et arbejdskøretøj. Det er endvidere forudsat, at anlægget for depot og værksted
skal forberedes så det kan få plads til materiel for en eventuel senere etape 2 som i omfang og længde svarer til etape 1.
Der forventes anvendt togsæt med en længde på 32 m, en bredde på 2,65 m samt mulighed for cykelmedtagning.
Indpasning i byrum og landskab
Letbanen udgør et nyt infrastrukturelt forløb i Aalborg. Vej- og gadestrækninger der i dag ikke fremtræder
mentalt eller visuelt som et egentlig sammenhængende forløb, vil med nyt tracé- og kørestrømsanlæg blive
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bundet sammen på en ny måde. Letbanen løber på tværs af Aalborgs karakteristiske landskabsterræn og
præsenterer forskellige særegne bylandskaber og landskabstyper.
Letbanen vil overvejende blive indpasset i eksisterende byrum, herunder vej- og gadeforløb samt pladser. I
vest etableres ny infrastruktur i forbindelse med KVC på Nordens arealer ved Mølholmparken, mens letbanen øst for Selma Lagerlöfs Vej udgør et væsentligt element i det forestående anlæg af Nyt Aalborg Universitetshospital.
Letbanen er et markant nyt arkitektonisk element i Aalborg. Letbanens sporareal er så vidt muligt holdt med
et grønt præg på delstrækninger, hvor konteksten har en mere landskabelig karakter, bl.a. den vestlige del af
strækningen ad Skydebanevej, strækningen ad Sohngårdsholmsvej samt dele af den nyanlagte busvej Bertil
Ohlins Vej. I områder med mere bymæssig karakter etableres letbanen med en fast belægning. Dette sikrer
visuel sammenhæng i de bymæssige og landskabelige omgivelser, hvori letbanen vil indgå.
I Mølholmparken vil depot og KVC blive et nyt betydeligt bygningselement i det flade fjordnære engområde.
Bygningsanlægget har samme skala som det omkringliggende Renseanlæg Vest og placeres i det nordvestlige hjørne, hvilket friholder en værdifuld åben grøn kile til fjorden.
Letbanens forløb ad Skydebanevej med udvidelse af det eksisterende vejudlæg understøtter den karakteristiske langsgående forbindelse i det fjordnære fritidslandskab. Erstatningsbeplantning og et grønt tracé opretholder Skydebanevejs karakter som en kvalitetsfuld grøn korridor i det fjordnære fritidslandskab.
På forløbet Kastetvej-Borgergade medfører anlæg af letbanen en reetablering af vejrummet med et symmetrisk gadeprofil, der understøtter den retlinede akse i Vestbyens tættere brokvarter. Bredere gangarealer
tilgodeser bløde trafikanter, byliv langs facaderne samt en sammenhæng mellem forløbets pladser og grønne lommer. Erstatningsbeplantning sørger for at opretholde og forstærke vejrummets grønne præg. Ved
Haraldslund og Vestbyens St. etableres stoppesteder, som synliggør de mindre pladsdannelser fra gaderummet. Stationerne har potentiale til at markere særlige steder og lokale knudepunkter på det lange retlinede forløb.
På det brogede og sammensatte forløb fra Vesterbro til Østerågade ad Borgergade og Ved Stranden medfører anlæg af letbanen ligeledes en reetablering af vejrummet med et symmetrisk gadeprofil.
På det nord-sydgående forløb fra Østerågade til J.F. Kennedys Plads vil letbanespor og kørestrømsledninger markere en sammenhæng i hele forløbets længde. Busvarianterne vil give strækningen et forskelligt
udtryk. I busvariant 1 – den uændrede model, hvor busserne fastholdes på hele strækningen eller busvariant
3 – Prinsengade/Jyllandsgade modellen, hvor busser fjernes fra hele strækningen, vil strækningen få et
sammenhængende ensartet udtryk. I busvariant 2 – Vingårdsgade/Danmarksgade modellen vil udtrykket
skifte midt på strækningen.
Hvis bustrafikken fjernes fra strækningen vil det være muligt at etablere et kvalitetsfuldt sammenhængende
bygulv mellem facaderne, som tilgodeser bløde trafikanter og byliv. Hvis bustrafikken bevares vil det markerede kørebaneareal opdele gaderummet på tværs.
Facadeophængte kørestrømsledninger og evt. master vil generelt på hele forløbet i midtbyen udfordre de
bevaringsværdige historiske facader, heriblandt Toldboden og Jens Bangs Stenhus. Ligeledes vil det køretekniske anlæg ved det markante 90 graders sving ved Toldbod Plads genere den betydningsfulde visuelle
forbindelse til vandet og fjorden.
Stoppestedet ”Østerågade” er med til at markere Nytorv som en egentlig pladsdannelse og knytter an til
Gammeltorv og Teaterkvarterets øvrige karakterfulde byrum og passager. Ved J.F. Kennedys Plads vil letbanens tekniske anlæg, der følger tre 90 graders sving, komme til at fremstå som et markant element og
rumligt opdele den store plads, som har potentiale til at blive et centralt samlingssted og knudepunkt for offentlig transport.
Den planlagte vejudvidelse i Jyllandsgade fra Niels Ebbesens Gade mod øst samt reetablering af kørebaneareal, cykelsti og fortovsarealer skaber et symmetrisk, stramt gaderum og erstatningsbeplantning i form af
allébeplantning tilføjer en grøn rumlig sammenhæng og skala, der understøtter strækningens boulevardka-
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rakter. Forbindelser for bløde trafikanter på tværs - mellem midtbyen og Godsbanearealet - udfordres af
vejprofilets bredde.
I Bornholmsgades homogene gaderum med karakterfuld blokbebyggelse anlægges letbanen omkring et
symmetrisk gadeprofil. Bredere fortovsarealer, stoppested ”Bornholmsgade S” og et grønt tracé mellem
Sjællands Gade og Østre Allé giver en god tværgående sammenhæng til området ved Sønderbroskolen.
Sohngårdsholmsvejs overvejende grønne præg understøttes af letbanens grønne tracé og reducering af de
brede fortovsarealer og muliggør særskilt cykelsti på begge sider af vejen. Centerstillede kørestrømsmaster
vurderes at have minimal indflydelse på de lange udkig over Eternitten og Aalborg by.
Mellem Grønlandstorv og Pendlerpladsen vil letbanens grønne tracé opleves sammenhængende med den
grønne rabat, hvorfor forløbets brede trafikale korridor reduceres. Støjhegn og levende hegn vil dog fortsat
være en barriere mellem byområdet mod syd og Sohngårdsholmsparken. Stoppestederne langs denne delstrækning har alle potentiale til at udgøre vigtige omdrejningspunkter for byområdet, det infrastrukturelle
netværk og kollektiv trafik.
Anlæg af letbane gennem Universitetsområdet betyder, at Bertil Ohlins Vejs i fremtiden bliver en vigtig, central og mere tilgængelig færdselsåre for kollektiv trafik. Letbanen vil tilføre et urbant præg til Universitetsområdets mindre skala og forskellige rumligheder, der er sårbare over for påvirkninger.
På strækningen øst for Selma Lagerlöfs Vej fastholder letbanen orientering i det store åbne englandskab
med parkeringsområder. Stoppested ”Universitetshospitalet” i forbindelse med hospitalets hovedankomstplads vurderes at have potentiale til at blive områdets vigtigste samlingssted og knudepunkt.
Trafikale forhold
Trafikmodelberegninger viser en forventet vækst i antallet af påstigere pr. døgn i den kollektive trafik i Aalborg fra omkring 52.000 i år 2011 til knap 100.000 i 0-alternativet. Denne vækst i den kollektive trafik vil
medføre et behov for mere busdrift for at kunne afvikle de kollektive rejser i 0-alternativet. Ligeledes vil den
forudsatte vækst for biltrafikken medføre et større pres på vejnettet i forhold til i dag.
Trafikmodelberegningerne viser, at der forventes knap 26.000 påstigninger i letbanen på en hverdag. Det
mest benyttede stoppested på etape 1 vil være stoppestedet ved J. F. Kennedys Plads. Dette vil tegne sig
for omtrent hver femte påstigning i letbanesystemet.
Etablering af en letbane vil løfte det samlede årlige antal påstigere i den kollektive trafik med henholdsvis 2,2
og 3,2 mio. rejsende i forhold til 0-alternativet i år 2025. Overflytningen fra bil til kollektiv trafik ved etablering
af en letbane vil svare til omkring 140.000 bilture pr. år.
I hovedforslaget vil etablering af letbanen have de største trafikale konsekvenser i Vestbyen og midtbyen,
hvor meget af biltrafikken flyttes til parallelveje. På disse strækninger er fokus på at etablere trafiksikre løsninger for letbanen i samspil med cyklister og fodgængere, mens der samtidig opretholdes mulighed for at
afvikle varekørsel og lokaltrafik sammen med letbanen. Der kan være behov for erstatningsparkering.
Varianterne for den kollektive trafik i midtbyen giver forskellige grader af fredeliggørelse af Østerågade, Nytorv og Boulevarden med heraf følgende øget trafik i enten Vingårdsgade og Danmarksgade eller på Vesterbro og Prinsensgade.
Modelberegningerne viser, at den øgede rejsetid for bilister samlet set udgør ca. 1.430 timer pr. døgn som
følge af omvejskørsel. Modelberegningerne viser desuden, at det samlede årlige trafikarbejde stiger med ca.
4 mio. km.
Med perspektivet om at øge brugen af kollektiv trafik i Aalborg så er omvejskørslen for biltrafikken ikke nødvendigvis negativ, fordi den alt andet lige vil gøre brugen af letbane i korridoren langs etape 1 mere attraktiv.
En letbane er et nyt og ekstra element i gadebilledet, som de øvrige trafikanter skal vænne sig til. Der bør
derfor væres fokus på trafiksikkerheden i de gaderum, hvor letbanen forløber. De største trafiksikkerhedsrisici knytter sig til især lette trafikanters færdsel sammen en letbane og til alle trafikanters krydsning af letbanen.
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Der bør også være fokus på at kommunikere de væsentligste risici for at sikre, at trafikanterne er opmærksomme på disse risici, når letbanen tages i drift. Uanset hvad må der dog forventes en tilvænningsperiode
lige efter ibrugtagning af letbanen med en højere uheldsforekomst end i den øvrige driftsperiode.
Generelt vil der ved ændringen af de gader, som letbanen gennemløber, blive taget højde for hensyn til tilgængelighed, herunder bl.a. ved i fornødent omfang at etablere ledelinjer, opmærksomhedsfelter og definere
zoner, som friholdes for udstyr.
Planforhold
Letbaneprojektet vil ikke påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, da det nærmeste Natura 2000område ligger ca. 3 km fra banen. Det vurderes også, at ingen arter, der er omfattet af habitatdirektivets
bilag IV, vil blive væsentligt berørt, herunder deres levesteder, yngle- og rastepladser som følge af projektet.
De overordnede grundvandsinteresser påvirkes ikke af betydning, da projektet ikke omfatter Områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).
Den kollektive trafikbetjening i Aalborg vil blive forstærket af letbanen og vil dermed medvirke til at understøtte Regionrådets mål om en bedre forbunden region.
I Aalborg Kommunes overordnede kommuneplanlægning er letbanen indarbejdet som et vigtigt strategisk
element i byens vækstakse, som udgør grundlaget for Hovedstruktur 2013 - Fysisk Vision 2025. Letbanens
linjeføring understøtter såvel eksisterende byområder som flere store byomdannelses- og byudviklingsområder, herunder det nye hospital.
Samlet set giver realisering af letbanen ikke i sig selv behov for større planlægningsmæssige ændringer som
følge af projektet. Dels forløber letbanen ad eksisterende veje og trafikkorridorer, og dels er letbanen allerede i vid udstrækning indarbejdet i den gældende planlægning.
Det vurderes, at letbanens realisering giver anledning til flere steder at revurdere og eventuelt overveje planlægningsmæssige ændringer med henblik på i højere grad at udnytte byudviklingspotentialerne. Det gælder
f.eks. ved Norden, hvor depotet forventes at skulle indpasses sammen med nye byfunktioner, og ved en
kommende planlægning for Karolinelund. Også ved Gigantium og gennem universitetsområdet giver letbanen nye muligheder for at udvikle "bybåndet" langs Bertil Ohlins Vej til et markant og samlende byrumsmiljø.
Det gælder også ved andre mere afgrænsede lokaliteter som f.eks. ved Haraldslunds forplads, ved stationen
på Kastetvej med tilgrænsende bebyggelse, samt ved Boulevarden, hvor de trafikale omlægninger kan give
anledning til på sigt at revurdere udnyttelses-, bebyggelses- og adgangsforhold på tilgrænsende ejendomme.
Fælles for de berørte områder er, at et højklasset kollektivt transportmiddel skaber nye gunstige forudsætninger for såvel eksisterende som kommende bymæssige funktioner, og nye muligheder for at udvikle attraktive moderne storbyområder, som samtidig kan forbedre letbanens passagergrundlag. Flere steder handler
det også om at bearbejde de fysiske byrum omkring letbaneanlægget og stationerne, f.eks. ved at forbedre
banens arkitektoniske samspil med omgivende byinventar og at forbedre banens funktionelle samspil med
færdselsårer og opholdsarealer.
Letbanen kan eventuelt enkelte steder give anledning til mindre, lokale justeringer af kommuneplanens
rammeafgrænsninger og mindre dispensationer fra gældende lokalplaner. Placeringen af depot ved Norden
eller alternativt ved Universitetshospitalet vurderes umiddelbart at medføre behov for en ny lokalplan.
Natur, plante- og dyreliv
Letbanens påvirkning på natur og dyreliv vurderes til at være lille, idet letbane-tracéet er planlagt på eksisterende veje i bebygget område. Hovedforslagets varianter for bustrafikken i midtbyen omfatter ligeledes eksisterende gaderum, hvorfor påvirkningen af natur og dyreliv derfor vil være den samme ved alle varianter.
Nogle få steder ligger beskyttet natur tæt på letbanetracéet. I disse tilfælde er der beskrevet afværgeforanstaltninger, som skal sikre, at naturen ikke påvirkes, eller at der indarbejdes erstatningsnatur i planlægningsog anlægsprocessen.
Ingen beskyttede arter vurderes at blive direkte påvirket. Alle arter af flagermus i Danmark er omfattet af
habitatdirektivets bilag IV, som betyder, at arter på ingen måde må påvirkes. For at sikre at dette overholdes,
er der formuleret afværgeforanstaltninger, således at potentielle rastesteder for flagermus så vidt muligt ikke
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berøres. Hvis det alligevel skulle blive nødvendigt at berøre disse, skal det sikres, at ingen flagermus påvirkes, før de aktuelle træer fældes.
Nærmeste Natura 2000-område ligger så langt væk, at der ingen påvirkning vil være.
Kulturmiljø og arkæologiske forhold
Ved anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af letbanen må det påregnes, at projektet vil afdække
arkæologiske fund, særligt i det centrale Aalborg og i området omkring Universitetshospitalet. Anlægsarbejderne vil på den måde kunne bidrage positivt med ny viden om Aalborgs historie.
Der vil være en påvirkning af registrerede beskyttede sten- og jorddiger, men der er tale om diger anlagt i
nyere tid. Ved en berigtigelse af registreringerne hos Kulturstyrelse vil beskyttelsen formentlig kunne ophæves. Diget ved Fjordparken Camping vil blive retableret med en ny placering.
En enkelt ejendom på Østerågade registreret med middel bevaringsværdi vil skulle ombygges i stueplan ved
en hjørneafskæring.
Letbanens køreledningsanlæg vil medføre en visuel påvirkning af det omgivende kulturmiljøer, men virkningen vil være begrænset, ligesom konsekvenserne af eventuelle facadeophængte køreledninger vil være af
begrænset betydning for bygninger med bevaringsinteresse.
Ved valg af varianten med en afkortet letbanelinje vil der være behov for at gennemføre arkæologiske forundersøgelser ved det alternative depotområdet i Aalborg Øst.
Friluftsliv
Aalborg rummer som den største by i regionen en række kultur- og fritidstilbud af både lokal og regional betydning, herunder f.eks. Gigantium, midtbyens kulturtilbud og Aalborg Stadion, som tiltrækker store besøgstal. Letbanen vil medføre en forbedret kollektiv trafikbetjening af disse tilbud og en højere kapacitet, som
bedre vil kunne imødekomme efterspørgslen ved større events og bidrage til at mindske belastningen af
vejnettet.
Omkring letbanens planlagte linjeføring findes endvidere mange andre fritidstilbud, hvoraf nogle som f.eks.
legepladser, parker og mindre idrætsanlæg i dag især retter sig mod lokale brugere, men som med en forbedret kollektiv trafikbetjening eventuelt kan få et større opland.
Anlæg af letbanen vil kun i mindre omfang inddrage arealer, som i dag anvendes til fritids- og udelivsformål.
Omlægningen af buslinjer vil betyde større afstand til stoppestederne fra kolonihaverne langs Annebergvej.
Til gengæld vil letbanens højere frekvens tilbyde flere afgange. Ændringerne vil formentlig dog kun påvirke
disse funktioner marginalt.
I forhold til Aalborg Camping og Hytteø bør der hurtigt ske retablering af diget i den fremtidige position med
henblik på minimering af støjgenerne fra anlægsarbejderne.
Fredeliggørelsen af gader i forbindelse med de trafikale ændringer kan eventuelt have en gunstig virkning på
udelivet.
Overfladevand og klimaforandringer
Etablering af letbanen medfører, at der vil ske en forøgelse af de befæstede arealer langs linjeføringen,
f.eks. i form af sideudvidelser af veje. Dette kompenseres dog i en vis grad ved etablering af "grønne" sporarealer på de aktuelle strækninger.
I forhold til nuværende situation vil det areal, som skal afvandes til offentlige kloakker og recipienter, stige
marginalt. Generelt vurderes denne stigning ikke at medføre væsentlige problemer i hverken kloakker eller
recipienter.
Ved en alternativ placering af depotområdet i Aalborg Øst skal opmærksomheden dog rettes på at undgå en
hydraulisk overbelastning af lokale grøftesystemer og Romdrup Å. Dette kan ske ved etablering af regnvandsbassin med forsinkelse af overfladevandet.
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Etablering af letbanen vil medføre at der skal igangsættes omfattende anlægsarbejder. I forbindelse med
disse bør det nærmere vurderes, om disse kan udføres, således at Aalborg Kommunes strategi for klimatilpasning tilgodeses i størst mulig omfang. Lokale tiltag langs linjeføringen, f.eks. afvanding via LAR, kan således medvirke til en reduktion af sandsynligheden for fremtidige oversvømmelser under ekstrem regn.
Grundvand og geologi
Letbanens tracé forløber ikke gennem områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller områder med
drikkevandsinteresser (OD). Det er derimod sandsynligt, at en eventuel grundvandssænkning på strækningen ad Busvejen mellem Grønlandstorv og Pontoppidanstræde i et vist omfang vil kunne overlappe indvindingsoplandet til det almene Vejgaard Vandværks vandindvindingsboringer i Golfparken. Såfremt en grundvandssænkning kun omfatter sekundært grundvand, vil der næppe være nogen væsentlig påvirkning i forhold til det primære kalkmagasin, som Vejgaard Vandværk indvinder fra.
På baggrund af de oplysninger og erfaringer, der foreligger om de aktuelle geologiske og grundvandsmæssige forhold på nuværende tidspunkt, må det forventes, at der skal udføres grundvandssænkning i forbindelse med de graveaktiviteter, som dels sporopbygningen og ledningsomlægningerne medfører. Omfanget af
grundvandsænkningen vil variere alt efter, på hvilken strækning der arbejdes.
Råstoffer, affald og forurenet jord
Størstedelen af den nye letbane vil berøre områder, der er omfattet af områdeklassificeringen af byzonejord
og samtidig omfattet af regler om vejjord. Det betyder, at der forud for eventuelle flytninger af jord skal ske
anmeldelse af jordflytningen til Aalborg Kommune og eventuel efterfølgende prøvetagning med henblik på at
fastlægge, hvortil jorden kan flyttes uden risiko for efterfølgende forureningsgener.
Der ud over findes en række forureningskortlagte ejendomme – især i Vestbyen og i Midtbyen. I det omfang
det er nødvendigt at flytte jord fra de forureningskortlagte ejendomme, skal der ske anmeldelse heraf og der
kan ligeledes blive stillet krav om dokumentationsprøver af jorden med henblik på at fastlægge, hvortil jorden
kan flyttes uden risiko for efterfølgende forureningsgener.
Den alternative depotplacering medfører ikke restriktioner jordforureningsmæssigt, da et evt. fremtidigt depot
ikke vil være beliggende på V1- eller V2 kortlagt eller områdeklassificeret areal.
Luft og klima
I forhold til luft og klima vil etablering af en letbane i Aalborg have en marginal betydning i forhold til de samlede emissioner. Letbanens effekter er på baggrund af trafikmodeldata og Transportministeriets TEMA2015
model blevet beregnet for CO₂, NOx og partikler.
Med etablering af letbanen vil der ske en reduktion i CO₂-emissioner og luftforurening for busser og en stigning for den øvrige vejtrafik. Reduktionen for busserne skyldes, at der kommer færre busser. Forøgelsen for
bilerne skyldes især ændringer i vejnettet, som medfører lidt flere bilkilometer. Hertil skal lægges emissionerne fra elforbruget til letbanen, som dog kun indirekte påvirker gadeluftens kvalitet.
Tabel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.1.1
sioner fra trafikken på modelvejnettet

Beregnede årlige partikel emis-

0-alternativ
[ton/år]

Hovedforslag
[ton/år]

Ændring
[ton/år]

Ændring
[%]

CO₂

391.128

392.617

1.489

0,4%

NOx

591,49

594,44

2,95

0,5%

Partikler

10,58

10.,68

0,097

0,9%

Samlet set er letbanens virkninger på luft og klima marginale.
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Lys
Hele letbanetracéet forløber i eksisterende byområder eller byområder under udbygning, hvor der er trafik og
gadebelysning i dag. Stoppesteder og letbanetog vil være forsynet med lys, der ikke afviger væsentligt fra
det lys, der er på f.eks. busser og eksisterende stoppesteder, og projektet vil ikke ændre væsentligt på den
belysning, der findes langs traceet i dag.
Ved anlægsarbejdet skal nødvendig belysning være til stede af hensyn til arbejdsforholdene. Lysgener, der
kan opstå herved, kan forebygges, ved at lysanlæggene indrettes og afskærmes, så lyskilden kun fokuserer
på arbejdsområdet.
Støj og vibrationer
Etableringen af en letbane i Aalborg vil indebære omfattende anlægsarbejder i byzone, hvor der fra arbejdsområdet vil være kort afstand til de nærmeste naboer. Arbejdsprocesserne vil ikke adskille sig væsentlig fra
øvrige lednings- og belægningsarbejder der normalt forgår, men de vil lokalt kunne afstedkomme støjniveauer, som er højere end de gældende støjkrav, og som vil nødvendiggøre en dispensation i henhold til
Aalborg Kommunes forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder.
En miljøhandlingsplan og løbende opfølgning på støjende anlægsaktiviteter vil gøre det muligt at på forhånd
at advisere projektets naboer om de gener, der vil forekomme. Generne vil være lokale omkring den del af
det samlede anlæg, hvor der gennemføres anlægsarbejder, og genen vil flytte sig geografisk i takt med projektets fremdrift.
I driftsfasen vil etablering af letbanen overordnet resultere i en samlet støjmæssig forbedring – uanset hvilket
alternativ der vælges for linjeføring af bybusserne i midtbyen. De støjmæssige gevinster ved at aflaste Kastetvej og Boulevarden for biltrafik – sidstnævnte eventuelt også for bustrafik – vil samlet set overstige de
forringelser som en øget trafik i de gader, hvortil trafikken forlægges, vil afstedkomme. Men der er tale om et
nuanceret billede, hvor nogle strækninger vil blive belastet af mere trafikstøj, mens andre strækninger vil
blive aflastet.
Tabel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.15.2 Antallet af støjbelastede boliger og
støjbelastningstallet i 0-alternativet og ændringer i antallet af støjbelastede boliger og støjbelastningstallet ved realisering af hovedforslaget med de tre varianter for bustrafikken i midtbyen.
5863-68
68-73
>73 dB
SBT
63dB
dB
dB
0-alternativet
1.910
6.500
6.272
1.174
5.418,9
Hovedforslaget med busva315
-103
-367
-197
-307,8
riant 1
Hovedforslaget med busva322
-149
-371
-136
-250,9
riant 2
Hovedforslaget med busva535
-469
-512
-63
-313,2
riant 3
For vibrationer viser beregninger, at letbanen generelt ikke forårsager overskridelser af de gældende grænseværdier for bygningsskadelige vibrationer og vibrationskomfort. Der kan dog forekomme lokale anlægsaktiviteter i forbindelse med etablering af byggegruber ved ledningsomlægninger og lignende, som kan give
anledning til overskridelser. Dette bør der derfor blive taget højde for ved planlægningen af anlægsarbejdet.
For driftsfasen viser beregninger, at der kan forekomme overskridelser af komfortgrænseværdierne. Det
anbefales derfor at der laves vibrationstest for at danne et bedre beslutningsgrundlag for krav til forebyggende tiltag ved udbud af sporombygningen.
Befolkning og afledte socioøkonomiske forhold
Letbanen må forventes som en afledt virkning at påvirke de socioøkonomiske forhold i de områder, den
gennemløber. Erfaringer fra andre byer viser en tiltrækning af investeringer, som skubber på denne udvikling.
Der vil i anlægsfasen periodisk være gener for projektets naboer.
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Det kan ikke på forhånd udelukkes, at der i korridoren findes erhvervsfunktioner med en høj følsomhed for
ændringer i tilgængelighed eller adgang til udearealer, som ikke kan tåle de gener, som anlægsarbejderne
vil medføre, og som derfor vil fortrække midlertidig eller permanent. I kraft af de initiativer, som gennemføres
for at mindske generne, forventes dette dog ikke at gælde erhvervene i korridoren generelt.
Det kan heller ikke på forhånd udelukkes, at anlægsarbejderne periodisk kan påvirke muligheden for salg
eller udlejning af boliger. Genen vil principielt ikke afvige fra generne ved andre store anlægsarbejder i byområdet, og den bør ses i sammenhæng med den miljøforbedring, som realiseringen af letbanen vil afstedkomme i de berørte gader, når anlægsarbejder er afsluttet.
Varianterne for bustrafikken vil resultere i forskellige fodgængerstrømme gennem midtbyområdet, som eventuelt kan få en betydning for, hvordan butikkerne i fremtiden vil lokalisere sig.
Kumulative effekter
Letbaneprojektet vil blive anlagt og drevet samtidig med, at en række andre aktiviteter og en bymæssig udvikling pågår i Aalborg. Virkningerne af projektet vil derfor ikke stå alene, og dette vil kunne afstedkomme en
større eller mindre grad af fælles virkninger, hvor effekterne supplerer hinanden i gunstig eller ugunstig retning.
Der er et særligt behov for fokus på kumulative effekter i forhold til tilstødende bygge- og anlægsopgaver,
hvor grundvandssænkninger, støj, vibrationer mv. kan medføre en større samlet resulterende belastning af
omgivelserne. Først når tidsplanerne for forskellige byggerier kendes, vil omfanget af disse effekter kunne
afdækkes endeligt og tiltag til at minimene generne fastlægges.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
For at imødegå eller kompensere de miljøgener, som letbaneprojektet vil afstedkomme, og for at forebygge
uønskede virkninger, er der beskrevet en række afværge- og overvågningstiltag. Nogle skal allerede iværksættes inden anlægsfasen. Konkret drejer dette sig om etablering af erstatningsvandhuller ved eventuel
reduktion af eksisterende vandhuller, flytning af dige ved Aalborg Camping og Hytteø samt eventuel etablering af erstatningsparkering. Desuden anbefales geotekniske forundersøgelser udført som grundlag for fastlæggelse af løsninger.
En samlet plan for anlægsarbejdernes udførelse og håndteringen af miljøforhold skal medvirke til at mindske
projektets genevirkninger og muliggøre en klar kommunikation om de gener, som anlæggets naboer må
påregne. Vejnetstilpasninger svarende til den fremtidige vejstruktur vil hensigtsmæssigt kunne gennemføres
tidligt i anlægsfasen for at sikre bedst mulig trafikafvikling i anlægsfasen.
Opbrudte materialer fra anlægsområdet skal så vidt muligt genanvendes med henblik på at minimere ressourceforbruget.
I anlægsfasen vil det være nødvendigt at forebygge skader på blivende træer langs vejene, ligesom der i
slutningen af anlægsfasen skal ske genplantning af træer. Store træer, der kan fungere som raste- eller fourageringssteder for flagermus bør så vidt mulig bevares. Unødvendig påvirkning af naturområder langs tracéet ved oplag af materialer, kørsel, dræning eller afvanding skal undgås. Anlægsarbejder ved vandhuller
bør foregå uden for paddernes yngle periode marts-juli.
Anlægsarbejderne skal tilrettelægges, så risikoen for skader på omgivende bebyggelse minimeres. Uønskede virkninger af grundvandssænkninger kan forebygges ved overvågning i pejleboringer og eventuel reinfiltrering af grundvand (efter kontrol af grundvandets kvalitet) omkring byggegruben, og risikoen for skader
som følge af vibrationer kan minimeres ved overvågning med vibrationsmålere på følsomme bygninger.
Gennem krav til entreprenøren om at udarbejde og vedligeholde miljøhandlingsplan skal det sikres, at støjog vibrationsgener begrænses.
Anlæggets gennemførelse
Anlægget af en letbane og de ledningsomlægninger, som ligger forud for dette anlægsarbejde vil have stor
indflydelse på trafikken i byen, og det kan ikke undgås, at det vil påvirke beboere og erhvervsdrivende langs
letbanens tracé. Undervejs vil projektet kunne støde på fund af arkæologisk interesse, som vil nødvendiggø-
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re nærmere undersøgelser, som kan påvirke fremdriften i anlægsarbejderne. Periodiske vejlukninger vil kunne forekomme i anlægsfasen.
Anlægsarbejder i nabogader vil kunne være påkrævet i forbindelse med ændringer af forsyningsnettet, og de
berørte områder kan derfor stedvis række ud over selve det vejnet, som letbanens linjeføring følger.
Tilrettelæggelsen af arbejdernes udførelse vil først ske endeligt senere, når projekt og entrepriser er afklaret i
større detalje.

Tabel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.18.3
sesperioden for anlægsarbejderne.

Foreløbig vurdering af udførelSkønnet udførelsesperiode

Vestbyen (Skydebanevej-Borgergade)
- Mølholmparken-Vestre Fjordvej
- Vestre Fjordvej-Vesterbro

7-9 måneder
11-13 måneder

Midtbyen (Borgergade-Boulevarden)
- Borgergade-3xVed Stranden
- 3xVed Stranden-Vingårdsgade
- Vingårdsgade-J.F. Kennedys Plads

6-9 måneder
10-12 måneder
9-11 måneder

Østbyen (Jyllandsgade-Sohngårdsholmsvej)
- J.F. Kennedys Plads-Dag Hammarskjölds Gade
- Dag Hammarskjölds Gade-Bornholmsgade
- Fyensgade-Østre Allé
- Østre Allé-Humlebakkken
- Humlebakken-Grønlandstorv

4-6 måneder
8-10 måneder
5-7 måneder
6-8 måneder
9-11 måneder

Aalborg SØ (Bertil Ohlinsvej-Campus)
- Grønlandstorv-Pontoppidanstræde

7-9 måneder

Campus og Hospital
- Pontoppidanstræde-Selma Lagerlöfs Vej
- Selma Lagerlöfs Vej-Universitetshospitalet

5-7 måneder
3-5 måneder

Der vil langs strækningen være forskellige hensyn til trafikkens opretholdelse, til betjeningen af randfunktioner osv., som skal indarbejdes i en endelig udførelsesplan og i de vilkår, som entreprenørerne skal leve op til
ved arbejdernes udførelse. Disse hensyn kan også indebære, at der enkelte steder i perioder kan være behov for aften- eller natarbejde.
Anlægsarbejderne vurderes hensigtsmæssigt at kunne udføres i en række deletaper. Varigheden af disse
etaper skønnes at være fra 3-13 måneder afhængigt af kompleksitet.
Økonomi
Etableringen af Aalborg Letbane har omfattende økonomisk betydning, med et samlet milliardbudget og
hertil hørende omkostninger for ledningsejerne i tracéet.
Økonomien er beskrevet i ”Udregningsrapport for Aalborg Letbane/BRT” som blev behandlet i byrådets møde 8. september 2014 (punkt 7).
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Bilag:
Tillaeg - H-031 politisk behandling.pdf
Aalborg Letbane - VVM og MV miljørapport
VVM_Projektplaner_2015-05-20
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Punkt 6.

Hostrup, Sulsted Kirkevej, Autohandel og værksted mv. Kommuneplantillæg 5.013 og
Lokalplan 5-9-107 (2. forelæggelse)
2014-35593
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt
Kirsten Algren kan ikke anbefale indstillingen.
Ændringer i planerne
Kommuneplantillæg
I forhold til det godkendte kommuneplantillæg (november 2014), er der kun foretaget redaktionelle ændringer.
Lokalplan
I forhold til det godkendte lokalplanforslag (november 2014), er der, ud over redaktionelle justeringer,
foretaget følgende ændringer for at sikre en mere optimal håndtering af varetransporter og kundeparkering
inden for ejendommen:
- Nyt pkt. 1.4 (under lokalplanens formål). Heraf fremgår, at manøvrering af vare- og lastvognstransporter
skal ske inden for ejendommen, og at der skal etableres let tilgængelig kundeparkering.
- Pkt. 5.2 (om bebyggelsens placering) er suppleret med oplysning om, at der i forbindelse med
byggetilladelse til den nye udstillingshal, skal redegøres for håndtering af autotransporter på ejendommen
samt for skiltning til og placering af kundeparkering.
- Pkt. 6.3 (om skiltning) er udbygget med bestemmelser om skiltningens placering mv. med henblik på at sikre
tilstrækkelig manøvrerum for vare- og lastvognstransporter herunder også, at der skiltes om
kundeparkering.
- Pkt. 8.1 (om vejadgang) er suppleret med muligheden for en alternativ og mere hensigtsmæssig afvikling af
vare- og lastvognstransporter.
- Pkt. 8.2 (om parkering) er suppleret med bestemmelse om, at kundeparkering skal være let tilgængelig og
synliggøres ved hjælp af skiltning.
- I lokalplanredegørelsen er relevante afsnit suppleret eller justeret, så ovenstående problematik vedr. vareog lastvognstransporter samt kundeparkering er tydeliggjort.
Beslutning:
Anbefales.
Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen.
Mai-Britt Iversen var fraværende.

Magistraten

Møde den 01.06.2015
kl. 09.00

Side 24
1 afaf673

Magistraten
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
By- og Landskabsudvalgets møde 23. oktober 2014 (punkt 3)
Magistratens møde 3. november 2014 (punkt 4)
Byrådets møde 10. november 2014 (punkt 5).
I byrådets møde den 14. februar 2011 (punkt 12) blev der behandlet planforslag for Autohandel og værksted,
Sulsted Kirkevej, Hostrup. Et flertal i byrådet kunne dengang ikke godkende forslagene.
Der har siden været problemer i forhold til benyttelse af kommunens vejareal nord for Bilgården, hvor der er
udstillet biler. Endvidere har der været problematiske forhold i forbindelse med bl.a. kundeparkering samt afog pålæsning fra autotransportere langs Sulsted Landevej.
Byrådet besluttede 10. november 2014 at gennemføre en høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området. De nye forslag, som var reviderede i forhold til de oprindelige fra 2011, var offentliggjort i
perioden 17. november 2014 til og med 12. januar 2015.
Efter den offentlige høring har der været afholdt møde med ejeren af Bilgården med henblik på en drøftelse
af en alternativ mulighed, hvor udbygning af udstillingshallen primært sker langs Sulsted Kirkevej, frem for én
lang bygning langs Sulsted Landevej. Ejeren af Bilgården har skriftlig tilkendegivet, at den plan, der har været i offentlig høring med én lang bygning langs Sulsted Landevej giver den mest robuste løsning. Hans begrundelse er bl.a., at den giver ham de bedste muligheder for en optimal betjening af kunderne. Skrivelse fra
ejeren (dateret 16. februar 2015) er vedlagt som bilag.
Formål
Formålet med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er at give mulighed for tilbygning til en udstillingshal
for virksomheden Bilgården Hostrup. Lokalplanen skal sikre tidssvarende forhold i den eksisterende virksomhed ved, at så mange biler som muligt kan komme under tag. Desuden ønskes sikret, at erhvervsudøvelsen i området sker på et forsvarligt grundlag i forhold til naboer og omgivelserne i øvrigt.
Endvidere skal lokalplanforslaget åbne mulighed for, at virksomheden kan overtage et offentligt vejareal,
som Bilgården Hostrup til dels har anvendt til udstilling af biler.
Området udlægges til butikker for særlig pladskrævende varer (herunder autohandel) med en maks. størrel2
se på 3.000 m . Området fastholdes i landzone.
I lokalplanforslaget er der fokus på følgende:
At vejadgang til området sker via Sulsted Kirkevej.
At der fastlægges byggelinjer, herunder begrænsning for udstilling af biler.
At af- og pålæsning af biler samt kundeparkering sker inden for virksomhedens arealer.
At der fastholdes og nyetableres slørende beplantning.
At der kun må være bolig(er) for virksomhedens ejer, bestyrer, portner eller tilsvarende personer tilknyttet virksomheden.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljørapport.
Kommuneplanen
Hovedparten af området er optaget i kommuneplanen som et område, der kan anvendes til særligt pladskrævende varegrupper, i dette tilfælde autohandel. Området udvides med to ejendomme, Sulsted Kirkevej 3
og 5.
Begrebet særligt pladskrævende varegrupper er defineret i Planloven, og emnerne inden for denne kategori
vil kunne ændres ved ændringer i planloven. Den samlede størrelse på hver butik må ikke overstige 3.000
2
m.
Økonomi
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Gennemførelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Gennemførelsen af planerne betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af det kommunalt
ejede areal.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Jens Otto Nielsen, Sulsted Kirkevej 17, 9381 Sulsted
2. Lykke Biangslev, Tengedal 1, 9380 Vestbjerg
3. Niels Peter Carstens, Tengedal 4, 9380 Vestbjerg
4. Svend Olesen, Sulsted Kirkevej 6, 9381 Sulsted
5. N. E. Carstens, Tengedal 20, 9380 Vestbjerg
6. Helle og Tom Mai Anderberg, Sulsted Kirkevej 8, 9381 Sulsted
7. Rikke og Allan Olesen, Sulsted Landevej 48, 9381 Sulsted
8. Lars og Dorthe Knudsen, Sulsted Kirkevej 12, 9381 Sulsted.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Jens Otto Nielsen vedrørende matrikelgrænsen og vigtigheden af at bevare træer og
buske i skel, som nævnt i lokalplanen.
Svar: Taget til efterretning.
Den omhandlede matrikelgrænse er lokalplanen uvedkommende. Aalborg Kommune har dog foranlediget, at
en landinspektør har redegjort for sagens sammenhæng.
2. Indsigelse fra Lykke Biangslev vedrørende de trafikale forhold i området. Indsiger bakker op om projektet,
hvis der opsættes fuld-stop skilte ca. 500 meter i begge retninger langs Sulsted Landevej eller etableres
lysregulering ved udkørsel fra Sulsted Kirkevej. Hvis udstillingshallen i stedet bygges langs Sulsted Kirkevej,
så er den så smal, at 2 biler og cyklist ikke kan passere hinanden. En udvidelse af vejen med cykelsti vil
afhjælpe og beskytte de mange skolebørn.
Svar: Ikke Imødekommet.
Da lokalplanen forventes at afhjælpe problemet med parkerede biler på Sulsted Landevej etableres der ikke
standsningsforbud på strækningen. Der er i forvejen standsningsforbud på dele af strækningen, bl.a. ved
busstoppestedet og omkring kryds. Såfremt der viser sig et behov for etablering af yderligere standsningsforbud på strækningen, vil Aalborg Kommune ved Trafik & Veje foretage en vurdering heraf sammen med
Nordjyllands Politi.
Med baggrund i trafiktællinger på Sulsted Kirkevej er det vurderet, at der ikke er belæg for etablering af signalregulering af krydset.
Teknik- og Miljøudvalget godkendte i juni 2013 en revideret Cykelhandlingsplan for Aalborg Kommune. I
Cykelhandlingsplanen er rammerne for de kommende års projekter indenfor cykelområdet fastlagt, herunder
hvor der planlægges anlagt cykelstier. Der er ingen planer om at etablere cykelsti lang Sulsted Kirkevej.
3. Indsigelse fra Niels Peter Carstens vedrørende de trafikale forhold i området. Indsiger finder, at der jævnligt sker af- og pålæsning af biler på Sulsted Kirkevej og Sulsted Landevej, som giver anledning til farlige
situationer og trafikale gener. Udstillingsbiler køres ofte langt frem over en tildækket grøft, og blokerer for
udsynet. Dette ses ikke at være tilgodeset med lokalplanen. Det undrer, at Bilgården kan benytte kommunens areal nord for grøften til parkering, og at det vil blive solgt til Bilgården. Indsiger finder, at det er naivt at
tro, at skovområdet mod nord forventes at bestå. Sulsted Kirkevej benyttes ofte til afprøvning af biler. Uheldigt da der bor børn op til 14 år.
Svar: Ikke imødekommet.
Lokalplanen skal sikre tidssvarende forhold i den eksisterende virksomhed ved, at så mange biler som muligt
kommer under tag. Desuden ønskes sikret, at erhvervsudøvelsen i området sker på et forsvarligt grundlag i
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forhold til naboer og omgivelserne i øvrigt. Der skal ske parkering og aflæsning på egen ejendom, ligesom
der ikke må ske parkering, laves udstilling, etableres oplag o.l. mellem byggelinje og skel mod Sulsted Landevej og Sulsted Kirkevej. I lokalplanen er disse forhold skærpet og tydeliggjort, jf. afsnittet ovenfor om ”Ændringer i planerne”.
Hvis der fremadrettet opstår trafikale problemer på grund af Bilgården, kan der tages kontakt til Aalborg
Kommune ved Trafik & Veje, som sammen med Nordjyllands Politi vil foretage en vurdering heraf.
Skov- og læbeplantningen i lokalområdets ”spids” (dvs. området nord for ”byggelinje nord”) skal opretholdes
og bevare sit nuværende præg, jf. punkt 7.3 i lokalplanen. Sker dette ikke vil kommunen gribe ind.

4. Indsigelse fra Svend Olesen vedrørende de trafikale forhold og et alternativ forslag til lokalplan. Indsiger
finder, at der i området ikke er vist hensyn til andre end Bilgården, og synes at det er en tåbelig idé at forlænge den nuværende hal mod nord ud fra de trafikale problemer, der i årevis har været påtalt, og som aldrig er blevet løst. Indsiger finder, at erfaringer viser, at den korteste og nemmeste vej til at se de udstillede
biler er fra cykelstien. Derfor parkerer kunderne på cykelstien, og beplantning langs udstillingshallen kan ikke
løse problemet. Indsiger finder, at det er utrygt at overlade det nordlige trekant-areal til Bilgården. Hvis der
også her parkeres biler – hvad vil kommunen så gøre? Bilgården bruger fortovet ud til kantstenen, kommunens areal mod nord, busholdepladsen, rabatten, cykelsti samt vejkryds ved Sulsted Kirkevej og Sulsted
Landevej, som om det var deres. I 2013 har det været forsøgt at få biler væk på kommunens jordstykke.
Processen med dette gennemgås i indsigelsen.
Indsiger stiller forslag om at der i stedet bygges langs Sulsted Kirkevej, således at Bilgården holdes samlet
som en gå-afstands-venlig virksomhed. På den måde vil store biltransporter kunne køre flydende ind og ud
på Bilgårdens ejendom, bil-kiggere på cykelstien vil være fortid, risikoen for at der stilles biler halvvejs til
Sulsted vil være elimineret og skriverier frem og tilbage til kommunen vil være bragt til ophør.
Siden 2008 har indsiger m.fl. knoklet for at få ordnede trafikale forhold i området, hvor politi og kommune har
deltaget uden at et resultat er opnået. Indsiger kan ikke bakke op om lokalplanforslaget, men håber derimod
at kommunen vil forholde sig til indsigers alternative forslag med udstillingshal langs Sulsted Kirkevej.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigelserne har været forelagt Bilgården Hostrup, herunder det alternative forslag, om at bygge langs Sulsted Kirkevej frem for langs Sulsted Landevej. I den forbindelse er det fra ejeren bl.a. udtalt, at der ikke placeres biler i terræn langs nogen del af den nuværende bygning og ej heller langs den nye bygning mod landevejen. Fremadrettet løses aflæsning af biler og kundeparkering på egen grund. Ved i udstillingshallen at
vende bilernes bagende mod vinduerne, ”trækkes” kunder ind i gården og dermed ind i udstillingshallen. Det
er ligeledes udtalt, at én samlet udstillingshal er det mest optimale i forhold til salgskontorer/kundetoiletter,
sælgere og betjening af potentielle kunder.
I lokalplanen er der nu, som en alternativ adgang til Bilgården Hostrup, givet mulighed for at vare- og lastvognstransporter o.l. kan køre til området ved Sulsted Kirkevej nr. 5, som også ejes af Bilgården. Vejadgangen er vist på Bilag 2 i lokalplanen. Lokalplanen er endvidere suppleret med bestemmelse om, at kundeparkering skal være let tilgængelig og synliggøres ved hjælp af skiltning.
Da lokalplanen forventes at afhjælpe problemet med parkerede biler på Sulsted Landevej, etableres der ikke
standsningsforbud på strækningen. Der er i forvejen standsningsforbud på dele af strækningen, bl.a. ved
busstoppestedet og omkring kryds.
Der henvises endvidere til besvarelsen under indsigelse nummer 3.
5. Indsigelse fra N.E. Carstens vedrørende de trafikale forhold og et alternativt forslag til lokalplan. Indsiger
finder, at vilkår og betingelser i tidligere tilladelser ikke er overholdt, at Bilgården uberettiget har anvendt en
del af det offentlige vejareal mod nord til biludstilling. Indsiger har siden 2012 forespurgt om, hvornår bilerne
bliver fjernet, men uden held. Tilbygningen til udstillingshallen vil ikke ændre på de nuværende alvorlige trafiksikkerhedsmæssige forhold - der vil fortsat holde bil-kiggere på cykelstien/rabatten langs Sulsted Landevej, og autotransporter vil fortsat holde i buslommen, på cykelstien eller i vejkrydset. Den samlede byg-
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ningsmæssige længde vil ikke passe ind i den ”samling af huse og gårde” som Hostrup består af. Indsiger
finder, at der bør fastsættes krav om, at der opsættes et trådhegn i 1,8 meters højde 1 meter inde på ejendommen. Det vil forbedre trafiksikkerheden langs Landevejen, idet kunder ikke kan passere vejgrøften og
den interimistiske bro, plus at de vil være henvist til at parkere på gæsteparkering på ejendommen.
Det bør fremgå af lokalplanen at ”Betingelserne skal være opfyldt inden der udstedes byggetilladelse.” Derudover foreslår indsiger en række ændringer i lokalplanen, herunder at Bilgården kun erhverver arealet op til
den tværgående grøft, at det nordlige areal skal bringes tilbage til oprindelig stand, og at udstillingsbygningen forlænges med 20 meter op til afvandingsgrøften. De eksisterende ejendomme Sulsted Kirkevej 3 og 5
nedrives, hvorved der gives mulighed for at opføre en udstillingsbygning her. Ved dette finder indsiger, at der
bliver plads til autotransporter på ejendommen plus at trafiksikkerheden øges.
Svar: Ikke imødekommet.
Der henvises til besvarelsen under indsigelse nummer 2, 3 og 4.
6. Indsigelse fra Helle og Tom Mai Anderberg vedrørende de trafikale forhold og omgåelse af diverse påbud. Indsigere finder, at de igennem årerne har oplevet omgåelse af diverse påbud fra kommunen, samt
ganske almindelige trafikregler og lidt imødekommenhed fra Bilgårdens ejer. De ser derfor som udgangspunkt helst ingen udvidelse. Sker det alligevel, må det være på baggrund af meget stærke og konkrete krav,
i forhold til både den trafikale situation og den konkret fysiske udvidelse. Afskærmning af biler, prøvekørsel,
skærmning af forretning samt alle biler under tag, må være de mindste krav. Dette vil kræve megen kontrol
og betydelige skrappere sanktioner end hidtil.
Svar: Ikke imødekommet.
Der henvises til besvarelsen under indsigelse nummer 2, 3 og 4.
7. Indsigelse fra Rikke og Allan Olesen vedrørende de trafikale forhold, herlighedsværdier og naboernes
frustrationer i området. Indsigere vil være kede af en udvidelse af Bilgårdens areal og aktiviteter mod nord,
idet det ikke er en forherligelse af området. Der er gener fra parkerede og kørende biler på cykelstien foran
Bilgården. Udsigten fra indsigers ejendom er præget af natur, kirke, landbrug og boliger. Mod Bilgården er
der store containere og stabler af tagplader. Indsiger frygter, at det sidste grønne areal mod nord inddrages
til udstilling af biler. Bilgården har længe været bekendt med frustrationerne i lokalsamfundet i forhold til trafiksikkerhed og herlighederne i området. På bundlinjen er man utrygge ved børnenes færdsel, kede af udsigt
til udstillingshal og biler udstillet ud mod vejen, flag og bannere, mindre kønt område og øget støjniveau.
Synd hvis indkørslen til Sulsted Kirke og Hammer Bakker skal ligne indkørslen til Vodskov.
Svar: Ikke imødekommet.
Der henvises til besvarelsen under indsigelse nummer 2, 3 og 4.
8. Indsigelse fra Lars og Dorthe Knudsen vedrørende manglende tillid til systemet og trafikale forhold. Indsigere finder, at tilliden til at de bliver hørt er forsvindende lille. Mange års forløb har svækket troen på, at
hensynet til trafiksikkerhed vejer tungere, end behovet for en udvidelse. Kommunens håndtering af processen har efterladt et indtryk af forskelsbehandling/særbehandling samt udfordret retssikkerheden. En høring
som denne forstærker troen og oplevelsen af at være til grin. Der er stor forundring over, at der er offentlig
høring på sagen, da den tidligere lokalplan er blevet afvist. En udvidelse vil forværre de eksisterende trafikale problemer. Det er vanskeligt at se, at det offentliggjorte lokalplanforslag ikke vil betyde en udvidelse af
forretningen, da grundende Sulsted Kirkevej 3 og 5 er med inkl. en erhvervelse af kommunens areal. Der vil
kunne komme flere biler til salg end nu, uanset om han vælger tilbygning, eller i stedet vælger at benytte
arealet til udendørs udstilling af biler. Kritik af Bilgården er blevet mødt af respektløse og hånlige svar, og
naboer er tillagt negative motiver. Derfor kan indsigere ikke støtte lokalplanforslaget for Bilgården.
Svar: Ikke imødekommet.
Der henvises til besvarelsen under indsigelse nummer 2, 3 og 4.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup
Lokalplan 5-9-107 Autohandel og værksted mv., Sulsted Kirkevej, Hostrup, Landområde Nord
Indsigelser til Kommuneplantillæg 5.013 og Lokalplan 5-9-107 for Bilgården Hostrup.pdf
Kommentarer til Lokalplan 5-9-107 fra ejer

Magistraten

Møde den 01.06.2015
kl. 09.00

Side 29
6 afaf673

Magistraten

Punkt 7.

Ekspropriation af rettigheder til etablering og sikring af spildevandsledninger m.v. i
området ved Krøjbergsvej, Marksvinget og Torndalstrand m.fl. - sommerhusområdet
Hals-Hou - etape 4+5 (sag 3)
2015-017790
By- og Landskabsudvalget indstiller til byrådet,
at der træffes beslutning om ekspropriation af rettigheder til etablering af spildevandsledninger og sikring af
ledningsanlæggene ved tinglysning af deklarationer samt rettigheder til midlertidig brug af arealer til
arbejdsarealer og interimsveje mv. i henhold til lov om miljøbeskyttelse §§ 58-64b,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen godkendes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at indgå forlig med lodsejerne vedrørende
erstatningen.
Beslutning:
Anbefales.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse for ekspropriation. Ekspropriationens omfang
Aalborg Byråd har den 8. september 2014 (punkt 3) godkendt en ændring af kommunens spildevandsplan,
som bl.a. indebærer, at en nærmere afgrænset del af sommerhusområdet Hals-Hou, omfattende et område
fra Krøjbergsvej i syd til Marksvinget og Torndalstrand i nord (etape 4-5), skal spildevandskloakeres inden
den 31. december 2016. Baggrunden herfor er bl.a., at fortsat nedsivning af spildevand pga. høj grundvandsstand og tæthed mellem anlæggene ikke er miljømæssigt forsvarligt i sommerhusområdet.
Ændringen af spildevandsplanen indebærer, at denne del af sommerhusområdet (etape 4-5) nu skal spildevandskloakeres. Formålet hermed er at opnå forbedring af forholdene for afledning af spildevand i sommerhusområdet og forbedring af de miljømæssige forhold. Ejendommene skal herefter aflede sanitært spildevand til de planlagte offentlige kloakledninger.
For at gennemføre spildevandskloakeringen i overensstemmelse med ovennævnte ændring af kommunens
spildevandsplan er det nødvendigt at ekspropriere rettigheder til etablering af spildevandsledninger og sikring af ledningsanlæggene ved tinglysning af deklarationer samt rettigheder til midlertidig brug af arealer til
arbejdsarealer og midlertidige veje (interimsveje) mv. i anlægsperioden.
Ledninger og brønde til spildevandskloakeringen placeres hovedsageligt i private fællesveje, hvor der tinglyses deklaration til sikring af anlæggene. På nogle ejendomme er det dog nødvendigt at etablere spildevandsledninger og -anlæg udenfor vejarealer, og på disse ejendomme tinglyses ligeledes en deklaration
med et servitutbælte til sikring af ledningsanlægget. Herudover er enkelte ledningsstræk placeret i kommuneveje. Fra hovedledning til skel på den enkelte ejendom etableres stik, som lodsejeren skal anvende ved
tilkobling af egne kloakker til anlægget.
Ekspropriationsbeslutningen omfatter rettighedserhvervelse til etablering og sikring af spildevandsledninger i
området i overensstemmelse med ekspropriationsplanen og arealfortegnelserne for de enkelte ejendomme.
Ledningsanlæggene sikres ved tinglysning af en deklaration på de berørte ejendomme med et servitutbælte
på 2-3 meter på hver side af ledningerne. Endvidere omfatter afgørelsen ekspropriation af rettigheder til midlertidig brug af arealer til arbejdsarealer, oplagspladser og til etablering af midlertidige veje (interimsveje) i
anlægsperioden. Interimsvejene anlægges i samme trace som ledningerne og fjernes, når anlægsprojektet
er færdigt. Interimsvejene anlægges maksimalt i 6 m bredde. Efter endt benyttelse retableres arbejdsarealer
og interimsveje.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens omfang fremgår af udarbejdet ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt
tilhørende ekspropriationsplaner, som forefindes i sagen. Nærværende ekspropriationsbeslutning omfatter
ejendommene lb. nr. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 46, 48,
49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
Ekspropriationsbeslutningen i denne sag omfatter således i alt 44 ejendomme.
Anlægsperioden forventes at være i perioden fra 1. september 2015 – 30. juni 2016.
Øvrige oplysninger
Under åstedsforretningerne den 20. marts, 25. marts og den 26. marts 2015 blev der redegjort for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre de af ekspropriationen omfattede ejendomme.
Der er foreløbigt indgået forlig om erstatningen for etablering og sikring af ledningsanlæg mv. med ejerne af
30 ejendomme. Herudover har ejerne af foreløbigt i alt 28 ejendomme givet samtykke til, at anlægsarbejdet
med etablering af pumpestationer og ledningsanlæg mv. kan påbegyndes umiddelbart efter byrådets beslutning om ekspropriation.
Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet følgende indsigelser
mod projektet, forslag til ændringer og bemærkninger vedr. erstatningens fastsættelse:
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Indsigelser og bemærkninger fra lb. nr. 9 (Kongelunden 16):
Ejerne af ejendommen Kongelunden 16 har på åstedsforretningen fremsat indsigelse mod projektet og den
planlagte ledningsføring over ejendommen. Ejerne vil helst have, at spildevandsledningen helt føres udenfor
deres ejendom, og har desuden gjort gældende, at ekspropriationen går ud over, hvad der er nødvendigt til
fordel for et spildevandsanlæg, således at Aalborg Forsyning, Kloak A/S skal prøve at finde en løsning, som
ligger uden for deres matrikel. Som anden prioritet ønsker ejerne spildevandsledningen rykket så meget mod
vest som muligt, da det begrænser mulighederne for at udvide sommerhuset, herunder helst en løsning,
hvor så stor en del af deklarationsbæltet til sikring af ledningen bliver placeret indenfor en afstand på 5 meter
fra skel.
Svar: Delvist imødekommet.
Aalborg Forsyning, Kloak A/S har efter åstedsforretningen vurderet alternative ledningsføringer for om muligt
at imødekomme ejernes ønsker.
Såfremt spildevandsledningen helt skal gå udenom ejendommen Kongelunden 16, skal ledningen i stedet
føres syd og øst om området og anlægges over et areal øst for ejendommene Kongelunden 8-16, hvorfra
den skal føres videre til den planlagte pumpestation ved Kongestien (lb. nr. 10). Dette kræver en større ledningslængde på ca. 120 meter, en større gravedybde samt en pumpesump, der er 0,9 m dybere end oprindeligt planlagt. Aalborg Forsyning, Kloak A/S vurderer, at denne større projektændring vil medføre en merudgift på ca. 350.000 kr. Dette er en så betydelig fordyrelse af ledningsanlæggene, at Aalborg Forsyning,
Kloak A/S ønsker at fastholde en ledningsføring henover ejendommen Kongelunden 16. Dette også henset
til, at ledningsføringen kan ændres, så en udvidelse af sommerhuset mod vest er muligt, ligesom en væsentlig del af deklarationsbæltet ved en ændring af ledningsføringen over ejendommen vil være beliggende indenfor 5 meter fra skel.
På baggrund heraf har Aalborg Forsyning, Kloak A/S foretaget en ændring af projektet, således at spildevandsledningen i stedet placeres længere nordvest på ejendommen. Ledningen etableres fortsat i nordsydgående retning over ejendommen, men deklarationsbæltet er herefter placeret så langt mod vest som
muligt mod den eksisterende garage for at friholde et byggefelt til udvidelse af sommerhuset. Herfra føres
ledningen videre mod øst langs det nordlige skel indenfor en afstand af 5 meter fra skel, hvor der som udgangspunkt ikke kan etableres sommerhusbebyggelse.
Ejerne har modtaget orientering om denne projektændring med revideret ekspropriationsplan og arealfortegnelse for ejendommen, samt meddelelse om, at projektændringen, som gengivet i den reviderede ekspropriationsplan), vil blive indstillet til byrådets godkendelse.
På baggrund heraf indstilles det, at der træffes afgørelse om ekspropriation af rettigheder til etablering og
sikring en spildevandsledning på ejendommen Kongelunden 16 (lb. nr. 9) i overensstemmelse med den reviderede ekspropriation (ekspropriationsplan nr. 2, revideret 27. april 2015).
Indsigelser og bemærkninger fra lb. nr. 61, 66 og 67 (Grundejerforeningen Nørrestrand):
Grundejerforeningen Nørrestrand har på åstedsforretningen fremsat indsigelse mod, at det nordlige af de to
spor, som udgør den private fællesvej Nørrestrand, skal anvendes til arbejdsareal. Det er ifølge grundejerforeningen ikke nødvendigt at inddrage dette areal, og det giver store gener for afviklingen af trafikken i området.
Svar: Ikke imødekommet.
Indsigelsen fra Grundejerforeningen Nørrestrand er blevet forelagt Aalborg Forsyning, Kloak A/S, som oplyser, at det ved gennemførelse af anlægsarbejdet i forbindelse med spildevandskloakeringen i videst mulig
omfang forsøges at opretholde adgang for køretøjer til sommerhusgrundene. Ved blinde veje planlægges
der i flere tilfælde anlagt midlertidige veje, der i anlægsperioden kan benyttes af grundejerne og entreprenørerne til arbejdskørsel.
I det konkrete tilfælde, hvor vejen Nørrestrand er delt i et sydligt og et nordligt spor, er der ikke planlagt etablering af midlertidige køreveje over sommerhusgrunde. I stedet er det nordlige vejspor planlagt benyttet som
arbejdsareal til trafik for både entreprenørens køretøjer og adgang til sommerhusene i området. Aalborg
Forsyning, Kloak A/S må på baggrund heraf fastholde, at det er nødvendigt at erhverve rettigheder til at benytte det nordlige vejspor af Nørrestrand som arbejdsareal og interimsvej.
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På baggrund heraf imødekommes indsigelsen ikke, og det fastholdes således, at afgørelsen om ekspropriationen omfatter erhvervelse af rettigheder til midlertidigt at anvende det nordlige spor af den private fællesvej
Nørrestrand til arbejdsareal i anlægsperioden som anført på ekspropriationsplanen (ekspropriationsplan nr.
9).
Økonomi
Erstatningsbeløbene afholdes af Aalborg Forsyning, Kloak A/S.
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Bilag:
Bilag 1 - Oversigtsplan.pdf
Bilag 2 -Revideret ekspropriationsplan nr. 2.pdf
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Punkt 8.

Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering
2015-003795
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives tillægsbevillinger på 22.582.000 kr. i mindreudgifter og
17.749.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 4.833.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at frigivelsesbeløbene reduceres med 11.335.000 kr. i udgifter,
at finansieringsprincipperne i Miljø- og Energiforvaltningen justeres pr. 1. januar 2015, jf. vedhæftede notat, og
at Aalborg Forsyning, Varmes takst for kraftvarmetillæg for Sulsted justeres pr. 1. juli 2015, jf. takstoversigten.
Lene Krabbe Dahl og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Budgetrevisionen, generelt
I nærværende budgetrevision, som primært omfatter de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen, foreslås enkelte anlægsprojekter vedrørende det brugerfinansierede område tilpasset på baggrund af reviderede forudsætninger og regnskab 2014. Der er ligeledes på baggrund af regnskab 2014 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv.
Konsekvenserne af ny administrationsaftale med Borgmesterens Forvaltningen samt organisationstilpasningerne pr. 1. januar 2015 i form af reviderede administrationsbidrag er ligeledes indregnet i denne budgetrevision.
På det skattefinansierede område er der foretaget enkelte budgetjusteringer, der inkl. budgetjusteringen på
By- og Landskabsforvaltningens konti sammenlagt er budgetneutrale, og dermed ikke har indflydelse på servicerammen.
Budgetjusteringer mv.
Miljø
I forbindelse med Miljøs overførsel fra By- og Landskabsforvaltningen til Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1.
januar 2014 blev der ikke overført budget til fællesudgifter i tilstrækkeligt omfang, ligesom der ikke blev overført midler til bygningsvedligeholdelse. Dette forhold ønskes berigtiget via denne budgetrevisionssag med i
alt 1.019.000 kr., idet det er aftalt med Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen, at den
tilsvarende reduktion af By- og Landskabsforvaltningens budget foretages administrativt. Der er således ikke
påvirkning af kommunens serviceramme.
Finansieringsmodeller
Som følge af strukturændringerne i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2014 og organisationstilpasningerne i
Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2015, hvor der bl.a. er placeret skattefinansierede enheder i de to
brugerfinansierede forvaltningsafdelinger: Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service, er
behovet for en præcisering af finansieringsprincipper i forvaltningen blevet styrket.
Som det fremgår af vedhæftede notat, bliver det her præciseret, at disse skattefinansierede enheder betaler
administrationsbidrag med 25.000 kr. pr. medarbejder pr. år til de brugerfinansierede afdelinger. For Miljø og
Beredskabscenter Aalborg betales administrationsbidrag til Administration og Service på grundlag af konkrete vurderinger.
Endvidere er det i notatet præciseret, efter hvilke objektive kriterier, administrationsbidraget til Borgmesterens Forvaltning, Energi og Renovation, Energicenter Aalborg, Miljø- og Energiplanlægning samt Administration og Service bliver finansieret af de brugerfinansierede områder. Det bemærkes, at de skattefinansierede
områder ikke betaler administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Energi og Renovation
Administrationsbidrag fra de kommunale forsyningsvirksomheder, merindtægt
Sektor: Aalborg Forsyning, Gas
Bygas
Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet, mindreudgift ..........................
Naturgas Net
Administrationsbidrag, Energicenterbidrag, renter mv., mindreudgift .................
Naturgas Salg
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DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Renteindtægter, mindreindtægt ...........................................................................
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Revurderet fjernvarmekøb mv.:
- Vattenfall A/S, -160 TJ til 3.982 TJ, mindreudgift ..............................................
- Aalborg Portland A/S, regulering af afgifter, mindreudgift .................................
- Decentrale kraftvarmeværker, ændring af afregningspris mv., mindreudgift ....
- Reserveproduktion, -50 TJ til 150 TJ, mindreudgift ..........................................
- Køb af CO2-kvoter, mindreudgift .......................................................................
3
3
Salg af varme, -2,3 mio. m til 34,0 mio. m , mindreindtægt................................
Køb af vogne, merudgift ......................................................................................
Vedligeholdelse af produktionsanlæg, mindreugift ..............................................
Overførsel af OCG’s mellemregningssaldo til OCG under Administration og
Service, merudgift ................................................................................................
Køb af ydelser fra diverse rådgivere, merudgift...................................................
Overtagelse af personale fra Nørresundby Fjernvarme A.m.b.a., merudgift ......
Stiklednings-, investerings- og byggemodningsbidrag, merindtægt ....................
Administrationsbidrag mv., merudgift ..................................................................
Decentrale Kraftvarmeværker
Salg af varme og el inkl. ændring af interne afregningspriser pr. 1. juli 2015 for
Hou Produktion fra 180 kr./GJ til 170 kr./GJ og Farstrup Produktion fra 150
kr./GJ til 72 kr./GJ, mindreindtægt .......................................................................
Frafald af kompensation af CO2-afgifter, mindreindtægt .....................................
Køb af gas, mindreudgift......................................................................................
Administrationsbidrag mv., merudgift ..................................................................
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
Generel administration
Justering af lønbudget, fast ejendom mv., mindreudgift......................................
Administrationsbidrag mv., merudgift ..................................................................
Salg af vogne, lejeindtægt fra Energi og Renovation mv., merindtægt ...............
Ordninger for dagrenovation – restaffald
Justering af lønbudget, forventet ændring i affaldsmængder, tømning af affaldskurve, køb af sække mv., mindreudgift ................................................................
Justering af indtægter vedr. tømningsabonnement, affaldskurve mv., mindreindtægt .................................................................................................................
Ordninger for storskrald og haveaffald
Justering af lønbudget, forventet ændring i mængder mv., merudgift ................
Justering af indtægter fra boligabonnement, forventet ændring i mængder og
priser, mindreindtægt ...........................................................................................
Ordninger for glas, papir og pap - erhverv
Forventet ændring vedligeholdelse mv., merudgift ............................................
Genbrugsstationer
Forventet ændring i mængder tilført genbrugspladserne, mindreudgift .............
Justering af løn- og kørselsbudget mv. samt yderligere udgifter ved at holde
Genbrugsplads Hou vinteråbent, merudgift .........................................................
Forventede færre indtægter ved salg af affald mv., mindreindtægt ..................
Justering af indtægter vedr. boligabonnement, mindreindtægt ...........................
Øvrige ordninger og anlæg
Justering af lønbudget, forventet ændring i mængder, vedligeholdelse af containere mv., merudgift ......................................................................................... .
Forventet ændring i mængder, justering af indtægter vedr. administrationsgebyr
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DRIFT 2015
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

fra erhverv, mindreindtægt...................................................................................

-1.180

Sektor: Energicenter Aalborg
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt ................................................

+60

Sektor: Miljø
Overførsel fra By- og Landskabsforvaltningen af budget til andel af drift af
Stigsborg Brygge 5 og delvis medfinansiering af kantinedrift mv. By- og Landskabsforvaltningens budget reduceres tilsvarende, merudgift ............................
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
Beregning af administrationsbidrag for den nye forvaltningsafdeling, merindtægt
Justering af lønbudgettet, merudgift ....................................................................
Sektor: Administration og Service
Administration
Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt ..........................................
Justering af lønbudgettet, merudgift/merindtægt .................................................

+1.019

+5.290
+75

+450

Omkostningscenter GIS (OCG)
Overførsel af mellemregningssaldoen for OCG fra Aalborg Forsyning, Varme til
OCG under Administration og Service, merindtægt ............................................
Ændring i alt - drift 2015....................................................................................

-1.780
+300

+7.125
-11.745

-17.749

ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
Projekt 5204, Opgradering af pumpestation Voerbjergvej
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 4.000.000 kr. til 0 kr. .......................................
Årsag: Udskydes til 2016
Anlægssum: Uændret 4.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 4.000.000 kr. til 0 kr.
Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3.600.000 kr. til 5.000.000 kr...........................
Årsag: Forventet opstart er rykket samt regulering af anlægssum
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 700.000 kr. til 9.800.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 3.600.000 kr. til 5.000.000 kr.
Projekt 5212, Udvidelse af fibernet – basisnet
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. ...........................................
Årsag: Fremtidige omkostninger til udvidelser afholdes over driftsbudgettet
Anlægssum: Ønskes reduceres med 2.500.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 2.500.000 kr. til 0 kr.
Projekt 5214, Forstærkningsledning – Østhavnen etape III
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 9.900.000 kr. til 100.000 kr. ............................
Årsag: Projektet udskydes til 2016 samt justeret anlægssum.
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ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Anlægssum: Ønskes forhøjet med 47.000 kr. til 12.947.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 9.953.000 kr. til 147.000 kr.
Projekt 5215, Forsyning af Sulsted
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 23.300.000 kr. ..........................
Årsag: Justering pga. højere starttilslutning end forventet
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.396.000 kr. til 34.396.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 8.796.000 kr. til 31.196.000 kr.

+8.400

Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
Projekt 5572, Genbrugsplads, Sundsholmen – Ombygning af hallen for Genbrugsnord, grundet omstrukturering og nye centrale krav
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr., udgift ................................
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr., indtægt .............
Årsag: Projektet er afsluttet i 2014.
Anlægssum: Ønskes reduceret til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret til 0 kr.

-400
-400

Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe – Ændret arealanvendelse på eksisterende
plads
Rådighedsbeløbet er uændret 100.000 kr. .........................................................................
Årsag: Justering på baggrund af regnskab 2014.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 389.000 kr. til 2.689.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 389.000 kr. til 2.689.000 kr.

0

Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup – Etablering af ny genbrugsplads
Rådighedsbeløbet er uændret 100.000 kr. .........................................................................
Årsag: Justering på baggrund af regnskab 2014.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 33.000 kr. til 949.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 33.000 kr. til 949.000 kr.
Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads, Stigsborggrunden mv.
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 85.000 kr. til 3.415.000 kr. ................
Årsag: Projektet blev påbegyndt i 2014.
Anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Uændret 3.500.000 kr.
Projekt 5596, Administrationsbygning – Etablering af solcelleanlæg på den nye
administrationsbygning
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. ...........................................
Årsag: På grund af lovgivningen er det ikke muligt at etablere solcelleanlæg, hvorfor
projektet udgår.
Anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.
Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord, Østerådalen
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 202.000 kr. til 7.148.000 kr. .............................
Årsag: Projektet blev påbegyndt i 2014.
Anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 7.500.000 kr.
Projekt 5599, Genbrugsplads Hou – Asfaltering af lagerplads til haveaffald
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 350.000 kr. ...................................
Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2014 som forventet.
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ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Anlægssum: Uændret 2.400.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 2.400.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2015 ..............................................................................................
Nettoændring - drift + anlæg 2015 .................................................................

-10.837
-4.833

Ændring i alt - frigivelse anlægssum .............................................................................

-11.335

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2014 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti:
Afdeling/bevillingsniveau

Ultimo 2014 Ultimo 2015
- mio. kr. -

Aalborg Forsyning, Gas ......................................................
- Bygas ...................................................................................
- Naturgas Net .......................................................................
- Naturgas Salg ......................................................................
Aalborg Forsyning, Varme
- Fjernvarmeforsyning ............................................................
- Decentrale kraftvarmeværker ..............................................
Aalborg Forsyning, Renovation
- Generel administration .........................................................
- Ordninger for dagrenovation - restaffald .............................
- Ordninger for storskrald m.v. ...............................................
- Ordninger for glas, papir og pap ..........................................
- Ordninger for farligt affald ....................................................
- Genbrugsstationer ...............................................................
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ......................................
- heraf sikkerhedsstillelse ................................................................

Miljø- og Energiplanlægning
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land ..................................
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse .............
Administration og Service
- Omkostningscenter GIS (OCG) – tidligere en del af Varme
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i
alt ............................................................................................

2,0
1,9
3,7
-3,6

1,5
2,2
2,9
-3,6

3,9
1,4

30,4
2,1

-18,9
-13,4
-16,3
-0,9
0,9
-1,6

-14,6
-15,2
-17,2
-0,9
0,8
4,6

-4,4
-37,1

-2,1
-23,9

-11,6

-12,0

-0,9
30,3

-0,7
33,4

-

-7,7

-55,0

-9,5

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
Bilag 1 - Miljø- og Energiforvaltningen - Finansieringsmodeller pr. 1. januar 2015
Bilag 2 - Takstoversigt 2015 for Aalborg Forsyning, Varme
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Punkt 9.

Høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021
2013-31346
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
- høringssvar fra Aalborg Kommune til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn
inkl. udkast til bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer, og
- høringssvar, udarbejdet af Limfjordsrådet.

Beslutning:
Anbefales.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Indledning
Statens forslag til Vandområdeplanerne er i offentlig høring i perioden fra 22. december 2014 til 23. juni
2015. Aalborg Kommune er omfattet af Vandområdeplan Jylland og Fyn og har derfor mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser til denne.
Aalborg Kommunes samlede høringssvar er udarbejdet af Miljø- og Energiforvaltningen i samarbejde med
By- og Landskabsforvaltningen.
Vandområdeplaner 2015-2021
Udmøntningen og dermed opbygningen af Vandområdeplanerne 2015-2021 er ændret i forhold til Vandplanerne gældende for første planperiode (2009-2015). Ændringen består bl.a. i, at vandplanlægningens bindende elementer fremgår af bekendtgørelser, mens selve Vandområdeplanerne ikke er bindende. Det betyder, at det er de til enhver tid gældende bekendtgørelser, der fastsætter bindende miljømål og indsatser. De
retningslinjer, der fremgik af første generations vandplaner, er som hovedregel indarbejdet i bekendtgørelserne.
Vandområdeplanerne gældende for 2015-2021 baseres på en opdatering og en videreførelse af Vandplanerne for første planperiode (2009-2015). En samlet oversigt over miljømål og indsatsprogrammer kommer
dermed til at fremgå af de to bekendtgørelser – Bekendtgørelse om miljømål og Bekendtgørelse om indsatsprogrammer.
De endelige Statslige Vandområdeplaner 2015-2021, inkl. bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer, skal offentliggøres senest den 22. december 2015.
Bemærkninger til vandløbsindsatser
Forud for offentliggørelsen af vandområdeplanen har der været en proces, hvor kommunerne sammen med
Vandrådene har indmeldt forslag til strækninger og indsatstyper for vandløbsindsatsen. Aalborg Kommune
noterer, at staten i store træk har medtaget de indsatser, som Aalborg Kommune har indmeldt. Der er dog
en enkelt delstrækning i Romdrup Å, som staten ikke medtog. Denne strækning medtages i høringsvaret.
Strækningerne, som Aalborg Kommune indmeldte til staten, blev behandlet af byrådet den 22. september
2014 (punkt 14).
Jf. bekendtgørelsen om indsatsprogrammer skal Aalborg Kommune gennemføre indsatser på i alt ca. 35 km
vandløb samt fjerne 4 spærringer. Indsatstyperne består i udlægning af grus og sten, plantning af træer,
genslyngning af vandløb, genskabelse af ådale. På kortbilag 3 ses, hvilke vandløbsstrækninger, der er tale
om. Det er kommunen, som udfører arbejdet, og staten, som finansierer.
Aalborg Kommune tilslutter sig Limfjordsrådets høringssvar. Desuden har Aalborg Kommune andre generelle kommentarer, som fremgår af Aalborg Kommunes høringssvar.
Foruden de generelle bemærkninger har Aalborg Kommune bemærkninger til 2 projekter. Bemærkningerne
drejer sig om sammenhæng mellem Vandmiljøplan 1 og vandområdeindsatser ved Binderup Mølle Dambrug
i Binderup Å og St. Restrup Dambrug i Hasseris Å. Begge projekter drejer sig om fjernelse af spærring ved
store opstemninger, der er medtaget som indsats i Vandplan 1. Opstemningerne har en negativ påvirkning
på meget lange strækninger opstrøms. Disse strækninger havde Aalborg Kommune mulighed for at indmelde som indsatser i vandområdeplanen, men valgte ikke at gøre dette, idet kommunen forudsatte, at de negativt påvirkede strækninger oven for stemmeværkerne (dæmningerne) vil blive løst ved fjernelse af disse, som
det også fremgår af Aalborg Kommunes forundersøgelser ved de 2 projekter, i overensstemmelse med retningslinjerne i Vandplan 1.
Når Aalborg Kommune skal søge om midler til realisering af disse 2 projekter, kan der opstå det dilemma, at
staten ikke betragter de 2 projekter som omkostningseffektive, hvis der alene ses på statens referenceværdier for fjernelse af spærringerne. Betragtes de 2 projekter i stedet som dels en fjernelse af en spærring og
dels som ådalsprojekter, vil begge projekter være omkostningseffektive. Der er tale om meget store miljøgevinster for Binderup Å og Hasseris Å ved de 2 projekter.
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Aalborg Kommune tager derfor forbehold for, at staten afsætter de nødvendige midler til de 2 projekter, og
sammentænker økonomien i de 2 planer.
Vandindvindingers påvirkning af overfladevand (vandløb)
Naturstyrelsen har udarbejdet en rapport – ”Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske
tilstand”, som fremover er tænkt brugt som grundlag for vurderingen af påvirkningen af
grundvandsindvinding på vandløbenes økologiske tilstand.
Det synes uheldigt, at rapporten tager afsæt i den konkrete tilstand for vandløbene som vurderingsgrundlag
for, om der er en acceptabel påvirkning af vandløbenes økologiske tilstand. Tilstanden i vandløb er således
påvirket af en lang række andre faktorer og vil dermed variere alt efter forureninger, naturlige udsving i
bestandsstørrelser mv. Rapporten giver derfor et meget usikkert grundlag at vurdere på, om der kan gives
tilladelse til indvinding eller ej.
Det anbefales, at der udarbejdes et nyt fagligt grundlag (ny national beregningsmodel) til vurdering af
vandindvindingers påvirkning af vandløbs økologiske tilstand. Et sådant fagligt grundlag bør bygge på
generelle retningslinjer af hvilken vandmængde, der som minimum skal opretholdes i vandløb, som det også
fremgår af Vandplan 1. Indvinding af overfladevand bør også indgå i et sådan fagligt grundlag. En national
beregningsmodel vil sikre et ensartet datagrundlag i forbindelse med behandling af indvindingstilladelserne
over hele landet.
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse som indsats
Det fremgår af Vandområdeplanerne 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, at: ”Den mere
målrettede indsats over for drikkevand, herunder også drikkevandsforekomster, varetages herudover af de
kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Derudover er der en række indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse, som blev udarbejdet før, at indsatsplanerne blev et middel til at opnå de kemiske
miljømål i Vandområdeplanerne. Der er p.t. ikke afsat penge til at revidere disse gamle indsatsplaner, hvor
der ikke er taget højde for miljømålene i Vandområdeplanerne.
En stor del af de indsatsplaner, der udarbejdes i Danmark, har hovedfokus på indvindingsoplande til almene
vandværker og ikke områder med særlige drikkevandsinteresser, der arealmæssigt er de største. Baggrunden, for at fokus i indsatsplanerne er på indvindingsoplande og ikke område med særlige drikkevandsinteresser, er, at det er vandværkerne, der skal gennemføre en stor del af indsatserne i planerne. Vandværkerne
har kun en direkte økonomisk interesse i at beskytte vandværkets eget indvindingsopland. Indvindingsoplandene dækker arealmæssigt en lille del af grundvandsforekomsterne, og den reelle beskyttelse, der
gennemføres i disse områder med baggrund i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse, vil bidrage minimalt til forbedring af den kemiske tilstand i grundvandsforekomsterne. Derfor finder Aalborg Kommune, at en
ekstra indsats er nødvendig, hvis der skal sikres en forbedring af den kemiske tilstand i grundvandsforekomsterne.
Byudvikling og grundvand – retningslinje 40 og 41
Retningslinjerne 40 og 41 er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet i en bekendtgørelse. Aalborg Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at der ønskes en lempelse af de krav, der stilles til redegørelsen for
byudvikling i forhold til retningslinjerne 40 og 41, herunder den opfølgende og udmøntende ”trinmodel”. Aalborg Kommune ønsker med lempelsen at få et større råderum, det vil sige en større rolle til at kunne udarbejde nogle konkrete vurderinger og beslutninger i forhold til byudvikling og grundvand.
Bemærkninger til Limfjordsrådets høringssvar
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen tilslutter sig Limfjordsrådets udkast til høringssvar.
Aalborg Kommunes og Limfjordsrådets høringssvar
Aalborg Kommunes samlede udkast til høringssvar til Vandområdeplanerne er vedlagt som bilag 1, og udkast til høringssvar udarbejdet af Limfjordsrådet er vedlagt som bilag 2.
Samlet vurdering
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Den faglige kvalitet af vandplanen er reduceret markant for hver gang der er lavet en ny version. Kvaliteten
er nu så ringe, at det anbefales at dette påpeges tydeligt i høringssvaret. I Høringssvaret findes derfor detaljerede gennemgange af de faglige og juridiske problemer.
Derudover er der følgende væsentlige bemærkninger
1) Den meget stive praksis hos staten til vurdering af omkostningseffektiviteten kan forhindre gennemførsel
af de vigtigste vandplan projekter i Aalborg.
2) I forhold til vandløb og grundvand, har staten i vandområdeplanen og med bekendtgørelser skubbet opgaven over til kommunerne, således at de med vandområdeplan 2 er i mål. I forhold til N og P, hvor indsatskravet er angivet fra 7800 tons i forhold til de oprindelige 19.000 tons. Vandområdeplanen udpeger
alene en indsats i forhold til vådområder og lavbundsdale på 1600 tons. Den resterende indsats skal findes i et tvær ministerielt arbejdsgruppe!!.
3) Antallet af Vandløb der er ”omfattet af kravene” i vandområdeplan om god økologisk tilstand er på
landsplan reduceret fra 28.700 km til 18.900 km. Omfanget af vandløb, der indgår i vandområdeplan Jylland-Fyn, er således også reduceret væsentligt. Aalborg Kommune finder, at der bør åbnes op for at
inddrage vandløb med væsentlig miljømæssig værdi ud over de vandløb, der allerede indgår i planen, i
vandområdeplanens indsatsprogrammer.
4) Aalborg Kommune noterer, at staten i store træk har medtaget de indsatser, som Aalborg Kommune har
indmeldt . idet de meget store miljøgevinster ved Binderup Å og Hasseris Å kun kan sikres finansieres
ved, at staten sammentænker økonomien i de 2 projekter for at der kan opnås omkostnings effektivitet.
5) Det er meget problematisk, at det faglige grundlag for vurdering af vandindvindingernes påvirkning af
vandløbene er af ringe kvalitet, idet Aalborg Kommune har svært ved fagligt at kunne stå i mål herfor.
Derudover er den viden om en overudnyttelse af vandløbene som findes i Aalborg Kommune ikke afspejlet i Vandområdeplanen.
6)

Ligesom i første vandplan mangler der rigtige mange data som anvendes som begrundelse for at udsætte en indsats.

7)

Det forkommer meget bekymrende, at der ikke er sammenhæng mellem vandområdeplanen ´s
konklusion ”Der foreligger ikke viden om sammenhængen mellem grundvandets kemiske tilstand og
påvirkning af vandløb, søer, kystvande og grundvandsafhængige terrestiske naturtyper” og de netop
afsatte 227 mio kr. til udbredelse af den igangværende kortlægning af grundvandet fremtil 2020, idet der
ikke lader til at disse midler skal anvendes til at løse dette problem.
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Bilag:
Bilag 1 - Høringssvar - Vandområdeplanerne 2015-2021 (inkl. BEK om indsatsprogrammet og miljømål)
Bilag 2 - Limfjordsrådets forslag til høringssvar til forslag til Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt
Jylland og Fyn 5
Bilag 3 - Kortbilag der viser, hvilke målsatte vandløb som Aalborg Kommune skal lave indsatser i
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Punkt 10.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst (2. behandling)
2012-50100
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet,
at udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 – Aalborg Sydøst med tilhørende
miljørapport og økonomiske konsekvenser (som beskrevet i bilag) vedtages endeligt,
at høringssvarene besvares i overensstemmelse med vedhæftede bilag,
at byrådet tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a,
hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse,
at Delindsatsplan for Grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst og Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst, ophæves, og
at det indarbejdes i Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 – Aalborg Sydøst, at muligheden
for jordfordeling i indsatsområdet skal undersøges, og jordfordelingen om muligt skal gennemføres.
Jan Nymark Thaysen og Lars Peter Frisk kan ikke anbefale, at udkast til Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 – Aalborg Sydøst med tilhørende miljørapport og økonomiske
konsekvenser (som beskrevet i bilag) vedtages endeligt, idet de ønsker, at beregningerne skal ske efter
gennemsnitsbetragtninger og ikke efter maksimalbetragtninger, hvilket er i konflikt med
proportionalitetsprincippet som beskrevet i Naturstyrelsens vejledning om indsatsplanlægning, dateret 21.
april 2015.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl kan ikke anbefale og tilslutter sig bemærkningerne fra Jan Nymark
Thaysen og Lars Peter Frisk.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Tidligere sagsbehandling
Miljø- og Energiudvalgsmøde den 6. august 2014
Miljø- og Energiudvalget behandlede sagen på møde 6. august 2014 (punkt 3) og anbefalede indstillingen til
byrådet. Jan Nymark Thaysen kunne ikke tilslutte sig at ”høringssvarene besvares i overensstemmelse med
vedlagte bilag” idet han ikke kunne anbefale beregningen af den sårbare nærzone, idet der mangler faktuelle
tal i udregningen om ekstra N-kvote som følge af merudbytte, dyrkning af brødhvede og efterafgrøder.
Magistratsmøde den 1. september 2014
Magistraten behandlede sagen til godkendelse på sit møde den 1. september 2014 (punkt 3) og anbefalede
indstillingen til byrådet. Tina French Nielsen og Mads Duedahl tilsluttede sig bemærkningerne fra Jan Nymark Thaysen og kunne ikke anbefale 2. at ”høringssvarene besvares i overensstemmelse med vedlagte
bilag”.
Byrådsmøde den 8. september 2014
På byrådets møde den 8. september 2014 (punkt 2) besluttede byrådet følgende: ”Udsættes til der foreligger
vejledende udtalelse fra Tilsynet” – i forhold til inhabilitet.
Byrådsmøde den 6. oktober 2014
På byrådsmødet den 6. oktober 2014 (punkt 6) besluttede byrådet følgende ” Udsat med henblik på yderligere behandling i Miljø- og Energiudvalget”. Det er Miljø- og Energiforvaltningens indtryk, at behandlingen af
indsatsplanen blev udsat på baggrund af drøftelser vedrørende det anvendte datagrundlag samt oplysninger
om en kommende vejledning fra Naturstyrelsen om optegning af indvindingsoplande.
Miljø- og Energiudvalgsmøde den 5. november 2014
Miljø- og Energiudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. november 2014 (punkt 14) og besluttede:
”Miljø- og Energiudvalget besluttede, at den nuværende indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst sendes
til 2. behandling i byrådet, idet den hidtidige praksis for grundvandsbeskyttelse, som er baseret på forsigtighedsprincippet, ønskes videreført.
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen kunne ikke godkende beslutningen, idet de ønsker, at de sårbare
nærzoner i indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst genberegnes med de nyeste nitratudvaskningsdata.”
Magistratsmøde den 24. november 2014
Magistraten besluttede på mødet den 24. november 2014 at sende sagen tilbage til Miljø- og Energiudvalget
med henblik på, at der foretages genberegninger med følgende udgangspunkter:
1. De nyeste tal indregnes
2. De nuværende principper for grundvandsbeskyttelsesniveau fastholdes
3. De økonomiske konsekvenser beregnes
Tina French Nielsen og Mads Duedahl stemte imod og ønskede, at beregningerne skal ske efter gennemsnitsbetragtninger og ikke efter maksimalbetragtninger. Samtidig udtrykkes bekymring for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser.
Miljø- og Energiforvaltningen har efter Magistratens behandling den 24. november 2014 (punkt 3) genberegnet de sårbare nærzoner for vandværkerne i området med nyest tilgængelige nitratudvaskningsdata fra
2010-2013. Den opdaterede vejledning fra Naturstyrelsen om optegning af indvindingsoplande er gældende
for den fremtidige optegning af indvindingsoplande. Indvindingsoplandene i indsatsplanen er dermed ikke
genoptegnet. Der er samtidig udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af konsekvenserne af indsatsplanen.
Efter fornyet behandling i Miljø- og Energiudvalget fremsendes sagen atter til byrådets 2. behandling.

Sagsbeskrivelse
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Byrådet godkendte den 7. oktober 2013 (punkt 3) forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD
1435 – Aalborg Sydøst (1. behandling). Planforslaget omfatter område med særlig drikkevandsinteresser nr.
1435 (OSD 1435), herunder alle de almene vandforsyningsanlæg, der ligger inden for OSD 1435. Herudover
er et enkelt indvindingsopland, som ligger uden for OSD 1435, men som har status som OSD, medtaget.
Dette gælder indvindingsoplandene til Aalborg Forsyning, Vand A/S’ kildeplads i Volsted Plantage. Områdets
eksisterende delindsatsplan aflyses, mens de indsatser, som stadig er relevante, videreføres i planforslaget.
De allerede gennemførte indsatser fra delindsatsplanen fremgår af planforslaget, men de videreføres af gode grunde ikke.
3

Planforslaget omfatter i alt 17 almene vandværker, som tilsammen indvinder knap 6 mio. m grundvand årligt, svarende til ca. halvdelen af indvindingen til almene vandforsyninger i Aalborg Kommune.
Derfor er sikringen af områdets drikkevandsressource væsentlig for den nuværende og fremtidige forsyning
af drikkevand til borgerne i Aalborg Kommune.
Indsatsplaner udarbejdes med udgangspunkt i statens grundvandskortlægning. Staten udpeger bl.a., hvilke
områder, der er sårbare over for nitrat, inden for hvilke områder, der skal gøres en ekstra indsats for at beskytte grundvandet (indsatsområder) samt indvindingsoplande til almene vandværker. Aalborg Kommune
vurderer altid nøje, om den statslige kortlægning er tilstrækkelig, og for OSD 1435 har Aalborg Kommune
vurderet, at der var behov for supplerende kortlægning i forbindelse med udarbejdelse af planen. Med baggrund heri har Aalborg Kommune suppleret kortlægningen med Sejlflod Kridtø-projektet, sårbar nærzone,
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og kildepladszoner, samt sårbare områder, jf. nedenstående.
Sejlflod Kridtø
I den statslige kortlægning var der i området fra Klarup til Gudumholm stor usikkerhed omkring grundvandsstrømningerne, hvilket betød en meget usikker bestemmelse af indvindingsoplandene til to store og vigtige
kildepladser i området. Dette har medført, at projekt ”Sejlflod Kridtø” er gennemført som et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Grundvandssamarbejdet i Aalborg Kommune og VSK (Vandforsyningen i den tidligere Sejlflod Kommune). Projektet omfatter udførelsen af tre pejleboringer, synkronpejlerunde samt genoptegning af indvindingsoplande. Derved sikres det, at der gennemføres indsatsplanlægning og efterfølgende
grundvandsbeskyttelse på de relevante arealer.
Sårbar nærzone
Sårbar nærzone udspringer af princippet om, at stor beskyttelse tæt ved boringerne giver en hurtigere effekt
og påvirker færrest mulige lodsejere, frem for en mere moderat indsats over et større område. Planforslaget
bygger på Aalborg Kommunes målsætning om at sikre, at forsyningen med drikkevand i kommunen kan ske
på grundlag af rent og urenset grundvand. For at opfylde denne målsætning er der i planforslaget fastlagt
målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer. Af målsætningerne fremgår det, at de største
restriktioner pålægges tæt ved vandindvindingsboringerne.
Miljø- og Energiforvaltningen har beregnet sårbare nærzoner for de vandværker, der er omfattet af indsatsplanen, og som skal gennemføre varig grundvandsbeskyttelse for på den måde at fastslå inden for hvilke
områder, vandværkerne skal forhandle dyrkningsdeklarationer. De sårbare nærzoner er beregnet af Aalborg
Kommune som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så koncentrationen
af nitrat i det dannede grundvand overholder grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/liter. Dyrkningsrestriktionerne består, jf. indsatsplanens målsætninger, af en maksimal udvaskning fra rodzonen på 25
mg nitrat pr. liter samt ingen anvendelse og håndtering af miljøfremmede stoffer, herunder pesticider.
Miljø- og Energiforvaltningen har efter Magistratens behandling den 24. november 2014 (punkt 3) genberegnet de sårbare nærzoner for vandværkerne i området med nyest tilgængelige nitratudvaskningsdata fra
2010-2013. Med baggrund i genberegningen udpeges de sårbare nærzoner uændret eller arealmæssigt
mindre, og samlet set er de sårbare nærzoner reduceret med ca. 160 hektar. De oprindelige sårbare nærzoner var samlet set ca. 640 hektar, hvor arealet af de genberegnede sårbare nærzoner er ca. 480 hektar.
Efter genberegningen af sårbar nærzone er der ca. 60 lodsejere mod tidligere ca. 70 lodsejere, der har arealer beliggende i sårbare nærzone. Det er disse lodsejere, der vil bliver omfattet af forhandlinger vedrørende
målsætninger for nitrat og pesticider.
Boringsnære beskyttelsesområder og kildepladszoner
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Miljø- og Energiforvaltningen har på linje med de sårbare nærzoner udpeget boringsnære beskyttelsesområder og kildepladszoner for de vandværker, der er omfattet af indsatsplanen, og som skal gennemføre varig
grundvandsbeskyttelse. I de boringsnære beskyttelsesområder er det muligt at benytte Miljøbeskyttelseslovens § 24 til at forbyde aktiviteter, der udgør en risiko for forurening af vandindvindingsanlæg. Kildepladszonen benyttes hovedsagligt som et prioriteringsværktøj i forbindelse med gennemførelsen af grundvandsbeskyttelse, hvor gennemførelsen af målsætningerne som udgangspunkt påbegyndes i denne zone, der er
placeret tættest på boringerne i sårbar nærzone.
Sårbare områder
Aalborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen udpeget sårbare områder. Områder, der er sårbare over for pesticider, er udpeget på baggrund af brev fra Naturstyrelsen af 6. oktober 2011.
Herudover er der efter afslutning af statens grundvandskortlægning for OSD 1435 etableret nye kildepladser
og genoptegnet indvindingsoplande. Dette har medført, at der i dag ligger enkelte indvindingsoplande helt
eller delvist uden for det kortlagte område. Her har Aalborg Kommune gennemført en supplerede kortlægning i forhold til sårbarheden over for både nitrat og pesticider.
Offentlighedsfasen
Forslag til Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 – Aalborg Sydøst har været i offentlig
høring i perioden 30. oktober 2013 til 24. januar 2014.
Forslaget er fremsendt til eksterne myndigheder, Grundvandsrådet, følgegruppen samt alle lodsejere i området. Forslaget til indsatsplanen er endvidere annonceret i pressen, og det er lagt ud på kommunens hjemmeside.
I høringsperioden blev der afholdt to offentlige møder, hvor borgerne blev orienteret om indsatsplanen og
dens betydning.
Alle ændringer foretaget i forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 – Aalborg Sydøst
fremgår af udkastet til indsatsplanen, jf. bilag 1. Ændringerne er markeret med en streg i venstre margen dog
med følgende undtagelser:
De fleste figurer er opdateret med de nyeste geografiske data, herunder de nye sårbare nærzoner.
Nøvling Vandværk er skrevet ud af planen, da vandværket er overgået til distributionsanlæg.
AFV Lundby Krat er skrevet ud af planen, da indvindingsoplandet skal genoptegnes. Der udarbejdes en
delindsatsplan for indvindingsoplandet.
Indvindingsoplandet til Klarup Vandværks kildeplads, Kochs Vase er i 2015 blevet genoptegnet, og det
har betydning for udformningen af den sårbare nærzone. Der skal på den baggrund udarbejdes en delindsatsplan for det nye indvindingsopland, jf. det kommunale indsatsprogram. Den nye sårbare nærzone vil via delindsatsplanen komme i offentlig høring.
Indsatsområde med hensyn til nitrat har på baggrund af en statslig udmelding ændret forkortelse fra
ION til IO. Denne ændring er konsekvens rettet i hele planen.
Tidsplanen er opdateret.
Høringssvar
I offentlighedsfasen er der indkommet 43 høringssvar fra landbrugsorganisationer (2 stk.), private lodsejere
og andre organisationer (18 stk.), private lodsejere via en landbrugsorganisation (20 stk.) og offentlige myndigheder (3 stk.).
De indkomne høringssvar fremgår i deres fulde længde af bilag 3. I bilag 4 er lavet et resume af de væsentligste indsigelser samt besvarelser. I bilag 5 er alle høringssvarene refereret, og Aalborg Kommunes bemærkninger til samt svar på de enkelte indsigelser fremgår.
Jordfordeling
I den offentlige høring er der 12 høringssvar, der direkte angiver, at jordfordeling bør være en del af indsatsplanen. Miljø- og Energiforvaltningen har via en rådgiver fået belyst muligheden for jordfordeling med henblik
på grundvandsbeskyttelse, og på baggrund af dette indstilles det, at nedenstående kommunale indsats skrives ind i indsatsplan for OSD 1435 – Aalborg Sydøst.
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”Muligheden for jordfordeling i indsatsområdet skal undersøges, og jordfordelingen skal om muligt gennemføres.
Starttidspunktet for vandværkernes gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede
stoffer i sårbar nærzone på den enkelte ejendom afventer, at muligheden for, at ejendommen indgår i en
jordfordeling, er undersøgt. Gennemførelsen af målsætningerne skal dog senest igangsættes medio 2016.”
Finansiering af jordfordeling
I forbindelse med Miljø- og Energiudvalgets 2. behandling af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, OSD
1435, Aalborg Sydøst den 6. august 2014 (punkt 3) udtrykte Miljø- og Energiudvalget ønske om, at muligheden for at finansiere jordfordelingen via midlerne til grundvandsbeskyttelse skulle undersøges. Det skulle
således afklares, om almene vandværker kan pålægges procesudgifterne ved at gennemføre en jordfordeling. På den baggrund har Miljø- og Energiforvaltningen foretaget en juridisk vurdering af, om kommunen kan
pålægge vandværkerne at betale for jordfordelingsprocessen, jf. bilag 6.
Aalborg Kommune har i henhold til den juridiske vurdering ikke mulighed for at pålægge vandværkerne at
betale for jordfordelingsprocessen. Muligheden foreligger alene ud fra forhandlinger med det/de konkrete
vandværker i hvert enkelt tilfælde.
Da det ikke er muligt at pålægge vandværkerne udgifterne til jordfordelingsprocessen, da alle vandværker
bør behandles ens, og det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at indgå aftaler med alle samarbejder og
vandværker, vil Miljø- og Energiforvaltningen indstille, at udgifterne til jordfordelingsprocessen i OSD 1435
Aalborg Sydøst afholdes af Aalborg Kommune. Midlerne til jordfordeling i OSD 1435 fastholdes dermed som
afsat i Miljø- og Energiforvaltnings budget til 650.000 kr. pr. år i årene 2016 og 2017.
Grundvandsrådet
Grundvandsrådet er i møde den 24. juni 2014 blevet orienteret om de væsentligste indkomne høringssvar
samt det reviderede forslag til indsatsplanen. Grundvandsrådets bemærkninger fremgår af referatet fra mødet, jf. bilag 7.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner
Byrådet vedtog i møde den 10. oktober 2011 (punkt 3) at udvise vilje til pålæg af dyrkningsrestriktioner inden
for de områder, hvor der pr. denne dato forelå en vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Det fremgik ligeledes af indstillingen, at Miljø- og Energiforvaltningen fremover i indstillinger, til godkendelse af nye
indsatsplaner, vil indstille, at byrådet ligeledes udtrykker vilje til pålæg i det aktuelle område.
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en frivillig
aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger eller andre
foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.
Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter
§ 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.
punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.
Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på
aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og
det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Ekspropriationshjemmelen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.
Indsatsplanens økonomiske konsekvenser
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Nogle af de kommunale indsatser i planforslaget vil give en øget udgift i kommunen. Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, hvilke økonomiske konsekvenser vedtagelsen af indsatsplanen vil få for Aalborg Kommune, jf. bilag 10.
Indsatsplanen og Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst, der blev vedtaget i 2005, medfører en merudgift ved anlæggelse af Egnsplanvej på 20-30 mio. kr. til etablering af afvandingsanlæg samt
som følge af, at der ikke må anvendes genbrugsmaterialer. Dette er indarbejdet i projektbeskrivelsen og i
økonomien for projektet på baggrund af VVM-redegørelsen og miljøvurderingen. Det planlagte afvandingsanlæg kræver en del drift og vedligeholdelse, og de årlige udgifter anslås at være i størrelsen 75.000125.000 kr. Udgifterne afholdes af By- og Landskabsforvaltningen.
Med baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at de kommunale udgifter til pålæg af rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvor der ikke kan opnås frivillige aftaler, vil udgøre ca.
135.000 kr. Udgifterne afholdes af By- og Landskabsforvaltningen.
Øvrige øgede udgifter til vurdering af konsekvenser ved fremtidig brug af interesseområde for råstofgravning,
opfølgning på tilsyn med enkeltvandforsyningsanlæg, tilsyn med pejleboringer mv. vurderes at udgøre ca.
250.000 kr. Udgifterne afholdes af Miljø- og Energiforvaltningen.
Samfundsøkonomisk vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen har fået gennemført en samfundsøkonomisk analyse af omkostningerne ved at
gennemføre grundvandsbeskyttelse i form af dyrkningsbegrænsninger på otte kildepladser (sårbare nærzoner) som beskrevet i indsatsplanen, jf. bilag 12. Beregningerne er foretaget som samfundsøkonomisk costeffectiveness beregninger, hvor værdien af endemålet, nemlig grundvandsbeskyttelsen, ikke medtages. Beregningsresultatet bliver derfor udtryk for den pris, samfundet som helhed må betale for at opnå den ønskede effekt i form af grundvandsbeskyttelse. Nogle af de afledte effekter af grundvandsbeskyttelsen er ikke
kvantificerbare, fx øget biodiversitet og flere naturarealer, hvorfor disse ikke er værdisat og derfor ikke modregnet omkostningerne af grundvandsbeskyttelse.
En del af analysen er en lokaløkonomisk vurdering af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser i kommunen. Ved grundvandsbeskyttelse på de dyrkede arealer i sårbar nærzone, vil beskæftigelsen blive reduceret
med 15 årsværk.
Der er beregnet et samfundsøkonomisk netto værditab på 49,3 mio. kr.(”engangsudgift”) for den tilsigtede
3
beskyttelse af ca. 4 mio. m grundvandet pr. år ved de otte kildepladser. Omregnet giver dette en samfundsøkonomisk ”engangsudgift” svarende til ca. 1.000 kr. for en gennemsnitlig husstand, som modtager vand fra
én af de otte kildepladser, som sikres beskyttelse fremadrettet.
Den samfundsmæssige omkostning af grundvandsbeskyttelse er ikke holdt op imod prisen for alternativet til
grundvandsbeskyttelse, fx rensning af vand eller flytning af kildepladser.
Det videre forløb
Når indsatsplanen er vedtaget, vil alle berørte lodsejere og andre berørte parter få en skriftlig underretning
herom og om indholdet af planen.
De lodsejere, der er placeret i et område, som er ændret i forhold til det udkast til indsatsplanen, som var i
offentlig høring, får tilsendt et brev, der beskriver betydningen af ændringen.
Når indsatsplanen er vedtaget, kan den ikke påklages til højere administrativ myndighed.
Når indsatsplanen er vedtaget, ophæves Delindsatsplan for Grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst, vedtaget af Aalborg Kommune i 2004 og godkendt af Nordjyllands Amt i 2005. Tillæg til Delindsatsplan for
grundvandsbeskyttelse – Aalborg Sydøst, vedtaget af Aalborg Kommune i 2008, ophæves ligeledes.
Samlet vurdering
Med baggrund i de genberegnede sårbare nærzoner, forslag til besvarelse af høringssvarene i overensstemmelse med vedhæftede bilag og undersøgelsen af muligheden for jordfordeling i indsatsområdet anbe-
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fales det, at indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst sendes til godkendelse
i byrådet.
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Bilag:
Bilag 1 - Endelig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD 1435, Aalborg Sydøst med forside
Bilag 2 - Endelig Miljøvurdering for indsatsplan OSD 1435, Aalborg Sydøst
Bilag 3 - Indkomne høringssvar i deres fulde længde
Bilag 4 - Resume af de væsentligste høringssvar samt opfølgning herpå - Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst
Bilag 5 - Indkomne høringssvar med Miljø- og Energiforvaltnings forslag til besvarelse
Bilag 6 - Notat til Miljø- og Energiudvalget vedrørende finansiering af jordfordeling
Bilag 7 - Referat af Grundvandsrådsmøde den. 24. juni 2014
Bilag 8 - Oplysninger om dialog mellem Vandløbslauget og Kloak A/S
Bilag 9 - Notat fra Kloak A/S med gennemførte afhjælpende foranstaltninger og kommende tiltag
Bilag 10 - Indsatsplanens økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune
Bilag 11 - Agri Nords bemærkninger til referat fra Grundvandsrådsmødet d. 24. juni 2014
Bilag 12 - Rapport vedrørende samfundsøkonomisk analyse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i
Aalborg
Bilag 13 - Kortbilag, ændringer i sårbare nærzoner
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Punkt 11.

Frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse
2014-46166
Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet,
at der indgås aftale med ejeren af matr.nr. 12r og 17y, Horsens By, Horsens, om at ejeren lader forslag til
deklaration tinglyse på matriklerne, og
at der som kompensation for værdiforringelsen på ejendommen betales 1.630.000 kr. Beløbet er momsfrit.
Lene Krabbe Dahl og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Indsatsplanen
Nordjyllands Amt, Udvalget for Teknik og Miljø vedtog på møde den 5. december 2006 indsatplan for grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup, der inkluderer Horsens-Langholt Vandværk.
Det er indsatsplanens målsætning at sikre, at de nordjyske drikkevandsforsyninger baseres på uforurenet
grundvand.
I indsatsplanen, der er udarbejdet i medfør af Vandforsyningsloven, er fastsat, hvordan arealerne i fremtiden
kan anvendes.
I indsatsplanen er Horsens-Langholt Vandværks indvindingsopland udpeget som 1. prioritet men hensyn til
indsatsen overfor nitrat, da nitratsårbarheden her er stor. Målsætningen for områder med stor sårbarhed er
maksimalt 25 mg nitrat pr. l i det vand, der forlader rodzonen, mens kildepladszonen skal friholdes for brugen
af pesticider.
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.
Aftalen vedrørende grundvandsbeskyttelse
Matr. nr. 12r og 17y, Horsens By, Horsens er på ca. 15,6 ha og er begge beliggende i indvindingsoplandet til
Horsens-Langholt Vandværk. Ca. 7,9 ha af de 2 matrikler er desuden beliggende i kildepladszonen til Horsens-Langholt Vandværk.
Der er indhentet vurdering fra ejendomsmægler vedrørende værditab på ejendommen. Der er indhentet
vurdering fra landbrugsfaglig konsulent vedrørende engangsudgifter ved omlægning af driften.
Med baggrund i indsatsplanen og efter orientering af Miljø- og Energiudvalget den 20. maj 2014 (punkt 5)
har Vandsamarbejde Aalborg forhandlet en aftale på plads om grundvandsbeskyttelse med ejeren af ejendommen. Aftalen betyder, at ejeren lader en deklaration med forbud mod anvendelse af pesticider tinglyse
på begge matrikler, og at ejeren har pligt til at drive dette areal på en måde, der medfører en maksimal udvaskning af nitrat fra rodzonen på 25 mg pr. liter.
Særligt om skattefritagelse
Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter
§ 11, 1. punkt, i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.
punkt også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation
af den pågældende ejendom.
Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.
Det følger af ligningsvejledningen og meddelelser fra Skat, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen
skal være opfyldte på aftaletidspunktet. Der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål,
og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.
Ekspropriationshjemlen er skabt i indsatsplanen for området. Byrådet har den 10. oktober 2011 (punkt 3)
besluttet at udvise vilje til pålæg af dyrkningsrestriktioner i de områder, hvor der på daværende tidspunkt var
vedtaget indsatsplaner, herunder indvindingsoplandet til Horsens-Langholt Vandværk. Byrådet har gentagne
gange vist vilje til at pålægge dyrkningsrestriktioner, både i forbindelse med godkendelse af frivillige aftaler
samt i de sager, hvor det ikke er lykkedes at opnå enighed om en aftale.
Planlægning
Området er i kommuneplanen udlagt til natur- og kulturområde, og størstedelen er desuden udlagt til skovrejsningsområde. I sidstnævnte område er der mulighed for, at Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvalt-
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ningen gennemfører et skovrejsningsprojekt, såfremt lodsejerne ønsker at sælge jorden til Aalborg Kommune.
Miljø
Dyrkningsdeklarationen er et led i at sikre rent grundvand til drikkevandsforsyning.
Økonomi
Erstatningen betales af vandværkerne, der deltager i Vandsamarbejde Aalborg.
Videre proces
Indgåelse af aftalen er betinget af, at SKAT meddeler et tilfredsstillende bindende ligningssvar om skattefritagelse efter bestemmelserne i Ejendomsavancebeskatningslovens § 11.
Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2015. Erstatningen udbetales, når deklarationen er tinglyst anmærkningsfrit forud for pantegæld.
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Bilag:
Bilag 1 - Tinglysningsrids - Gravsholtvej 31
Bilag 2 - Oversigtskort til indstillingen
Bilag 3 - Underskrevet deklaration G 31
Bilag 4 - Underskrevet aftale G31
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Punkt 12.

Sorteringsanlæg for plast og metal i Nordjylland - Den 3. vej
2014-186495
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at Aalborg Kommune kan indgå en aftale med I/S Reno-Nord om opgaveoverførsel til denne, så plast
indsamlet bl.a. fra husholdninger i Aalborg Kommune kan afleveres til behandling ved I/S Reno-Nord som
angivet i sagsbeskrivelsen, og
at Aalborg Kommune kan indgå en aftale med I/S Reno-Nord om opgaveoverførsel til denne, så metal
indsamlet bl.a. fra husholdninger i Aalborg Kommune kan afleveres til behandling ved I/S Reno-Nord som
angivet i sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Krarup kan ikke anbefale indstillingen.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I/S Reno-Nord (herefter Reno-Nord) har den 12. maj 2015 anmodet Aalborg Kommune, de øvrige interessentkommuner samt en række andre nordjyske kommuner om, at kommunerne forpligter sig til at levere
kildesorteret affald i form af plast og metal til anlægget. Baggrunden for dette er, at hvis kommuner, svarende til det, der dækker minimum 75% af indbyggerne i Reno-Nords opland, tilslutter sig dette, vil Reno-Nord
påbegynde etablering af et sorteringsanlæg for plast og metal. Aalborg Kommunes indbyggere udgør godt
60% af det samlede indbyggertal.
Reno-Nord kommer til at eje sorteringsanlægget og vil ligeledes stå for såvel etablering, finansiering og drift
af sorteringsanlægget.
Sorteringsanlægget er ligeledes indarbejdet i Aalborg Kommunes ansøgning til Smart City.
Baggrund for projektet
Miljøstyrelsen har i 2015 bevilget ca. 300.000 kr. til en forundersøgelse af sortering af plast- og metalaffald
fra nordjyske kommuner – ”Den 3. vej”.
Formålet var at undersøge muligheder for etablering af lokal fleksibel sorteringskapacitet til husstandsindsamlet plast- og metalaffald fra en række nordjyske kommuner. Der er ikke behov for et sorteringsanlæg for
flere typer af genanvendeligt affald, da kommunerne fastholder kildesortering og særskilt afsætning af papir,
pap og glasaffald. Ønsket er derfor et anlæg, der kan foretage en delvis sortering af plast- og metalaffald til
kvaliteter, der kan afsættes til oparbejdning – og hvor den ikke genanvendelige fraktion kan frasorteres til
lokal energiudnyttelse. Sorteringsanlægget skal kunne udbygges efterhånden, som der opstår behov og/eller
muligheder.
Projektledelsen er varetaget af Aalborg Kommune og Reno-Nord. Desuden deltager Jammerbugt, Rebild,
Mariagerfjord, Brønderslev og Hjørring Kommuner i selve projektet. Og derudover deltager AVV (Affaldsselskabet Vendsyssel Vest), Affald Frederikshavn (tidligere AVØ), Frederikshavn Kommune, Thisted Kommune
og Vestforbrænding (som ejes af 19 kommuner i Københavnsområdet) som observatører i projektet. Projektet dækker således det meste af Nordjylland. Der er tilknyttet konsulenter fra et rådgivende firma sat fra et
universitet til projektet. Projektet har Miljøstyrelsens interesse, og en repræsentant fra Miljøstyrelsens Ressourceteam har deltaget i møder undervejs.
Undersøgelsen er tæt på sin afslutning, og der ligger vedhæftede udkast til rapport. Rapporten beskriver et
sorteringsanlæg, der kan modtage en blandet fraktion af metal og plast, og ved hjælp af hovedsageligt automatiske sorteringsprocesser udsortere en ren fraktion af magnetisk metal, ikke magnetisk metal (primært
aluminium), og positiv udsortering af de mest værdifulde plastfraktioner. Anlægget vil desuden producere en
sorteringsrest, som indtil videre skal energiudnyttes. Der vil være en løbende vurdering af mulighederne for
at sortere yderligere på sorteringsresten med henblik på at genanvende mere.
Undersøgelsen har bl.a. taget udgangspunkt i erfaringer og data fra Aalborg Forsyning, Renovations forsøgsprojektet Fremtidsguld, hvor knap 700 husstande har frasorteret plast, metal, småt elektronik og sparepærer siden september 2013.
Økonomi
I projektet anslås det, at et sorteringsanlæg vil kunne etableres for en investering på ca. 25 mio.kr., ekskl.
moms. Prisen er baseret på indhentede priser på sorteringsmaskiner og tilhørende anlæg på 12-13 mio. kr.
og en bygning på ca. 10 mio. kr. Det er forudsat, at anlægget placeres i tilknytning til Reno-Nords forbrændingsanlæg på Troensevej, 9220 Aalborg Øst, hvorved der kan drages nytte af eksisterende faciliteter til
indvejning og registrering af affald, velfærdsfaciliteter, ledelse, administration m.v.
Behandlingspriserne for disse affaldsfraktioner er stærkt afhængige af, hvor store affaldsmængder der tilføres. Der er derfor gennemført estimeringer af behandlingsprisen ved forskellige scenarier, som er defineret
med udgangspunkt i udsorteringsforsøg, som blandt andre Mariagerfjord, Aalborg og Hjørring Kommuner
har gennemført. Forsøgene har vist, at der er relativ stor variation i de mængder affald, som frasorteres til
genanvendelse.
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I alle scenarier regnes der med, at sorteringsudstyret er fuldt afskrevet over 8 år. I scenariet med maksimal
tilførsel af mængder forventes behandlingsprisen at ligge i størrelsesordenen 65 kr./ton, mens der ved minimal tilførsel vil være en behandlingspris på omkring 700 kr./ton. Til sammenligning er Reno-Nords forbrændingspris 632 kr./ton i 2015. Deles behandlingsprisen op i henholdsvis plast og metal svarer det til, at prisen,
for at få behandlet plastaffald er i størrelsesordenen 1.000 kr./ton, mens metalaffaldet giver et overskud i
størrelsesordenen 1.400 kr./ton. Alle beregninger er baseret på nuværende priser og forudsætninger.
Sorteringsanlægget vil være en hvile-i sig-selv aktivitet, og der skal udarbejdes et særligt delregnskab under
interessentskabets regnskab for driften af denne aktivitet. Reno-Nords betaling for de udførte opgaver fastsættes på grundlag af hvile i sig selvprincippet.
Relaterede udviklingsprojekter
Der har været stor interesse for projektet, hvilket har medført mulighed for at søge tilskud til forskellige parallelle projekter.
Reno-Nord arbejder sammen med en lokal plastvirksomhed fra Mariager på en projektansøgning til Miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje (MUDP). Projektet omfatter test på det indsamlede affald forud for anskaffelse af sorteringsudstyr, test på anlægget for at sikre bedst mulig sortering og sikre plastfraktioner, som kan
udnyttes til lokal oparbejdning. Der kan søges om 2-3 mio. kr. med ansøgningsfrist 4. juni 2015 og start i
efteråret 2015. Der forventes ligeledes mulighed til september for at søge om tilskud i samme størrelsesorden til investeringer.
Region Nordjylland kan ligeledes yde tilskud, og der har været drøftet mulighed for tilskud på op til 1-2 mio.
kr. til forretningsplan og investeringer i sorteringsudstyr, etablering af sociale arbejdspladser samt eventuel
fælles informationsindsats i kommunerne for at få borgerne til at sortere så effektivt som muligt. Tilskudsbeløbene kan være op til 1-2 mio.kr.
Endelig er Aalborg Kommune på vej med en ansøgning til EU i regi af Smart City med indsamling af plastaffald fra både husholdninger og virksomheder i Aalborg Øst. Der søges om tilskud til informations- og indsamlingsaktiviteter samt til ca. anskaffelse af ekstraudstyr og ansættelse af yderligere personale på Reno-Nords
sorteringsanlæg til håndtering af det indsamlede plastaffald fra virksomheder. Projektet gennemføres ligeledes i samarbejde med den lokale plastvirksomhed.
Alle projekter forudsætter, at der er etableret et sorteringsanlæg i Aalborg medio 2016, og projekternes formål er i alle tilfælde: Effektiv ressourceudnyttelse, grøn vækst og lokale arbejdspladser.
Affaldsgrundlaget
De nordjyske kommuner arbejder p.t. på at få vedtaget nye affaldsplaner, der skal understøtte regeringens
ressourcestrategi. Alle kommuner planlægger i den forbindelse at iværksætte kildesortering af affald inden
for de kommende år efter nedenstående plan.
Kommune

Fraktion

Indføres år

Brønderslev

Plast / Småt metal

2017

Jammerbugt

Plast / Småt metal

2016

Mariagerfjord

Plast / Småt metal

2015

Rebild

Plast / Småt metal

2017

Aalborg

Plast/Småt metal - Eventuelt som 2 fraktioner

2016

Hjørring

Plast / Småt metal

2017
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Hvis der ikke findes lokal behandlingskapacitet for det kildesorterede affald, er alternativet med stor sandsynlighed, at plastaffaldet bliver eksporteret ud af regionen, eventuelt til udlandet. Dermed vil ikke bare de
genanvendelige materialer, men også den forbrændingsegnede restfraktion i affaldet forsvinde fra regionen.
Der er erfaringsmæssigt ikke udfordringer med afsætning af metal.
Beskæftigelsesmæssige konsekvenser
Der er i undersøgelsesprojektet regnet med, at der skal ansættes 8 medarbejdere på sorteringsanlægget.
Hvis anlægget skal udføre sorteringsaktiviteter for Aalborgs Smart City projekt, vil der være behov for yderligere 6 medarbejdere. Plastfraktioner, der kan genanvendes lokalt hos plastfabrikken i Mariagerfjord Kommune, vil desuden understøtte beskæftigelsen i dette område. Direktøren for virksomheden har oplyst, at en
mertilførsel på 1.000 tons/år vil generere 5-6 arbejdspladser på fabrikken.
Forhold i Aalborg Kommune
Sorteringsprojektet er bl.a. udsprunget af Aalborg Kommunes ønske om at skabe en lokal sorteringsmulighed for nogle af de affaldstyper, som der ifølge kommunens netop vedtagne affaldshåndteringsplan skal
sættes øget fokus på. I Aalborg uden affald er det besluttet, at der skal indsamles bl.a. plast og metal ved
husholdningerne fra foråret 2016. Der er lagt op til, at plast og metal indsamles hver for sig. På det anlæg,
der planlægges etableret på Reno-Nord, er det imidlertid muligt at aflevere de to affaldstyper sammenblandet, hvorefter de sorteres og genanvendes. Denne mulighed vil derfor blive revurderet i Aalborg Kommune.
Som udgangspunkt er der ingen problemer med at afsætte metal, som har en positiv værdi. Derimod er plast
en større udfordring. Der findes enkelte anlæg i Danmark, som håndterer mindre mængder plast, og i bl.a.
Tyskland findes store avancerede anlæg, som kan håndtere plast. Afsætningen vil under alle omstændigheder skulle i udbud, hvis der ikke laves en aftale om opgaveoverførsel med Reno-Nord.
Forsøget Fremtidsguld har vist, at ca. 40 % af den plast, der indsamles i forsøget, ikke p.t. kan genanvendes
og derfor brændes. Der er derfor en såvel miljømæssig som økonomisk interesse i at bl.a. mindske transporten og i at kunne levere den brændbare restmængde på Reno-Nord.
Prisen på afsætning af det indsamlede plast og metal varierer efter udbud og efterspørgsel på verdensmarkedet, men en afsætning af materialer til Reno-Nord forventes ikke at påvirke de økonomiske forudsætninger, som er indarbejdet i Aalborg uden affald, og dermed heller ikke påvirke de beskrevne gebyrer.
Det videre forløb
Det er en forudsætning for etableringen af sorteringsanlægget, at en række kommuner forpligtiger sig til at
levere affald til anlægget i en årrække, og som minimum indtil anlægget er afskrevet efter 8 år. Der er samtidig behov for en hurtig afklaring, idet Mariagerfjord Kommune allerede i år vil påbegynde kildesortering,
mens Aalborg Kommune forventer at være i gang i første halvdel af 2016.
Formalia
I henhold til regler i den kommunale styrelseslovgivning samt bl.a. punkt 3.12 i Reno-Nords vedtægter, kan
Reno-Nord kun udføre de omhandlede opgaver for Aalborg Kommune, hvis der bliver indgået præcise aftaler om overførsel af opgaverne til Reno-Nord.
I disse aftaler skal opgaverne således være konkret, klart og entydigt beskrevet med tydelig angivelse af
Reno-Nords kompetence, opgave- og ansvarsmæssigt. Overførselsaftalerne skal desuden godkendes af
statsforvaltningen, jfr. § 60 i den kommunale styrelseslov.
Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at lave en opgaveoverførsel, så Reno-Nord kan sortere plast indsamlet fra husholdninger på det anlæg, som de påtænker at etablere, da der
p.t. er udfordringer med at afsætte en blandet plastfraktion. Den samlede plastmængde vil med stor sandsynlighed efter udbud blive eksporteret. Ved at etablere et sorteringsanlæg lokalt kan det bl.a. sikres, at den
restmængde, som efter sortering ikke kan genanvendes, vil blive energiudnyttet på eget forbrændingsanlæg,
at dele af plasten efterfølgende kan oparbejdes lokalt, at arbejdspladser kan bevares lokalt, og at der kan
sikres et godt arbejdsmiljø i forbindelse med sorteringen
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Det vurderes ligeledes, at det vil være hensigtsmæssigt, at opgaveoverføre sorteringen af det metal, der
indsamles ved husholdningerne til Reno-Nord. Dette område skal undersøges og analyseres nærmere, inden der evt. indgås en aftale, da denne affaldstype i dag umiddelbart kan afsættes. Aftalen indgås, hvis det
vurderes at være en miljømæssig og økonomisk fordel.
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Bilag:
Bilag 1 - Etablering af sorteringsanlæg på I/S Reno-Nord
Bilag 2 - Rapport vedrørende sortering af plast- og metalaffald fra nordjyske kommuner - den 3. vej
Bilag 3 - Notat vedrørende Ressourcestrategien - Undersøgelse af grundlaget for etablering af sorteringsanlæg
for plast og metal i Nordjylland

Magistraten

Møde den 01.06.2015
kl. 09.00

Side 64
6 afaf673

Magistraten

Punkt 13.

Ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i
K-område 0.4.40, Sønder Tranders inden den 31. december 2019 (2. behandling)
2014-36440
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering af ejendomme i K-område 0.4.40,
Sønder Tranders inden den 31. december 2019,
at de modtagne indsigelser ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen
ændres, og
at byrådet gennemfører ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås
frivillige aftaler med de berørte lodsejere.
Lasse Frimand Jensen deltog ikke i sagens behandling.
Beslutning:
Anbefales.
Mai-Britt Iversen var fraværende.

Magistraten

Møde den 01.06.2015
kl. 09.00

Side 65
1 afaf573

Magistraten
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).
Det bemærkes, at tidsfristen kan blive påvirket af Aalborg Kommunes kommende vandhandleplan. Det foreliggende udkast til vandhandleplan, der aktuelt er under politisk behandling, lægger op til, at tidsfristen fastholdes som 31. december 2019. Sammenholdt med det offentligt fremlagte materiale er beskrivelsen i bilag
1 vedrørende tidsfristen derfor justeret således, at den er tilpasset vandhandleplanens angivelse.
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.
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.
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.
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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 Energiudvalgets møde den 19. november 2014 (punkt 8) har ændringsforslaget
været offentliggjort ved annoncering og offentlig fremlæggelse i perioden den 3. december 2014 til den 4.
februar 2015. Den 13. januar 2015 blev der afholdt orienteringsmøde for berørte grundejere på Gistrup skole.
Indsigelser til ændringsforslaget
Ved offentlighedsfasens udløb var der indkommet 10 indsigelser/bemærkninger til ændringsforslaget.
De modtagne indsigelser er vedhæftet som bilag 4.
Miljø- og Energiforvaltningen har i forbindelse med behandlingen af indsigelserne anmodet Aalborg Forsyning, Kloak A/S om bemærkninger til indsigelserne.
Aalborg Forsyning, Kloak A/S har ved brev af 25. marts 2015 fremsendt bemærkninger til Miljø- og Energiforvaltningen. Aalborg Forsyning, Kloak A/S’ bemærkninger til indsigelserne fremgår af skemaet i bilag 5.
Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen har behandlet indsigelserne hver for sig i notatet i bilag 5.
Indsigelserne giver ikke anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres.
Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 4, ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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Efter endelig vedtagelse af spildevandsplanforslaget orienteres hver enkelt om resultatet af byrådets behandling af ændringsforslaget.
Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler, at planen godkendes.
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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
Bilag 4 - PDF af 10 indsigelser, bemærkninger modtaget i offentlighedsperioden
Bilag 5 - Notat vedrørende Miljø- og Energiforvaltningens bemærkninger til indsigelserne
Bilag 6 - Oversigtskort, K-område 0.4.40, Sønder Tranders
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Punkt 14.

Miljø- og Energiforvaltningen - Udlandsrejse
2015-017821
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at rådmand Lasse P. N. Olsen deltager i
kongressen EXPO 2015 i august 2015 i Milano.

Sagsbeskrivelse
EXPO Verdensudstillinger er internationale mega events, hvor verdens lande fremviser det bedste, de kan
præstere - inden for udstillingens overordnede tema.
EXPO 2015 bliver afholdt i Milano, hvor det overordnede tema for udstillingen er ”Feeding the Planet, Energy for
Life”. Temaet fokuserer på ressourceeffektiv fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og –innovation.
I dagene 7.-8. august 2015 afholdes konferencen ”Global Food Security Challenges”, hvor rådmand Lasse P.
N. Olsen samt direktør Søren Gais Kjeldsen deltager.
Konferencen vurderes at være særdeles relevant for Miljø- og Energiforvaltningen og for Aalborg Kommune i
forhold til landbrug, energi, fødevareproduktion, renovation, cirkulær økonomi samt bæredygtighed.
Programmet for kongressen fremgår af vedlagt bilag.

Beslutning:
Godkendt.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Bilag:
Program EXPO 2015 7.-8. august
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Punkt 15.

Eventuelt
Beslutning:
Der holdes fællesmøde mellem Magistraten, Miljø- og Energiudvalget og gruppeformændene den
8. juni 2015 kl. 9.00.
Der holdes fællesmøde mellem Magistraten og gruppeformændene vedrørende demografi på
ældreområdet den 8. juni 2015 kl. 11.00.
Der holdes fællesmøde mellem Magistraten, Miljø- og Energiudvalget og eventuelt
gruppeformændene den 15. juni 2015 kl. 9.00.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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Punkt 16.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
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