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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Der blev givet status på pap- og papirpotentialer i Aalborg Kommune.
Der blev givet status på etablering af ladestandere til elbiler på forvaltningernes parkeringspladser i Aalborg
Kommune.
Der blev orienteret om kommende sag om eventuelt partnerskab for elbiler.
Der blev orienteret om kommende udsendelser i TV2 Nord om den grønne agent og affald/genbrug.
Lasse P.N. Olsen orienterede om deltagelse i KIMOs årsmøde den 25.-27. september på Orkney-øerne i
Skotland.
Der blev givet status på sager i forhold til Miljø- og Energiudvalget.
Søren Gais Kjeldsen orienterede om henv. fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med indskærpelse
vedrørende kommuners mulige konkurrenceforvridende støtte til haller.
Udvalgsmødet den 21. oktober 2015 aflyses.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Bilag:
Papir- og pappotentialer 2015
Pressemeddelelse fra KIMO
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Punkt 3.

Anbefaling: Vandhandleplan
2014-188502
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Vandhandleplan for Aalborg Kommune.

Beslutning:
Anbefales.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. september 2015 (punkt 5), hvor sagen blev udsat.
Vandplaner
Naturstyrelsen har den 30. oktober 2014 vedtaget vandplanerne (for perioden 2009-2015). Planerne er udarbejdet med baggrund i Miljømålsloven. For Aalborg Kommune drejer det sig om vandplanerne for Limfjorden og Nordlige Kattegat/Skagerrak. Vandplanen er overordnet planlægning, som al øvrig kommunal planlægning skal efterleve. Formålet med planen er at sikre en god økologisk tilstand i vandmiljøet.
Aalborg Kommunes forslag til vandhandleplan blev godkendt af byrådet den 23. marts 2015 (punkt 3).
Forslaget har herefter været i offentlig høring i perioden 27. marts til 22. maj 2015 og er desuden sendt til
Regionen, Naturstyrelsen samt nabokommunerne.
Vandhandleplanen skal være endelig vedtaget senest 1 år efter, at vandplanerne er vedtaget. Det vil sige
senest den 30. oktober 2015.
Vandhandleplan
I henhold til Miljømålsloven (september 2009) og Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes vandhandleplaner (december 2011) skal Aalborg Kommune udarbejde en vandhandleplan, som fastsætter krav til indhold, prioritering og tidsfrist for gennemførelse af handleplanen.
Vandhandleplanen udarbejdes på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i vandplanen og dens indsatsprogram. Der skal kun udarbejdes en samlet vandhandleplan for Aalborg Kommune, selv om kommunen
er omfattet af 2 statslige vandplaner (Limfjorden og Kattegat).
Af nedenstående skema fremgår, hvilke indsatser, der skal gennemføres i Aalborg Kommune.
Indsatser som Aalborg Kommune skal løfte i 1. planperiode (2009-2015)
Vandløb
Fjernelse af spærringer i vandløb
50 indsatser, heraf varetages 4 i
nabokommuner
Åbning af rørlagte strækninger
18 indsatser, 4,5 km vandløb
Vandløbsrestaurering
14 indsatser, 27 km vandløb, heraf
varetages 1 projekt på 5,9 km i nabokommuner
Punktkilder
Indsatser for regnvandsbetingede udløb
35 stk.
Indsatser for spildevandsrensning i spredt
20 områder
bebyggelse
Dambrug
4 stk.
Kystvande
Vådområder til fjernelse af næringssalte
I alt 415 tons kvælstof for Limfjorden
Indsatsernes placering ses af kortbilag 1 og 2 i vedlagte vandhandleplan, som er vedhæftet sagen.
Der er ikke krav i vandplanerne for indsatser om søer, fosforvådområder og renseanlæg i Aalborg Kommune.
Indsatserne, som er angivet i vandplanerne, er bundne indsatser. Aalborg Kommune kan ikke undlade at
gennemføre indsatserne og har således alene kompetence til at bestemme rækkefølge og projektindhold.

Implementeringen af vandhandleplanens indsatser vil betyde en væsentlig forbedring af tilstanden i vandområderne, og indsatserne understøtter på mange områder Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi.
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Det reviderede forslag til Aalborg Kommunes vandhandleplan er vedlagt som bilag.
Indsigelser og bemærkninger til vandhandleplanen
Aalborg Kommune har i høringsperioden modtaget 2 indsigelser til vandhandleplansforslaget.
1) Indsigelse fra Naturstyrelsen vedrørende retningslinjer for grundvand og regnbetingede udløb.
2) Indsigelse fra lodsejer ved Vodskov, som gør indsigelse mod at et vandløb på hans ejendom er udpeget i vandplanen.
Ad 1) Indsigelse fra Naturstyrelsen
Med brev af 22. maj 2015 har Naturstyrelsen givet indsigelse mod Aalborg Kommunes forslag til vandhandleplan. Naturstyrelsen gør opmærksom på, såfremt Aalborg Kommune vælger at anvende separatkloakering
som virkemiddel over for et regnvandsbetinget udløb, betragter Naturstyrelsen indsatsen som gennemført,
når der er meddelt påbud til alle oplandets ejendomme om tilslutning at separat afløb til den separate hovedkloak. På samme vis betragter Naturstyrelsen en indsats i spredt bebyggelse som gennemført, når ejendomme er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om tilslutning til kloakken. Når der i
de nævnte tilfælde er meddelt påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 30, er der sikkerhed for, at virkemidlet
vil opnå fuld effekt.
Aalborg Kommune ændrede efterfølgende i teksten til vandhandleplanen og fremsendte den til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har med brev af 7. juli 2015 ophævet indsigelsen overfor vandhandleplanen for Aalborg
Kommune.
Indsigelsen betyder derfor kun mindre ændringer i teksten for vandhandleplanen.
I Naturstyrelsens brev af 22. maj 2015 var der også en bemærkning vedrørende en mindre ændring i planforslaget i forhold til formuleringen af retningslinje 38a.
Aalborg Kommune har tilrettet planforslaget, således at der er overensstemmelse med vandplanens retningslinje 38a.
Ad 2) Indsigelse fra lodsejer ved Vodskov
Indsigelsen omhandler et mindre vandløb som løber på lodsejerens ejendom, og som ejeren ikke mener bør
være omfattet af vandplanerne, idet han refererer til at det er en afvandingsgrøft.
Kommentarer til indsigelsen:
De vandløb, som er udpeget i vandplanen, er fastsat af Naturstyrelsen. Vandplanen er vedtaget, og det betyder, at vandløbet ikke kan udgå som målsat vandløb.
En vandhandleplan, som kommunen udarbejder, er kun en redegørelse for, hvordan og hvornår indsatserne
i vandplanen påtænkes udført. Vandhandleplanen kan derfor ikke ændre på, om et vandløb skal være målsat eller ej.
Det pågældende vandløb har allerede en miljøtilstand på DVFI 5. Det vil sige, at der er målopfyldelse, og der
skal derfor ikke ske en indsats i vandløbet. Vandløbet har tidligere haft en høj målsætning, B4 ”varieret dyre
og planteliv”, i Nordjyllands Amts Regionplan 2005.
Der kommer derfor ikke til at ske ændringer i Vandhandleplanen, som konsekvens af indsigelsen. Lodsejer
får svar om indsigelsen efter byrådsbehandling.
Samlet vurdering
Byrådet er forpligtet til at vedtage vandhandleplanen og har ikke mulighed for at ændre på de indsatser, som
den statslige vandplan udpeger. Byrådet beslutter rækkefølge og tidsplan. Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler, at de store vandløbsprojekter prioriteres højst, samt at forvaltningen prioriterer at få igangsat alle
vandløbsprojekter anført i Vandplan 1 inden udgangen af 2015.
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Bilag:
Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune
Bilag 1 til Vandhandleplan - vandløbsindsatser
Bilag 2 til Vandhandleplan - punktkilder
Bilag 3 til Vandhandleplan - udpegede udløb der er anvendt i Spildevandsplanen
Bilag 4 - Indsigelse fra Naturstyrelsen til vandhandleplan
Bilag 5 - Ophævelse af indsigelse fra Naturstyrelsen
Bilag 6 - Indsigelse fra lodsejer ved Vodskov
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Punkt 4.

Godkendelse: Miljø- og Energiudvalget - mødedatoer for 2016
2013-41827
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse forslag til Miljø- og
Energiudvalgets mødetidspunkter for 2016.

Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Onsdag den 6. januar (kl. 08:30-15.00)
Onsdag den 20. januar (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 3. februar (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 17. februar (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 2. marts (kl. 08.30-15.00)
Torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts: KL – kommunalpolitisk topmøde, Aalborg
Onsdag den 16. marts (kl. 08:30-15.00)
Onsdag den 6. april (kl. 08.30-15.00)
Torsdag den 14. april og fredag den 15. april: Politisk Forum, Aalborg
Onsdag den 4. maj (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 18. maj (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 1. juni (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 15. juni (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 17. august (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 31. august (kl. 08.30-15.00) (evt. budgetuge)
Onsdag den 7. september (kl. 08.30-15.00) (evt. budgetuge)
Onsdag den 21. september (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 5. oktober (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 2. november (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 16. november (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 7. december (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 21. december (kl. 08.30-15.00)
Det indstilles, at der fortrinsvis afholdes møde den 1. og 3. onsdag i måneden.
I juli måned afholdes der ikke møder, og der afholdes kun ét møde i oktober pga. efterårsferie.
Når tidspunktet for byrådets budgetdrøftelser er fastsat, vil mødeplanen blive tilpasset herefter.
For så vidt angår varighed af møderne, vil der være mulighed for at placere bestyrelsesmøder i henholdsvis
vandselskaber og energiselskaber som eftermiddagsmøder på nogle af de ovenfor angivne mødedatoer. På
disse dage vil udvalgsmøderne således være formiddagsmøder. Mødeplan for bestyrelserne kan besluttes,
når bestyrelserne er udpegede eller selskaberne er dannede.
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Punkt 5.

Anbefaling: Miljø- og Energiforvaltningen – etablering af ny energikoncern
2015-048055
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der stiftes et holdingselskab – Aalborg Energi Holding A/S,
at der stiftes et aktieselskab – Nordjyllandsværket A/S,
at der stiftes et aktieselskab – Aalborg Varme A/S,
at der stiftes et aktieselskab – Aalborg Decentrale Værker A/S,
at Energicenter Aalborg Entreprise A/S indgår som datterselskab i energikoncernen og ændrer navn til
Aalborg Energicenter A/S,
at Aalborg Forsyning, Varme overtager Aalborg Forsyning, Gas’ aktieandel i Energicenter Aalborg Entreprise
A/S til den regnskabsmæssige, indre værdi på overtagelsestidspunktet.
at holdingselskabet stiftes i 2015 ved et kontantindskud på 500.000 kr. med finansiering af kommunekassen,
at stiftelsesdokumenter, vedtægter og stiftelsesgrundlag for selskaberne udformes som i vedlagte bilag,
at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige selskabsretlige dokumenter i forbindelse med
stiftelserne af de nævnte selskaber, og
at Magistraten udpeger Aalborg Kommunes aktionærrepræsentant som ejer ved generalforsamling i Aalborg
Energi Holding A/S.

Beslutning:
Anbefales, idet bilag 1, punkt 6.1 omskrives inden forelæggelse for Magistraten, således at punkt 6.1 ikke
opstiller begrænsning for fremadrettet valg af overenskomster.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2015 (punkterne 22- 24) at købe Nordjyllandsværket, som skal
indgå i en ny energikoncern-struktur med et Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab, og i første omgang med Nordjyllandsværket A/S og Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S som datterselskaber.
I forbindelse med overtagelsen af Nordjyllandsværket er det nødvendigt, at der hurtigst muligt etableres et
overordnet energi-holdingselskab, således at alle selskaber i energikoncernen kan være etableret og igangsat den 1. januar 2016 med alle nødvendige myndighedstilladelser, bevillinger mv.
Det indstilles, at der dannes en energikoncern, hvor Holdingselskabet skal varetage ejerskabet af en række
nye energiselskaber, i første omgang Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S og – indirekte – Aalborg Energicenter A/S.
Aalborg Energi Holding A/S stiftes ved kontant indskud på 500.000 kr. via finansieringsposter i det kommunale regnskab. Finansieringsposter påvirker ikke servicerammen og heller ikke anlægsrammen.
Aalborg Energi Holding A/S anvender i umiddelbar forlængelse af stiftelsen den af Aalborg Kommune indskudte selskabskapital på 500.000 kr. til at stifte datterselskabet Nordjyllandsværket A/S ved kontant indskud
af 500.000 kr.
Aalborg Varme A/S stiftes via indskud af egne værdier. Det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud
(overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Varme
A/S, mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab Aalborg Varme A/S. Aktierne i Aalborg Varme
A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med stiftelsen, apportindskydes efterfølgende i Aalborg Energi Holding A/S i forbindelse med en kapitalforhøjelse i dette selskab, således at Aalborg
Varme A/S bliver et datterselskab af Aalborg Energi Holding A/S (aktieombytning).
Aalborg Decentrale Værker A/S stiftes på tilsvarende vis via indskud af egne værdier, det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter,
der overdrages til Aalborg Decentrale Værker A/S, mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab
Aalborg Decentrale Værker A/S. Aktierne i Aalborg Decentrale Værker A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med stiftelsen, apportindskydes efterfølgende i Aalborg Energi Holding A/S i
forbindelse med en kapitalforhøjelse i dette selskab, således at Aalborg Decentrale Værker A/S bliver et
datterselskab af Aalborg Energi Holding A/S (aktieombytning).
Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S stiftes senere i år når størrelsen af apportindskuddet
er endeligt gjort op, og der foreligger
(i)

den efter selskabsloven krævede vurderingsberetning, som skal udarbejdes af revisor, med beskrivelse af apportindskuddet samt erklæring om, at den økonomiske værdi af indskuddet mindst svarer til
den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs, samt

(ii)

den efter selskabsloven krævede åbningsbalance for selskaberne.

Hvad angår Energicenter Aalborg Entreprise A/S, overdrages Aalborg Forsyning Gas’ aktier i selskabet til
Aalborg Forsyning, Varme til den regnskabsmæssige indre værdi på overtagelsestidspunktet. I forbindelse
med stiftelsen af Aalborg Varme A/S indgår Aalborg Forsyning, Varmes aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S i de aktiver, som ved apportindskuddet overdrages til Aalborg Varme A/S. Umiddelbart efter stiftelsen af Aalborg Varme A/S vil Energicenter Aalborg Entreprise således være et datterselskab af Aalborg
Varme A/S. Ved en efterfølgende selskabsomstrukturering overdrages Aalborg Varme A/S’ aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S herefter til Aalborg Energi Holding A/S, således at Energicenter Aalborg Entreprise A/S fremadrettet vil være et datterselskab af Aalborg Energi Holding. I forbindelse med ovenstående
ændres Energicenter Aalborg Entreprise A/S’ navn ved en vedtægtsændring
til ”Aalborg Energicenter A/S” og aktiviteterne Energicenter Aalborg overføres til Aalborg Energicenter A/S.
Endvidere ændres bestyrelsessammensætningen på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, således at bestyrelsen bliver identisk med bestyrelserne i de øvrige selskaber i energikoncernen.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 30.09.2015
kl. 08.30

Side 11
2 afaf430

Miljø- og Energiudvalget

Der er udarbejdet udkast til vedtægter, stiftelsesdokumenter og ejerstrategier for selskaberne i koncernen,
Vedrørende selskabernes vedtægter og ejerstrategier er disse udarbejdet således, at de som udgangspunkt
er identiske for selskaberne, dog med de forskelle som er en følge af selskabernes forskellige formål og
særlige lovgivningskrav til de enkelte selskabers vedtægter. For så vidt angår Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S bemærkes, at endelige udkast til stiftelsesdokumenter og vedtægter afventer
udarbejdelse af vurderingsberetning og åbningsbalance for selskaberne.
Der vil senere blive fremlagt en sag for byrådet vedrørende stiftelse af de øvrige selskaber i energikoncernen. Herudover vil Miljø- og Energiudvalget og/eller bestyrelsen i energikoncernen tage stilling til varetagelse
af administrative opgaver for holdingselskabet og energikoncern, medarbejderforhold, ejendomsforhold,
stiftelsesgrundlag, vedtægter, målsætninger, organisationsdiagram, overdragelsesaftaler mv. Beslutninger vil
i nødvendigt omfang blive forelagt byrådet.
For at få en smidig sagsgang foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige
dokumenter i forbindelse med stiftelsen af selskaberne i energikoncernen i henhold til denne indstilling, ligesom det indstilles, at Magistraten udpeger Aalborg Kommunes ejerrepræsentant i Aalborg Energi Holding
A/S med henblik på, at der kan indkaldes til generalforsamling i Aalborg Energi Holding A/S.
I henhold til byrådsbeslutningen af 22. juni 2015 udgøres bestyrelserne for selskaberne af medlemmerne af
Miljø- og Energiudvalget med rådmanden som formand for bestyrelserne. Forud for underskrivelse af dokumenterne udpeges direktionen for selskaberne.
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Bilag:
Bilag 1: Aalborg Energi Holding A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Bilag 2: Aalborg Energi Holding A/S - Stiftelsesdokument, udkast
Bilag 3: Aalborg Energi Holding A/S - Vedtægter, udkast
Bilag 4: Nordjyllandsværket A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Bilag 5: Nordjyllandsværket A/S - Stiftelsesdokument, udkast
Bilag 6: Nordjyllandsværket A/S - Vedtæfter, udkast
Bilag 7: Aalborg Varme A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Bilag 8: Aalborg Varme A/S - Stiftelsesdokument, udkast
Bilag 9: Aalborg Varme A/S - Vedtægter, udkast
Bilag 10: Aalborg Decentrale Varmeværker A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Bilag 11: Aalborg Decentrale Værker A/S - stiftelsesdokument, udkast
Bilag 12: Aalborg Decentrale Værker A/S - vedtægter, udkast
Bilag 13: Aalborg Energicenter A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
Bilag 14: Aalborg Energicenter A/S - Vedtægter, udkast
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Punkt 6.

Anbefaling: Overtagelse af Nordjyllandsværket, fase 2
2015-037475
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Miljø- og Energiudvalget, som en
konsekvens af beslutningen om at købe Nordjyllandsværket i næste fase (fase 2), bevilges et udlæg fra
kommunekassen på op til 10 mio. kr. i henhold til sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Anbefales.
Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen kan ikke anbefale.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
godkende, at Aalborg Kommune som ejer ikke opnår en uhensigtsmæssig position på elproduktionsmarkedet i Danmark.
Godkendelsen er helt afgørende for, at der kan indledes en detaljeret dialog med de nuværende ejere om de
aktiviteter, Aalborg Kommune overtager pr. 1. januar 2016. Derfor har Aalborg Kommune den 18. september
2015 indsendt Fusionsanmeldelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det forventes, at godkendelsen
sker inden for 2-3 uger.
Når godkendelsen foreligger, overgår implementeringen fra fase 1, hvor analyserne mv. har været rettet mod
vurderingen af vilkår for anskaffelsen, samt at få skabt grundlag for anskaffelsen af Nordjyllandsværket, til en
ny fase 2, hvor det er konkrete aktiviteter i forhold til overtagelsen, herunder driften af Nordjyllandsværket,
der skal forberedes.
Aalborg Kommune skal være forberedt på pr. 1. januar 2016 at overtage driften af Nordjyllandsværket. Det
indebærer, at Aalborg Kommune overtager et nyt forretningsområde med en række aktiviteter, som Aalborg
Kommune ikke har nogen forudgående erfaring med.
De aktiviteter der skal overtages/forberedes, er blandt andet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Etablering af energikoncern, herunder stiftelse af selskaber
Forsikringsforhold
Medarbejderforhold, herunder overenskomstforhold, nødvendige ansættelser mv.
2
Overdragelse af diverse tilladelser eksempelvis tilladelser til CO -udledning mv.
Overdragelse af Vattenfalls leverandøraftaler.
Tilretning og ændring af varmekontrakt med Aalborg Forsyning Varme og evt. Gandrup Vester Hassing.
Finansiering, herunder lånoptagelse og opgørelse af behov for driftsfinansiering
Forberedelse til overtagelse af økonomifunktioner
Analyse af IT systemer, herunder forberedelse af indkøb og integration med forsyningsvirksomhedernes og -selskabers IT systemer, samt klargøring til overtagelse såvel på finansområdet som det
tekniske område. Vattenfalls systemer kan generelt ikke videreføres, og der skal opbygges ny IT- arkitektur samt overføres data.
Salg af el og systemydelser samt varetagelse af balanceansvar. En aktivitet, der er af afgørende betydning for værkets økonomi.
Generel drift og vedligeholdelse af værket.
Overtagelse af alle økonomifunktioner, herunder blandt andet afgiftsbetaling og kvoteordning.
Aftale med Aalborg Havn om overdragelse af ejendommen.

Da det er forretningskritisk, at Aalborg Kommune som ny ejer er tilstrækkeligt forberedt på opgaven, er der
behov for at foretage en række analyser, anskaffelser, uddannelse mv., jf. de nævnte aktiviteter, inden selve
overtagelsen. Der er derfor behov for, at Miljø- og Energiudvalget i fase 2 bevilges et udlæg fra kommunekassen i størrelsesordenen 7,5-10 mio. kr.
Idet der som anført er er tale om et nyt forretningsområde, er estimatet behæftet med nogen usikkerhed.
Måtte det vise sig, at omkostningerne overstiger kr. 10. mio. vil Miljø- og Energiforvaltningen fremkomme
med en supplerende indstilling.
Det nævnte udlæg til fase 2 er en fortsættelse af udlæg i Borgmesterens Forvaltning til fase 1 i størrelsesordenen 10 mio. kr.
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Punkt 7.

Godkendelse: Råd for Grøn Energi
2015-042026
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender forslag til kommissorium for
Aalborg Kommunes Råd for Grøn Energi.

Beslutning:
Udsat.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På møde den 22. juni 2015 (punkt 19) besluttede byrådet at købe Nordjyllandsværket. På samme møde blev
det besluttet, at der skal udarbejdes en kortsigtet og en langsigtet strategi for, hvordan varmeproduktionen i
Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde kan blive fossilfri, ligesom det blev besluttet at nedsætte et
Råd for Grøn Energi med repræsentanter fra blandt andet Aalborg Universitet, øvrige varmeproducenter og
energisektoren.
Råd for Grøn Energi skal med særlig fokus på Nordjyllandsværket fungere som dialogforum i forhold til
kommunens arbejde med udarbejdelse af en kort og en langsigtet strategi for, hvordan varmeproduktionen i
Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde kan blive fossilfri.
Formanden for Råd for Grøn Energi er Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen, og Miljø- og Energiplanlægning vil fungerer som sekretariat. Desuden foreslås det, at rådet nedsættes med repræsentanter fra:
Aalborg Byråd
Aalborg Universitet
Aalborg Portland A/S
I/S Reno-Nord
Dansk Industri
Dansk Fjernvarme
Dansk Energi
Energinet.dk
FleksEnergi
GEUS
Økologisk Råd
Dansk Landbrug
Skov og Naturstyrelsen v./Buderupholm Statsskovdistrikt.
I forhold til Aalborg Byråds repræsentation udpeger hvert parti, der er repræsenteret i Aalborg Byråd, 1 medlem. Formand for Råd for Grøn Energi er Rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen, der samtidig er repræsentant for sit parti.
Aalborg Kommune kan vedtage at indkalde repræsentanter fra andre organisationer, hvis det skønnes relevant for konkrete dagsordenspunkter. Råd for Grøn Energi kan nedsætte projektgrupper efter behov.
Kommissorium for Aalborg Kommunes Råd for Grøn Energi er gældende frem til udgangen af 2016. Såfremt
det besluttes at videreføre Råd for Grøn Energi efter 2016, skal kommissoriet revideres.
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Bilag:
Kommissorium for Aalborg Kommunes Råd for Grøn Energi
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Punkt 8.

Godkendelse: Vandforsyningsplanlægning - Grundvandsbeskyttelse, HorsensLangholt
2014-40032
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at By- og Landskabsforvaltningen anmodes om at gennemføre pålæg af dyrkningsrestriktion til beskyttelse af
grundvandet ifølge lov om miljøbeskyttelse § 26a på ejendommen Gravsholtvej 34,
at der pålægges de rådighedsindskrænkninger, som fremgår af deklarationen, som i overensstemmelse med
den gældende indsatsplan er baseret på 25 mg nitrat pr liter i indvindingsoplandet og ingen brug af pesticider i
kildepladszonen, og
at der gives mandat til at tilbyde erstatning for rådighedsindskrænkningerne inden for en nærmere fastsat
ramme.

Beslutning:
Udsat.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nordjyllands Amtsråd, Udvalget for Teknik og Miljø vedtog på møde den 5. december 2006 indsatplan for
grundvandsbeskyttelse i Hammer Bakker og Tylstrup, der også omfatter Horsens-Langholt.
Det er indsatsplanens målsætning at sikre, at de nordjyske drikkevandsforsyninger baseres på uforurenet
grundvand. Indsatsplanens indeholder en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse af grundvandet,
jfr. Vandforsyningslovens § 13.
Med baggrund i indsatsplanen forhandler Vandsamarbejde Aalborg frivillige aftaler efter Vandforsyningslovens § 13d om tinglysning af dyrkningsdeklarationer. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, opnås målsætningen med et pålæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a og evt. § 24.
Ved indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse på ekspropriationslignende vilkår kan lodsejer
opnå skattefritagelse efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kræver, at der på tidspunktet
for indgåelse af en aftale dels er hjemmel (i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse), dels at der hos kommunen er vilje til at gennemføre pålægget.
Aalborg Kommune har tidligere meddelt pålæg af dyrkningsrestriktioner for grundvandsbeskyttelse efter
Miljøbeskyttelseslovens § 26a på 2 ejendomme i Drastrup, 4 i Aalborg Sydøst og senest 2 i Hvorup.
Der har været afholdt et enkelt møde med lodsejer den 23. oktober 2014, hvorefter der blev foretaget en
vurdering af ejendommen. I marts 2015 meddelte lodsejer, at han ikke ønsker at deltage i en frivillig forhandling om grundvandsbeskyttelse, hvorfor der ikke blev indhentet et forhandlingsmandat i udvalget.
Tilbud om kompensation for pålæg af dyrkningsdeklaration
Til ejendommen hører 83,14ha, heraf 71,98 ha agerjord i omdrift. Der pålægges dyrkningsdeklaration på
12,95 ha, som fordeler sig med 11,81 ha EU-jord (agerjord i omdrift), 0,68 ha skov uden fredskovspligt og
0,46 ha læhegn, krat og markvej.
Husdyrholdet på ejendommen udgjorde ved besigtigelsen en Holstein-malkebesætning med 99,6 årskøer og
83,9 årsdyr i opdræt. Dertil 54 stk. tyrekalve, 1 stk. ungtyr og 2 årsdyr i kødgeder. Derudover er der på en
naboejendom 28,7 årsdyr i opdræt. Samlet 185,7 DE kvæg og 186 DE totalt. Staldsystemet er bindestald
med 102 ko-pladser.
Ejendommen er i øjeblikket en veldrevet og trimmet produktionsejendom. Ifølge den nye Kvæglovs § 41 må
bindestalde taget i brug før 1. juli 2010 ikke anvendes efter 1. juli 2022. Det nuværende staldsystem skal
således, uanset dyrkningsdeklarationen, udskiftes, hvis produktionen skal opretholdes på ejendommen efter
2022.
I forbindelse med åstedsforretningen, der afholdes forud for byrådets beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkning, gives lodsejer et erstatningstilbud, jfr. det vedlagte notat om erstatningsopgørelse.
Miljø
Dyrkningsdeklarationen er et led i at sikre rent grundvand til drikkevandsforsyning, jfr. indsatsplanen for området.
Økonomi
Betaling af kompensation for pålæg af rådighedsindskrænkningen på ejendommen efter Miljøbeskyttelseslovens §26 a påhviler Horsens-Langholt Vandværk. Da vandværket er medlem af Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvand udbetales kompensationen af dette vandsamarbejde. Udbetalingen vil således ske inden for
rammen af Aalborg Kommunes godkendte budget.
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Bilag:
Bilag 1 - Begrundelse for pålæg, Gravsholtvej 34
Bilag 2 - Dyrkningsdeklaration, Gravsholtvej 34
Bilag 3 - Tinglysningsrids, Gravsholtvej 34
Bilag 4 - Oversigtskort til politisk behandling, Gravsholtvej 34
Bilag 5 - Erstatningsopgørelse, Gravsholtvej 34
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Punkt 9.

Orientering: Status for Varmeplan Aalborg 2030, fase 3
2013-35946
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status for Varmeplan
Aalborg 2030, fase 3.

Beslutning:
Taget til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Forsyningsvirksomhederne påbegyndte i 2010 en revision og opdatering af den eksisterende varmeplanlægning for Aalborg Kommune med henblik på, at Varmeplan Aalborg 2030 fremover skal udgøre et værktøj
for den samlede kommune, dels i forbindelse med behandling og prioritering af kommende varmeforsyningsprojekter, dels i forhold til at påvirke udviklingen i retning af en mere bæredygtig energiforsyning.
Arbejdet med Varmeplan Aalborg 2030 er opdelt i fire faser. Fase 1 omhandler afgrænsning og udvikling af
det centrale kraftvarmeområde. Fase 2 omhandler afgrænsning og udvikling af øvrige kollektivt forsynede
områder. Fase 3 omhandler forsyningsmuligheder i områder uden for kollektivt forsynede områder. Fase 4 vil
bl.a. omhandle myndighedsbehandling og opfølgning.
Varmeplan Aalborg 2030 er en rammeplan, der ikke er bindende for hverken borgere eller selskaber i kommunen, men som danner grundlag for efterfølgende dialog med forsyningsselskaber og borgere om igangsætning og prioritering af projekter.
Overordnede energipolitiske målsætninger
Regeringen har som led i den energiaftale, der blev indgået den 12. marts 2012, følgende overordnede
energi- og klimapolitiske målsætninger for Danmark:
 Anvendelse af fossile brændsler ophører inden 2050
 El- og varmeforsyningen omstilles til 100 % vedvarende energi inden 2035
 Anvendelsen af olie i energiforsyningen samt kul på danske kraftværker ophører inden 2030.
Af energiaftalen fremgår endvidere, at installation af olie- og naturgasgasfyr i nye bygninger fra 2013 ikke
længere vil være tilladt. Herudover vil installation af oliefyr i eksisterende bygninger, beliggende i fjernvarmeog naturgasområder, ikke være tilladt efter 2016. Forbuddet mod olie- og naturgasfyr i nye bygninger er efterfølgende indarbejdet i bygningsreglementet.
Aalborg Kommunes visioner og strategier på energiområdet
Aalborg Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet udarbejdet ”Energivision for Aalborg Kommune
2050”. Energivisionen viser, at Aalborg Kommune inden 2050 kan nå målsætningen om at blive uafhængig
af fossile brændsler. Med afsæt i Energivisionen udarbejdede Forsyningsvirksomhederne efterfølgende
”Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030”, som byrådet godkendte den 28. marts 2011 (punkt 3).
”Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030” danner på energiområdet baggrund for Aalborg Kommunes ”Klimastrategi 2012-2015”, som byrådet vedtog den 12. december 2011 (punkt 14) og for ”Bæredygtighedsstrategi 2013-2016”, som byrådet vedtog den 8. april 2013 (punkt 12).
Byrådets vision er i henhold til ”Bæredygtighedsstrategi 2013-2016”, at forsyning med gas, el, varme, vand
og bortskaffelse af spildevand og affald skal ske med det mindst mulige energi- og ressourceforbrug og den
mest bæredygtige teknologi for at reducere det økologiske fodaftryk på det globale klima og miljø. Af ”Bæredygtighedsstrategi 2013-2016” fremgår blandt andet, at Aalborg Kommune vil være fossilfri kommune senest
i 2050.
Af ”Klimastrategi 2012-2015” fremgår, at Aalborg Kommune ønsker at tage medansvar for de globale klimaudfordringer ved bl.a. at reducere energiforbruget og at satse på flere vedvarende energikilder. ”Klimastrategi 2012-2015” peger blandt andet på følgende strategier og mål:
 Energiforbruget i bygninger skal reduceres 40-50 % gennem energibesparelser og energieffektiviseringer frem til 2050
 Senest i 2030 udgør solvarme og varmepumper – eventuelt i kombination – den primære opvarmning af
bygninger uden for de kollektive forsyningsområder.
Status for Varmeplan Aalborg 2030
I forbindelse med Varmeplan Aalborg 2030 analyseres en række mulige teknologispor, hvorimod det endelige valg af teknologier og placering af anlæg først vil blive endeligt afklaret i forbindelse med eventuel udarbejdelse af projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven.
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Arbejdet med Varmeplan Aalborg 2030, fase 1 blev igangsat i 2010. Formålet med fase 1 har primært været
at få klarlagt i hvilket omfang, det centrale kraftvarmeområde kan udvides de kommende år, herunder hvilke
nye forsyningsområder, der med fordel kan kobles på det centrale fjernvarmesystem.
Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2013 (punkt 3) Varmeplan Aalborg 2030, fase 1. Den 16. december 2013 (punkt 2) godkendte byrådet principper for konvertering af individuelle naturgasområder mv. og
Aalborg Forsyning, Varmes prioritering af rækkefølgen for, hvornår potentielle områder tilbydes tilslutning til
central kraftvarme,
Der er fortsat nogle uafklarede spørgsmål i forbindelse med Varmeplan Aalborg 2030, som vil have betydning for, om nogle byer skal indgå i fase 1, fase 2 eller fase 3.
I løbet af efteråret 2014 blev varmeplangrundlaget for fase 2 og fase 3 opdateret. I den forbindelse blev der
udarbejdet datablade for de aktuelle byer og områder.
Status for Varmeplan Aalborg, fase 3
Formålet med Varmeplan Aalborg 2030, fase 3 har primært været at få afdækket mulighederne for varmeforsyning af de områder i Aalborg Kommune, der ligger uden for de kollektivt forsynede områder, det vil sige
områder forsynet med fjernvarme eller naturgas.
I forlængelse af arbejdet med opdatering af varmeplangrundlaget har Miljø- og Energiforvaltningen hyret et
rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde rapporten ”Teknologikatalog for vedvarende energianlæg til det
åbne land”. Formålet med rapporten er at få klarlagt mulighederne for energibesparelser og anvendelse af
vedvarende energikilder i områder uden for de kollektivt forsynede områder. Områderne uden for de kollektivt forsynede områder består både af landsbyer og fritliggende ejendomme. I teknologikataloget er der også
set på mulighederne for fælles varmeanlæg i to landsbyer. Rapporten vil desuden kunne bruges som model
for andre lokalsamfund, hvor husene ligger relativt tæt, så rørsystemets udbredelse kan begrænses.
Pilotprojekt for landsbyer i Aalborg Kommune
I forbindelse med budget 2015-18 afsatte byrådet 2 mio. kr. årligt til implementering af Klimastrategien. På
møde den 20. maj 2015 (punkt 6) godkendte Miljø- og Energiudvalget, at 0,4 mio. kr. heraf i 2015 anvendes
til energirådgivning af private husstande.
Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende valgt, at de 0,4 mio. kr. skal anvendes til gennemførelse af et
pilotprojekt for landsbyer i Aalborg Kommune, idet dette projekt ligger i naturlig forlængelse varmeplanens
fase 3. Hovedformål med pilotprojektet er dels at få reduceret energiforbruget, dels at få implementeret vedvarende energianlæg i områder uden for kollektivt forsynede områder i Aalborg Kommune. De energibesparelser, der realiseres som følge af projektet, påregnes at tilfalde Aalborg Forsyning, Varme.
Pilotprojektet for landsbyer i Aalborg Kommune påregnes gennemført i samarbejde med en ekstern partner.
Landsbyerne Halkjær og Holtet er udvalgt ud af 24 potentielle landsbyer med mellem 20 og 170 opvarmede
bygninger. Halkjær, der ligger sydvest for Bislev, består af 25 opvarmede bygninger og Holtet, der ligger
sydøst for Gandrup, består af 40 opvarmede bygninger.
Tidsplan
Arbejdet med Varmeplan Aalborg, fase 2 og 3 påregnes afsluttet i løbet af 2016. Arbejdet med pilotprojektet
for Halkjær og Holtet påregnes afsluttet i 2015.
Afslutning
Miljø- og Energiforvaltningen vil fortsat med passende mellemrum orientere Miljø- og Energiudvalget om
status for arbejdet med Varmeplan Aalborg 2030. Næste gang bliver formentlig, når der foreligger en afklaring omkring den endelige afgrænsning af fase 1.
Miljø- og Energiforvaltningen forventer endvidere at orientere Miljø- og Energiudvalget om resultaterne af
pilotprojektet for landsbyerne Halkjær og Holtet i løbet af 2016.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 30.09.2015
kl. 08.30

Side 24
3 afaf430

Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Teknologikatalog for vedvarende energianlæg til det åbne land, Aalborg Kommune
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Punkt 10.

Orientering: Status for samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området
2015-009199
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status for samarbejde om
forsyningssikkerhed i Nibe-området.

Beslutning:
Taget til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 30.09.2015
kl. 08.30

Side 26
1 afaf230

Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen har siden 2011 arbejdet på at etablere et samarbejde om forsyningssikkerhed i
Nibe-området. Miljø- og Energiudvalget blev senest orienteret om sagen på møde den 29. april 2015 (punkt
3).
Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området blev etableret på møde i Nibe den 26. maj 2015. På
mødet blev der valgt repræsentanter til en vandværksgruppe, som har til opgave at rådgive og afgive høringsudtalelser til Miljø- og Energiudvalget samt til byrådet i forbindelse med udarbejdelse af årsbudgetter,
tidsfølgeplan for udbygning af ledningsnettet m.v. Der er aftalt møde i vandværksgruppen den 23. september
2015.
Status for tilslutning til samarbejdet er følgende:
 17 vandværker har tilsluttet sig samarbejdet og har underskrevet samarbejdsaftalen.
 To vandværker har meldt ud, at de er positive over for samarbejdet, men har nogle betingelser, som
de vil have opfyldt inden de melder sig ind.
 Aalborg Forsyning, Vand A/S har tilkendegivet, at de vil deltage i samarbejdet, men har hidtil afventet accept fra Forsyningssekretariatet.
Med hensyn til de to vandværker, Ejdrup Vandværk og Skørbæk Vandværk, som ikke har skrevet under på
samarbejdsaftalen, så besluttede Miljø- og Energiudvalget på møde den 29. april 2015 (punkt 3), at udvalget
gerne ser en lokal løsning og er indstillet på at facilitere denne.
På møde i Vandværksgruppen den 23. september 2015 er der et punkt på dagsordenen vedrørende model
for tilslutning af de sidste to vandværker til samarbejdet. Der vil blive orienteret om resultatet af dette på udvalgsmødet.
Aalborg Forsyning, Vand A/S har netop modtaget udkast til afgørelse om prisloft for 2016. I udkast til prisloft
fremgår det, at Forsyningssekretariatet mangler dokumentation for, at vandsamarbejdet i Nibe-området er
etableret, og at der derfor ikke er grundlag for at give tillæg for vandsamarbejdet i prisloftet for 2016.
Miljø- og Energiforvaltningen har sendt et høringssvar til Forsyningssekretariatet, hvor der redegøres for, at
samarbejdet om forsyningssikkerhed er startet op.
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Punkt 11.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen orienterede om indvielse den 29. september 2015 af biogaslager på Renseanlæg
Øst.
Der blev orienteret om arbejdet med effektivisering i fjernvarmesektoren.
Dansk Fjernvarme holder landsmøde i Aalborg den 29. og 30. oktober 2015. Tilmelding blev aftalt.
Jan Nymark Thaysen orienterede fra temadag den 25. september 2015 i Limfjordsrådet.
Lasse Frimand Jensen orienterede fra bestyrelsesmøde den 22. september 2015 i Aalborg Forsyning,
Holding A/S.
Anna Kirsten Olesen orienterede om bestyrelsesmøde den 22. september 2015 i Aalborg Forsyning, Vand A/S
samt om håndtering af afsluttet vandforurening på Skydebanevej og Egholm.
Lene Krabbe Dahl og Tommy Eggers var fraværende.
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Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Lene Krabbe Dahl og Tommy Eggers var fraværende.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl og Tommy Eggers var fraværende.
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