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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Mødetidspunkter blev drøftet af hensyn til afholdelse af bestyrelsesmøde i Aalborg Energikoncernen samme
dag som udvalgsmøderne.
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Punkt 2.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Som opfølgning på henvendelse fra Lars Peter Frisk og Lene Krabbe Dahl vedrørende planlægning af
fjernvarme i den sydøstlige korridor blev orienteret om den igangværende proces. Udvalget
ønsker orientering løbende i processen, som også gives til lokale samråd. Det undersøges om der er
mulighed for midlertidig udlån af gasfyr til private i områder, hvor etablering af fjernevarme er under vejs.
Der blev orienteret om det første møde i Rådet for Grøn Energi den 4. februar 2016.
Udvalget blev orienteret om processen efter at Aalborg Byråd den 22. juni 2015 (punkt 18) besluttede at
godkende en betinget aftale vedrørende opløsning af Renovest I/S.
Tilmelding til KL's Teknik og Miljø '16 - konference blev aftalt.
Tilmelding til KTC's studietur til Barcelona blev drøftet.
Udvalget blev orienteret om Landsbrugspakkens konsekvenser for kriterierne indarbejdet i indsatsplanerne
for drikkevand på enkelte områder, og processen som følge heraf fremadrettet.
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Punkt 3.

Orientering om budget 2017-2020, status på omprioriteringsbidrag
2015-061922
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om status på forvaltningens
arbejde med omprioriteringsbidraget.

Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsbeskrivelse
En væsentlig del af budgetprocessens første del er udmøntning af Miljø- og Energiforvaltningens andel af
Aalborg Kommunes samlede omprioriteringsbidrag, jfr. Årshjul 2016 for Budget 2017-20.
Som udvalget tidligere er blevet orienteret om, blev der medio januar 2016 udsendt brev til ledere og MEDudvalg i de skattefinansierede afdelinger om at påbegynde en brainstorming, hvor der stilles skarpt på afdelingens arbejdsmetoder og arbejdsgange samt arbejdsopgaver med henblik på at finde muligheder for omprioriteringer.
Status for Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø er, at det i samarbejde med det Lokale MED Udvalg (LMU) er
aftalt, at der frem til medio februar arbejdes med kortlægning af muligheder og konsekvenser ved en ændret
prioritering af opgaveløsningen inden for myndighedsområdet. Prioriteringen af forslagene vil foregå i løbet
af februar og vil være fokuseret på mindst mulig konsekvens for miljøet.
Status for Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø- og Energiplanlægning er, at emnet blev drøftet i Personalemøde med MED-status (PMU) den 26. januar 2016. Her kom der nogle forslag til, hvor der muligvis kan hentes mindre besparelser, som kan indgå i omprioriteringsbidraget. For øjeblikket er forslagene ved at blive
vurderet – bl.a. i forhold til de konkrete økonomiske konsekvenser.
Der skal orienteres om status på Miljø- og Energiudvalgets arbejde med omprioriteringsbidraget på byrådets
2. temadag den 29. februar 2016.
Det bemærkes, at genetablering af Forvaltnings MED Udvalg (FMU) efter organisationsændringen pr. 1.
januar 2016 pt. afventer de faglige organisationers udpegning af medlemmer til udvalget.
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Punkt 4.

Godkendelse af affaldsgebyr, status, ny proces og opkrævninger
2011-15057
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget i forbindelse med opkrævning af
administrationsgebyr på affaldsområdet godkender:
at der tages udgangspunkt i det indkomstår, der ligger to år før gebyråret,
at der anvendes et opdateret datagrundlag, og regningen derfor først udsendes i april måned, og
at det angives tydeligt på fakturaen, at såfremt der søges om fritagelse inden betalingsfristen, gives der
automatisk henstand med betalingen, indtil ansøgningen er behandlet.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sagen blev udsat på Miljø- og Energiudvalgets møde den 25. juni 2015 (punkt 9) og har været forelagt Miljøog Energiudvalget på mødet den 3. september 2015 (punkt 8).
Miljø- og Energiforvaltningen har således tidligere i år orienteret Miljø- og Energiudvalget om det foreliggende grundlag for påligning og opkrævning af det administrative affaldsgebyr. På baggrund af erfaringerne fra
2015 foreslår Miljø- og Energiforvaltningen enkelte ændringer i den fremtidige administrationspraksis for at
imødekomme virksomhedernes ønske om en bedre service og gennemskuelighed i forbindelse med opkrævningen af administrationsgebyret.
Ud over de i nedenstående beskrevne forslag arbejdes der med bedre information i forbindelse med opkrævningen og en løbende optimering af datagrundlaget for opkrævningen.
2015
Opkrævningen i 2015 er foretaget ud fra de principper for påligning af administrationsgebyr for virksomheder, som det tidligere Forsyningsudvalg vedtog i 2012 med udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen.
Miljø- og Energiforvaltningen har i 2015 udsendt opkrævning af administrationsgebyr til 8.300 virksomheder
ud af de ca. 23.000 virksomheder, der er registreret i Aalborg Kommune. 700 virksomheder har søgt fritagelse, hvoraf de 500 er imødekommet.
De fleste fritagelser er givet med baggrund i, at der har været højst 1 ansat, eller omsætningen har været
mindre end 300.000 kr.
Inden for betalingsfristen på 14 dage modtog Miljø- og Energiforvaltningen 250 ansøgninger om fritagelse,
som alle fik henstand med betalingen, indtil ansøgningen var behandlet.
Efter betalingsfristens udløb og frem mod fristen for at søge om fritagelse på de 8 uger blev der modtaget
450 ansøgninger. I disse tilfælde stoppes rykkerproceduren. Virksomheder, der efterfølgende får fritagelse
for administrationsgebyr, skal ikke betale for tidligere fremsendt rykker.
2016
Der kan sikres en mere målrettet opkrævning af administrationsgebyret på de to områder, der giver anledning til flest fritagelser: Dette kan opnås ved, at
1. Der tages udgangspunkt i det indkomstår, der ligger to år før gebyråret, jf. nyfortolkning af affaldsbekendtgørelsen.
2. De fejl, der var i opkrævningsregistret i 2015 forventes rettet pr. 1. april 2016, hvorfor det anbefales først
at udsende regningen i april måned.
Samlet skønnes det, at over halvdelen af de virksomheder, der tidligere har søgt om fritagelse, fra 2016 på
forhånd vil blive sorteret fra og ikke vil modtage en regning. Dette gælder bl.a. de nystartede virksomheder.
Det har desværre vist sig praktisk og økonomisk umuligt at udvide betalingsfristen fra 2 til 8 uger, så den
svarer til klagefristen. Baggrunden er, at opkrævninger fra Aalborg Forsyning udsendes via Nets og sker
enten via Betalingsservice eller via indbetalingskort. Skal der sikres 8 ugers betalingsfrist fordrer det et andet
opkrævningssystem med væsentlige ekstraomkostninger for alle ca. 8000 udsendte regninger.
Som alternativ til den længere betalingsfrist fastholdes den normale 14 dages betalingsfrist. På fakturaen
angives derimod tydeligt, at såfremt der søges om fritagelse inden betalingsfristen, gives der automatisk
henstand med betalingen, indtil ansøgningen er behandlet.
Ud fra erfaringerne i 2015 og et ønske hos såvel Miljø- og Energiudvalget som forvaltningen er der således
mulighed for fra 2016 at sikre en bedre service og større gennemskuelighed for virksomhederne.
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Punkt 5.

Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om
restaurationsdrift i Aalborg Kommune
2016-005057
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender ændring af vilkår om
udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune.

Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 29. april 2015 (punkt 7), hvor sagen blev drøftet.
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår, at vilkårene om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune ændres, jfr. bilaget ”Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg
Kommune”. Den foreslåede ændring betyder, at det på udvalgte områder, med få boliger tæt på, er muligt, at
fortovsrestauranter har åbent til kl. 24.00 og i Jomfru Ane Gade frem til kl.05.00 forudsat, at støjbidraget ved
naboskel ikke overstiger 65 dB(A), jfr. Bilaget ”Ændring af vilkår om udeservering i Kommunal forskrift nr.
001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune”.
I samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen blev der i sommeren og efteråret 2015 gennemført en
forsøgsordning med disse ændrede åbningstider på udvalgte steder. Da forsøgsordningen ikke medførte
flere klager over støj i relation til udendørsservering, vurderer Miljø- og Energiforvaltningen, at der er grundlag for at imødekomme restauratørernes ønske om mulighed for udeservering efter kl. 22.00 i udvalgte områder.
By- og Landskabsudvalget har på mødet den 21. januar 2016 (punkt 14) godkendt de nye retningslinjer og
vilkår for udeservering, hvor det fremgår, at tilladelserne til fortovsrestauranternes åbningstid fremover vil
være afhængig af placeringen i forhold til omgivelserne, jfr. bilaget ”Retningslinjer og vilkår for udendørs
servering, By- og Landskabsforvaltningen, 210116”:
Boligområde:
Centerområde/erhverv:
Jomfru Ane Gade:

kl. 10.00-22.00
kl. 10.00-24.00
kl. 10.00-05.00.

De udvidede åbningstider vil gælde for fortovsrestauranter på offentlige tilgængelige pladser og ved facader
langs gaderne, men ikke ved servering på bygningernes gårdside.
Oversigtsplan med angivelse af åbningstider i den centrale del af Aalborg er vedlagt og vil indgå i ændringen
af den kommunale forskrift, jfr. bilaget ”kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale del af Aalborg”.
For at sikre, at de nye muligheder for udendørs servering efter kl. 22 ikke giver anledning til væsentlige støjgener ved boliger, har Miljø- og Energiforvaltningen fastsat nye vilkår om, at der på det udendørs serveringsareal ikke må anbringes og placeres musikanlæg, og døre og vinduer skal være lukkede, når der er
musik inde i selve restauranten.
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Bilag:
Ændring af vilkår om udeservering i Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune
Kommunal forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune
Retningslinjer og vilkår for udendørs servering, By- og Landskabsforvaltningen, 210116
Kortbilag med angivelse af åbningstider for udeservering i den centrale del af Aalborg
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Punkt 6.

Godkendelse af håndtering af støj fra udendørs musikarrangementer
2015-020154
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender Kommunal forskrift om
regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på Aalborg Kommunes pladser.

Beslutning:
Godkendt, idet antallet af dage med mulighed for arrangementer pr. år hæves til 10 dage for Jomfru Ane
Parken, Byhaven.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet forslag til en ny Kommunal forskrift med det formål at
regulere de støjmæssige forhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på de kommunale pladser på en måde, der tilgodeser både naboer og kulturlivet, jfr. bilag ”udkast til kommunal
forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalejede pladser”.
Forskriften er udarbejdet i et tæt samarbejde med Sundheds- og Kulturforvaltningen, og den erstatter de fælles retningslinjer for udendørsarrangementer i Aalborg Kommune, der i 2000 blev vedtaget af daværende Teknisk Udvalg og Skole- og Kulturudvalg.
Med etableringen af en del nye pladser i og omkring midtbyen og på havnefronten i Aalborg er
mulighederne for at afholde udendørs musikarrangementer blevet større, hvilket samtidig har medført en del flere naboklager over støjgener end hidtil.
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at støjforholdene fra udendørs musikarrangementer skal
reguleres på lige fod med andre støjende midlertidige aktiviteter i kommunen. I Kommunal forskrift
for midlertidige bygge- og anlægsarbejder er der på hverdage i tidsrummet fra kl. 07-18 fastsat en
støjgrænse på 70 dB(A) ved nærmeste bolig.
Da hovedparten af de udendørs musikarrangementer afvikles i weekend og aftentimerne har Miljøog Energiforvaltningen valgt at tage udgangspunkt i et lydniveau på 65 dB(A) ved den samlede
vurdering af støjforholdene ved boliger. Dette svarer samtidig til det lydniveau, som Aalborg Kommune har fastsat som støjgrænse i forbindelse med restaurationers udeservering om aftenen.
Som en del af den samlede vurdering af støjforholdene har Miljø- og Energiforvaltningen fået støjmålefirmaet Sweco til at beregne, hvor mange boliger der bliver udsat for et lydniveau på mere end
65 dB(A) under afviklingen af de forskellige koncerter/musikarrangementer, jfr. bilag ”bilag 2 til
Kommunal forskrift - Oversigt over den beregnede lydudbredelse ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på de mest benyttede kommunale pladser”.
Miljø- og Energiforvaltningen er opmærksomme på, at et lydniveau på 65 d(BA) vil kunne opfattes
som en støjmæssig gene ude ved de berørte boliger. Derfor er der i forskriften fastsat specifikke
krav til antallet af koncerter/musikarrangementer på de mest benyttede kommunale pladser, hvilket
tidsrum de må finde sted i, og ikke mindst hvor højt lydniveauet må være i et nærmere fastlagt kontrolpunkt, jfr. bilag ”bilag 1 til Kommunal forskrift - Oversigt over de mest benyttede kommunale
pladser med angivelse af de fastsatte rammer for afholdelse af udendørs musikarrangementer”.
Der har i den forbindelse været en god dialog med byens musikarrangører og lydfolk, som har bidraget positivt til udformningen af de nye vilkår.
Ved fastsættelsen af det maksimale antal koncerter/musikarrangementer i Karolinelund har Miljøog Energiforvaltningen fastholdt det nuværende aktivitetsniveau, indtil evt. ny risikovurdering giver
mulighed for flere arrangementer, da det i forbindelse med den allerede udarbejdede risikovurdering af nabovirksomheden Tulip er forudsat, at antallet af udendørsarrangementer i Karolinelund
ikke stiger.
Støjberegningerne viser samtidig, at det er i forbindelse med afholdelse af koncerter i Karolinelund,
at det største antal boliger (ca. 1.000) er udsat for et lydniveau på mere end 65d(A). På den baggrund er sluttidspunktet for koncerter i Karolinelund fastsat til kl. 22.30 mod tidligere kl. 24. Dette er
efter aftale med Skråen (Fredagskoncerter).
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Der er oprettet en fælles indgang via Aalborg Kommunes hjemmeside for de, der ønsker at gennemføre udendørs arrangementer på kommunens pladser og arealer.
Generelt vil Miljø- og Energiforvaltningen efter hver sæsonafslutning for de udendørs musikarrangementer foretage en evaluering sammen med kommunens øvrige forvaltninger, politi og beredskab. Evalueringen efter første sæson vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget.
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Bilag:
Udkast til kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på
kommunalejede pladser
Bilag 1 til Kommunal forskrift - Oversigt over de mest benyttede kommunale pladser med angivelse af de
fastsatte rammer for afholdelse af udendørs musikarrangementer
Bilag 2 til Kommunal forskrift - Oversigt over den beregnede lydudbredelse ved afholdelse af udendørs
musikarrangementer på de mest benyttede kommunale pladser
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Punkt 7.

Godkendelse af Giftfri Zone 2016 - kampagne
2015-034648
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget og Byog Landskabsudvalget godkender oplæg til indhold af giftfri by kampagnen.

Beslutning:
Godkendt, idet kommunens mintgrønne farve anvendes i kampagnen.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har afsat 300.000 kr. på budgettet hvert år fra 2014-2017 til at gennemføre ”Projekt Giftfri by”.
Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen, der skal organisere arbejdet med projektet. Der er valgt at bruge en konsulent til at bistå arbejdsgruppen i vurderingen af, hvordan projektets mål nås.
Miljø- og Energiudvalget og By- og Landskabsforvaltningen havde i forbindelse med behandlingen af giftfri
by kampagnen henholdsvis den 29. april 2015 (punkt 8) og den 9. april 2015 (punkt 22) væsentlige ændringer til kampagnen, der betød, at kampagnen blev udskudt. Derefter blev udarbejdelsen af en ny kampagne
påbegyndt. Miljø- og Energiudvalget og By- og Landskabsudvalget er henholdsvis den 18. og 19. november
2015 (punkt 11 og 17) blevet orienteret om oplæg til indholdet af den nye kampagne
Anvendelsen af sprøjtemidler til at holde arealerne omkring vores ejendomme fri for ukrudt kan være med til
at forurene drikkevandet. Hvert år lukkes vandboringer på grund af forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer, og det er både dyrt og svært at placere nye boringer til erstatning for de lukkede boringer.
Hovedoverskriften i kampagnen er ”Giftfri Zone”. Giftfri Zone signalerer bl.a. en zone, hvor vi passer på vores
drikkevand og hinanden. Der er tilføjet en underoverskrift som en reel begrundelse for at fravælge gift nemlig
- ”Hold grundvandet drikkeklart”. Hoved- og underoverskriften formidles bl.a. gennem kampagnens mærke,
jfr. bilaget ” Giftfri Zone – mærke”. Af mærket fremgår ligeledes en adresse til kampagnens Facebook-side,
som skal være med til at forsyne borgeren med baggrundsviden og gode råd til giftfri vedligehold. Mærket vil
fremgår af kampagnematerialet bl.a. som et klistermærke.
Mål og målgruppe
Målet med projektet er at skabe opmærksomhed omkring ukrudtsbekæmpelse på private arealer uden brug
af sprøjtemidler, og samtidig skal den enkelte borger kunne gøre opmærksom på deres holdning til brug af
gift.
Målgruppen for kampagnen er bred, men som udgangspunkt er den henvendt til villaejere, der er potentielle
brugere af sprøjtemidler.
Medier og formidling
Facebook vil blive anvendt som det centrale medie i kampagnen. Der vil fra Aalborg Kommunes hjemmeside
blive henvist til kampagnens Facebook-side og omvendt, men de centrale informationer vil blive formidlet via
Facebook. Her kan kampagnens billeder og tekst vises i sammenhæng med relevante informationer omkring
ukrudtsbekæmpelse på private arealer uden brug af sprøjtemidler. Samtidig kan der her deles gode tips og
tricks til giftfri vedligeholdelse og stilles spørgsmål omkring emnet. Det er under overvejelse, at kampagnens
Facebook-side skal serviceres af en freelance journalist, der brænder for den giftfri have. Dette valg afhænger dog af, om det er økonomisk muligt.
Det skal samtidig være muligt for borgerne at gøre opmærksom på, at de går ind for ”Giftfri Zone”, f.eks. via
et klistermærke på postkassen. Den enkelte borger signalerer på den måde til omverdenen (naboerne), at
der findes alternative måder, hvorpå ukrudtet kan bekæmpes.
Målet er at informere om kampagnen via en husstandsomdelt flyer med fortællingen om Giftfri Zone. I flyeren
vil borgeren blive opfordret til at sætte de medfølgende klistermærker på postkassen eller havelågen, og
derigennem signalere at de går ind for Giftfri Zone. For at give en yderligere grund til at skilte med Giftfri
Zone vil der være mulighed for at vinde forskellige præmier.
Der lægges ligeledes en strategi for PR-indsatsen for projektet for at sikre størst mulig omtale af Giftfri Zone i
pressen.
Aalborg Kommune
Aalborg Kommune går forrest i kampagnen bl.a. via skiltning i Aalborg Kommunes parker og grønne områder, der alle vedligeholdes uden brug af sprøjtemidler. Skiltet består af kampagnens mærke – Giftfri Zone, jf.
bilag 1. På den måde viser Aalborg Kommune, at vi er med til at holde grundvandet drikkeklart. Samtidig vil
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der i forbindelse med kampagnen være en opfordring til Byrådets politikere om at sætte klistermærket på
deres egen postkasse.
Forårsmessen
Forårsmessen den 8.-10. april 2016 bliver kampagnens startskud, og dermed afstemmes kampagnestarten
med starten på havesæsonen. Her vil Aalborg Kommune gå i dialog med borgerne og videregive information
omkring giftfri ukrudtsbekæmpelse.
Tidsplan
Tiden ind til kampagnestart anvendes til at udarbejde kampagnemateriale, opbygge anvendte medier samt
organisere formidlingen. Kampagnens endelige opbygning er ikke på plads, da der med udgangspunkt i
økonomien skal laves nogle til- og fravalg. Hvis der er væsentlige ændringer til kampagnens oplæg får det
betydning for kampagnens gennemførelse.
På baggrund af de erfaringer, der opnås gennem arbejdet med kampagnen i 2016, udarbejdes der et kampagneprogram for 2017.
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Bilag:
Giftfri Zone - mærke
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Punkt 8.

Orientering om Den Grønne Agents arbejde og resultater
2014-23599
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om den Grønne Agents
arbejde og resultater.

Beslutning:
Udsat.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har afsat midler i perioden 2015-2019 til Grønne Agenter. Den første Grønne Agent blev ansat pr. 1.
marts 2015 og har således nu fungeret i knap et år.
Den Grønne Agent indgår i en lang række bæredygtighedsprojekter sammen med samråd, boligforeninger
og borgergrupper og bliver til stadighed inviteret med i nye projekter. Samtidig er Den Grønne Agent med til
at understøtte og igangsætte foreninger og fællesskaber med fokus på grøn omstilling.
Den Grønne Agent medvirker til at få omsat kommunens visioner og mål for øget dialog og deltagelse af
borgere, organisationer og virksomheder om den grønne omstilling, jf. Bæredygtighedsstrategien, og udvikler tiltag, som gør det nemmere at være bæredygtig borger. Han arbejder tæt sammen med kommunes forvaltninger for at sikre sammenhæng mellem kommunens aktiviteter, mål, planlægning og myndighedsrolle
inden for miljø, energi og bæredygtighed.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 17.02.2016
kl. 08.30

Side 19
2 afaf229

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 9.

Orientering vedrørende kom først i mål med vandplanprojekterne
2016-000303
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering sag om status på
vandplanprojekter.

Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Vandplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at
alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvandet – skal have ”god
økologisk tilstand”. De enkelte vandplaner gælder for en periode på 6 år.
Vandplan 2009-2015 (Vandplan I)
Aalborg Kommune er omfattet af to vandplaner – henholdsvis hovedvandopland for Limfjorden og hovedopland for nordlige Kattegat og Skagerrak.
Statens indsatsprogram i vandplanerne (Vandplan 1) er bindende over for kommunerne. Aalborg Kommune
har i alt 77 indsatser i 355 km målsat vandløb, som består af fjernelse af 46 spærringer, åbning af 18 rørlægninger og 13 strækninger, der skal restaureres. Kort over indsatser under vandplan 1 fremgår af bilag
”kort over indsatser i Vandplan I”.
Vandområdeplaner 2015-2021 (Vandplan II)
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.
De målsatte vandløb, som Aalborg Kommune skal lave indsatser i, jf. bekendtgørelsen om indsatsprogrammer, fremgår af bilag ”kort over indsatser i Vandplan II”.
Indsatserne består af fjernelse af 4 spærringer samt en række vandløb, som skal restaureres. De instrumenter, som indgår i de restaurerede strækninger, er bredere end i Vandplan 1. Her indgår bl.a. Ådalsprojekter
og genslyngning af vandløb.
Gennemførelse af projekter.
Vandløbsprojektopgaven er overordnet opdelt i følgende 2 trin:
1. Forundersøgelse
2. Myndighedsbehandling og gennemførelse.
Kommunerne skal via en tilskudsordning søge tilskud til først at gennemføre forundersøgelser og dernæst
søge tilskud til den fysiske gennemførelse af indsatserne.
Vandområdeplanen forventes først vedtaget i 2016. Det har derfor endnu ikke været muligt for Aalborg
Kommune at søge på disse projekter.
Aalborg Kommune har siden 2012 arbejdet med projekter under Vandplan I. Status pr. januar 2016 fremgår
af bilag 3. Hovedpunkter for status er:






Forundersøgelse for alle indsatser er enten afsluttet (58 stk.) eller bliver færdiggjort i løbet af foråret
2016 (19 stk.).
6 indsatser er fysisk gennemført i marken.
Aalborg Kommune har fået tilsagn til realisering af 18 indsatser.
12 af indsatserne forventes ikke at blive gennemført grundet manglende omkostningseffektivitet. Der er
tale om mindre betydende projekter højt oppe i vandløbsspidserne. Når de sidste forundersøgelser er
afsluttet, kan der komme flere til denne liste.
Der mangler i alt at blive søgt realisering for 41 indsatser.

Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø har i budgettet fra 2016 fået bevilliget ekstra 600.000 kr. årligt til vandplanindsatser.
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Med den ekstra bevilling forventer Miljø- og Energiforvaltningen, at det vil kunne nås at få ansøgt om realisering til alle projekter under Vandplan I ved udgangen af 2017, et mål der ellers ikke vil være nået.
Der er stor forskel på, hvor store de enkelte indsatser er og dermed den tid, det tager at gennemføre det
enkelte projekt. Med den ekstra bevilling vurderes det, at Miljø- og Energiforvaltningen vil kunne gennemføre
yderligere 5-10 af de mindre indsatser om året i perioden 2017-2018.
I bilaget ”oversigt over de enkelte vandplanindsatser” er der en nærmere gennemgang af de enkelte projekters status samt en grov tidsplan for disse. Planen indeholder dog mange usikkerheder og forudsætninger.
Dels er Miljø- og Energiforvaltningen afhængig af at få bevilliget tilskud til projekterne fra Staten, og dels er
Miljø- og Energiforvaltningen afhængig af, hvordan forhandlinger med lodsejerne går.
Da vandområdeplanerne endnu ikke er vedtaget, kan Miljø- og Energiforvaltningen ikke p.t. udarbejde tidsplan for disse projekter. Den ekstra bevilling forventes at kunne sikre, at nogle af indsatserne i Vandplan II vil
kunne startes op i 2017/2018.
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Bilag:
Kort over indsatser i Vandplan I
Kort over indsatser i Vandplan II
Oversigt over de enkelte vandplanindsatser
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Punkt 10.

Orientering om håndtering af boreaffald fra skifergasboring
2016-001197
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om henvendelse fra
Greenpeace vedrørende håndtering af boreaffald fra Skifergasboring.

Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Greenpeace har den 23. december 2015 sendt en mail til Aalborg Byråd, hvor de tilkendegiver at være utilfreds med, at boreslam/alunskifer fra skifergasboringen i Dybvad er håndteret som blandet affald og ikke
som farlig radioaktivt affald. Affaldet er kørt til losseplads i Frederikshavn Kommune. På denne baggrund har
det været ønsket at få sagen behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde.
Til orientering har Frederikshavn Kommune, der har haft den aktuelle sag i Dybvad, fået en tilsvarende henvendelse fra Greenpeace.
Miljø- og Energiforvaltningen har haft kontakt til Frederikshavn Kommune om det aktuelle affaldsprodukt og
har fået oplyst, at boreslam/alunskifer fra 3,5 km dybde er blevet kørt til Ravnshøj losseplads som blandet
affald. Dette er sket som følge af, at Sundhedsstyrelsen har kategoriseret affaldet som ikke radioaktivt med
baggrund i konkrete analyser. Sundhedsstyrelsen er myndighed for kategorisering af, hvorvidt affaldet er
radioaktivt.
I Sundhedsstyrelsens ” Notat vedrørende radioaktive stoffer fra efterforskningsboringen ved Dybvad” fremgår
”Der blev målt dosishastigheder på niveau med baggrundsstrålingen og væsentligt lavere end, hvad der
f.eks. tillades på permanente arbejdspladser. Kun direkte på overfladen af borekernerne kunne der konstateres lettere forhøjede dosishastigheder/tælletal svarende til 2-4 gange baggrundsstrålingen. Laboratoriebestemmelser af aktivitetsindholdet i de fire udtagne prøver viser et indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer i prøverne, som er under undtagelsesniveauerne. ”
Miljø- og Energiforvaltningen har ikke kendskab til, at Aalborg Kommune skulle have modtaget noget af det
aktuelle boreslam/alunskifer. Greenpeace har telefonisk den 12. januar 2016 oplyst, at de ikke har kendskab
til sager fra Aalborg.
Greenpeace ønsker med henvendelsen, at gøre Aalborg Byråd opmærksom på affaldsproblematikken ved
evt. skifergasboring, i tilfælde af, at Aalborg Kommune vil få en aktuel sag. Såfremt Aalborg Kommune vil få
en tilsvarende sag, vil Sundhedsstyrelsen også her skulle kategorisere slammet mht. radioaktivt/ikke radioaktivt, idet baggrundskoncentrationen for uran i Danmark kan variere. Endvidere vil Aalborg Kommune som
myndighed forholde sig til affaldsproblematikken og behandle den som en del af VVM-redegørelsen, hvor en
affaldshåndteringsplan vil indgå.
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Punkt 11.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen orienterede om bestyrelsesmøde i Aalborg Vandkoncern den 11. februar 2016.
Folder om Spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, hvoraf mulighed for lånoptagelse og
afdragsordning fremgår, vedlægges referatet.
Daniel Nyboe Andersen orienterede om møde i Dansk Affaldsforening den 3. februar 2016.
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Bilag:
Brochure vedr. spildevandskloakering sommerhusområdet Hals-Hou 2016, etape 6 og 7
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Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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