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Miljø- og Energiudvalget

Tid

Onsdag 16. marts 2016, kl. 11.00

Sted

Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

Afbud

Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen, Kristoffer Hjort Storm, Lene
Krabbe Dahl

Til stede

Lasse Puertas Navarro Olsen, Jan Nymark Thaysen, Lars Peter Frisk

Øvrige
deltagere
Øvrige
oplysninger

Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til
efterfølgende udvalgsmøder.

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.03.2016
kl. 11.00

Side 1 af 54
1

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 2.

Orientering fra rådmand og direktør
Orientering om vedtaget tillæg til spildevandsplanen vedrørende sikring af ekspropriationsgrundlag til
etablering af rensebassin syd for Sønder Tran-ders Vej, Gug Øst
Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.03.2016
kl. 11.00
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Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Vedtagelsesnotat - Tillæg til spildevandsplanen vedrørende sikring af ekspropriationsgrundlag for etablering af
rensebassin syd for Sønder Tranders Vej, Gug Øst

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.03.2016
kl. 11.00
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Punkt 3.

Orientering om henvendelse fra byrådsmedlem angående stigning i varmeprisen
2016-014380
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om spørgsmål fra
byrådsmedlem Thomas Krarup vedrørende stigning i varmeprisen.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at orientering om spørgsmål fra
byrådsmedlem Thomas Krarup vedrørende stigning i varmeprisen videresendes til byrådets orientering.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.03.2016
kl. 11.00

Side 4
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Byrådsmedlem Thomas Krarup har den 7. marts 2016 fremsendt 11 spørgsmål vedrørende stigningen i varmeprisen, som blev besluttet på bestyrelsesmødet den 2. marts 2016 i Aalborg Energikoncern A/S. Spørgsmålene er vedhæftet som bilag.
Bestyrelsen i Aalborg Energikoncern A/S behandler forslag til svar spørgsmål på bestyrelsesmøde den 16.
marts 2016.
Der arbejdes på besvarelsen af spørgsmålene. Svarene, eller de svar, som kan være klar, vil blive eftersendt.
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Bilag:
Spørgsmål fra Thomas Krarup om varmepriser
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Møde den 16.03.2016
kl. 11.00
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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af status på ompriorieteringsbidrag
2015-061922
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender Miljø- og Energiforvaltningens
forslag til omprioriteringsbidrag omfattende:
• 510.000 kr. frigivet ved yderligere optimering af de administrative sagsgange i Miljø og reduktion i
serviceniveauet for miljøgodkendelser til landbrug
• 50.000 kr. frigivet ved reduktion i midler anvendt til understøttelse af sagsbehandlingen i Miljø- og
Energiplanlægning, herunder DK-plan.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.03.2016
kl. 11.00
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget blev orienteret på sidste møde den 2. marts 2016 (punkt 3) om Miljø- og Energiforvaltningens status på udarbejdelse af omprioriteringsbidrag på 560.000 kr.
Miljø
På mødet blev det besluttet, at for så vidt angår Miljøs andel af omprioriteringsbidraget, skal der udarbejdes
uddybende bemærkninger mm. vedrørende den fremtidige ressourceanvendelse til meddelelse af miljøgodkendelser til landbrug. I nærværende sag har Miljø- og Energiforvaltningen uddybet bemærkningerne vedrørende frigivelse af midler til omprioriteringsbidraget fra sagsbehandlingen tilknyttet miljøgodkendelser til
landbruget.
På mødet den 2 marts 2016 (punkt 3) oplyste Miljø- og Energiforvaltningen, at fra 1 januar 2016 er der nye
sagsbehandlingstider gældende for miljøgodkendelser til såvel landbrug, som virksomheder. Fra denne dato
gælder, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug ikke må overstige 200 dage. (i dag er kravet 270 dage).

Miljø- og Energiforvaltningen oplyste ligeledes, at det er forvaltningens vurdering, at konsekvensen af ”landbrugspakken”, samt de økonomisk udfordringer i landbrugserhvervet generelt vil være, at nogle landbrug vil
vælge at afvente indsendelsen af nye ansøgninger om miljøgodkendelser, indtil den nye målrettede regulering er implementeret fra 2018/2019.
Baggrunden for denne vurdering, er baseret på følgende forhold.
1) Som en del af ”landbrugspakken” adskilles godkendelsen af arealerne fra anlægget og erstattes af en
generel regulering og en målrettet regulering. Dette indfases fra dyrkningssæson 2018/2019. Det er ikke
endeligt fastlagt, hvad kommunernes opgaver bliver herefter. For nuværende stilles der i miljøgodkendelserne vilkår vedr. mængden af udbragt husdyrgødning og andre organiske produkter med indhold af
N (kvælstof) og P (fosfor), vilkår til ekstra efterafgrøder ud over de lovpligtige og vilkår til særlige sædskifter. Målet er at reducere udvaskningen til overfladevand og grundvand. Der stilles desuden vilkår om
staldtyper, teknologiske tiltag m.v., der sikrer, at nedfaldet af ammoniak i nærliggende naturområder holdes under grænseværdierne.
Der er ikke i ”pakken” taget stilling til, hvordan denne regulering/beskyttelse kan/skal videreføres, og beskyttelse af sårbar natur og søer er ikke omtalt i aftalen. Dertil kommer, at det er uafklaret, om det ændrede tilladelige dyretryk for slagtesvin (hæves fra 1,4 DE/ha (dyreenheder pr. hektar) til 1,7 DE/ha i
2017) betyder, at kravene i miljøgodkendelserne til f.eks. ekstra efterafgrøder ikke kan fastholdes i nuværende omfang. Det fremgår ikke af ”landbrugspakken”, om en tilsvarende reguleringsmulighed integreres i den målrettede regulering, idet aftalen alene har fokus på udledninger til havmiljøet.
2) I grundvandsområder og oplandet til habitatvandområder reguleres kvælstofudvaskningen i dag i miljøgodkendelserne på grundlag af den beregnede udvaskning fra et planteavl, dvs. hvor stor udvaskningen
ville være fra en tilsvarende bedrift udelukkende gødet med handelsgødning. I miljøgodkendelsen stilles
vilkår om, at udvaskningen til rodzone ikke må overstige dette niveau. De forøgede gødningsnormer som
følge af ”landbrugspakken” betyder, at dette niveau fra planteavl bliver højere inden udgangen af 2017
og derved vil det også blive tilladt, at der sker en større udvaskning fra husdyrbrugene i disse områder.
Dette vil være gældende som minimum, indtil der evt. kompenseres for dette med de kollektive ordninger
og den målrettede regulering.
Som oplyst på Miljø- og Energiudvalgets møde 2. marts 2016 er det således Miljø- og Energiforvaltningens
vurdering, at med den nuværende viden vil en reduktion i budget 2017 af ressourcer allokeret til miljøgodkendelser for landbrug være det område inden for Miljø, hvor de negative konsekvenserne for erhvervsservice niveauet vil være mindst mulige.
Som det også blev oplyst den 2. marts 2016 er det dertil Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at den
kommende målrettede regulering vil betyde så væsentlige forandringer i forhold til landbrugsreguleringen, at
ressourceanvendelsen til løsningen af opgaven fra 2018/2019 vil ændres markant. Det kan kræve flere ressource eller færre.
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Miljø- og Energiplanlægning
I Miljø- og Energiplanlægning har PMU som tidligere oplyst peget på mulige bidrag til omprioriteringsbidraget
på administrationsområdet. Det drejer sig bl.a. om udgifter til kopieringsmaskine/printer, aftale med rådgivende ingeniørfirma om DK-plan – den interaktive løsning, der bl.a. er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og spildevandsplan 2016-2027. Tiltagene skønnes at kunne
frigive midler svarende til ca. 50.000 kr.
Samlet vurdering
Det er Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at yderligere optimering af de administrative sagsgange i Miljø og reduktion i serviceniveauet for miljøgodkendelser til landbrug vil kunne frigøre samlet 510.000 kr.
Dertil kommer, at oplægget fra Miljø- og Energiplanlægning på 50.000 kr. indstilles godkendt, som det blev
fremlagt på mødet den 2. marts 2016.
Samlet betyder dette, at der kan frigives 560.000 kr. til omprioriteringsbidraget fra det skattefinansierede område.
Det bemærkes, at Forvaltnings MED-Udvalget (FMU) endnu ikke haft lejlighed til at drøfte oplægget, idet første møde i det nye FMU er udskudt til april 2016.
Det endelige omprioriteringsbidrag skal afleveres til Borgmesterens Forvaltning senest 1. april 2016 med
henblik på fremlæggelse på byrådets temadag den 11. april 2016.
Sagsbeskrivelse fra mødet den 2 marts 2016 (punkt 3)
Miljø
I Miljø er der fra LMU peget på optimering af de administrative sagsgange herunder:
 Investeringer i mobilt digitalt tilsyn, som fra 2018 forventes at give besparelser.
 Optimering af opgavestyringen, herunder yderligere standardisering af ensartede opgaver.
Men da disse optimeringer ikke vurderes at kunne frigive tilstrækkelige midler, er det nødvendigt også at
omprioritere ressourceanvendelsen inden for myndighedsområdet. Dette skyldes, at myndighedsopgaverne
udgør det store opgavevolumen i Miljø, og derfor også udgør det område, hvor den altovervejende del af
ressourcerne anvendes.
Da antallet af nye sager på IndustriMiljø-, ByMiljø- og VandMiljø-området de seneste år har været voksende,
er det vurdereingen, at muligheden for en reduktion af ressourceanvendelsen inden for myndighedsområdet
er mest realistisk inden for landbrugsområdet, hvor forvaltningen i 2015 har haft sagsbehandlingstider som
ligger væsentligt under de 9 måneder (270 dage), som er den sagsbehandlingstid, som frem til 1. januar
2016 var aftalt som acceptabel mellem staten og KL.
Fra 1 januar 2016 er der nye sagsbehandlingstider gældende for miljøgodkendelser til såvel landbrug, som
virksomheder. Nu gælder, at sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser til landbrug ikke må overstige 200
dage. Forvaltningen vurderer, at konsekvensen af den forestående landbrugspakke samt de økonomisk udfordringer i landbrugserhvervet generelt vil være, at flere landbrug vil vælge at afvente indsendelsen af nye
ansøgninger om miljøgodkendelser, indtil den nye målrettede regulering er implementeret fra 2018/2019.
Dertil kommer, at den målrettede regulering forventes at ville betyde så væsentlige forandringer i forhold til
landbrugsreguleringen, at ressourceanvendelsen til løsningen af opgaven fra 2018/2019 vil ændres markant.
På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at reduktion af ressourcer allokeret til miljøgodkendelser
for landbrug vil have den mindst mulige negative konsekvens for erhvervsserviceniveauet.
Det vurderes samlet, at optimeringen af de administrative sagsgange og reduktion i serviceniveauet for miljøgodkendelser til landbrug, vil kunne frigøre samlet 510.000 kr.
Miljø- og Energiplanlægning
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I Miljø- og Energiplanlægning har PMU peget på mulige bidrag til omprioriteringsbidraget på administrationsområdet. Det drejer sig bl.a. om udgifter til kopieringsmaskine/printer, aftale med rådgivende ingeniørfirma
om DKplan - den interaktive løsning, der bl.a. er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse og spildevandsplan 2016-2027. Tiltagene skønnes at kunne frigive midler svarende
til ca. 50.000 kr.

Miljø- og Energiudvalget
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kl. 11.00
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Punkt 5.

Godkendelse af opsamlende kompetencefordeling - Miljø- og Energiforvaltningen
2013-44449
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at ramme nr. 11 om kompetencedelegation for opgaver inden for spildevandsplanområdet revideres som
angivet i sagsbeskrivelsen med tilhørende bilag, og
at den herefter opsamlende kompetencefordelingsplan mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og
Energiforvaltningen revideres som angivet i sagsbeskrivelsen med tilhørende bilag.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
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Sagsbeskrivelse
Generelt - kompetencedelegation
Miljø- og Energiudvalget godkendte den 3. december 2014, pkt. 7 kompetencefordeling mellem udvalget og
forvaltningen – såvel hvad angår forretningsdrift, som hvad angår myndighedsafgørelser o. lign.
Siden da er foruden Aalborg Vandkoncern etableret Aalborg Energikoncern.
Samtidig har Aalborg Byråd og Miljø- og Energiudvalget vedtaget nedenstående ændringer af kompetencemæssig karakter. Disse medfører derfor ændringer af de tilhørende rammer i afsnit B i den af Miljø- og Energiudvalget den 3. december 2014 godkendte kompetencefordeling.
Parkeringskontrol – ramme nr. 1
Aalborg Byråd vedtog den 14. december 2015, pkt. 27 at overføre opgaven med parkeringskontrol til fra
Miljø- og Energiudvalget til By- og Landskabsudvalget.
Den oprindelige ramme nr. 1 om parkeringskontrol ophæves derfor.
Beredskabsområdet – ny ramme nr. 1
Miljø- og Energiudvalget godkendte den 6. januar 2016, pkt. 5 en ny ramme om kompetencedelegation –
beredskabsområdet.
Den kan passende få nr. 1.
Spildevandsplanområdet – ramme nr. 11
Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015, pkt. 21, at byrådets kompetence til såvel 1. behandling
som endelig vedtagelse af ændringer af spildevandsplanen delegeres til Miljø- og Energiudvalget.
Samtidig tilkendegav Aalborg Byråd sin ekspropriationsvilje til gennemførelse af spildevandsplanen og tillæg
til denne uanset om disse vedtages af Aalborg Byråd eller Miljø- og Energiudvalget.
Det anbefales derfor, at ramme nr. 11 om kompetencedelegation for opgaver inden for spildevandsplanområdet revideres i overensstemmelse hermed, jfr. vedhæftede bilag.
Affaldsområdet – ramme nr. 12
Miljø- og Energiudvalget godkendte den 3. februar 2016, pkt. 4 en revideret ramme nr. 12 om kompetencedelegation – affaldsområdet.
Varmeforsyningsloven og strategiske beslutninger på varmeområdet – rammerne nr. 14 og 15
Miljø- og Energiudvalget godkendte den 16. december 2015, pkt. 5 en revideret ramme nr. 14 om kompetencedelegation – varmeforsyningsloven.
Samtidig godkendte Miljø- og Energiudvalget at ophæve ramme nr. 15 – strategiske beslutninger o. lign. på
varmeområdet.
Rottebekæmpelse – ramme nr. 58
Miljø- og Energiudvalget godkendte den 20. marts 2015, pkt. 3 ramme nr. 58 om kompetencedelegation –
rottebekæmpelse.
Opsamling – kompetencefordeling i øvrigt – afsnit A og B
De øvrige rammer om myndighedsafgørelser i afsnit B i den af Miljø- og Energiudvalget den 3. december
2014 godkendte kompetencefordeling er ikke ændret.
Derimod vil indledningen til afsnit B om myndighedsafgørelser skulle tilrettes i mindre omfang.
Endvidere skal afsnit A om forretningsdrift i den af Miljø- og Energiudvalget den 3. december 2014 godkendte kompetencefordeling revideres i mindre omfang bl.a. som følge af selskabsgørelsen i energisektoren.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.03.2016
kl. 11.00

Side 12
2 afaf454

Miljø- og Energiudvalget
På den baggrund er udarbejdet oplæg til en revideret kompetencefordeling mellem Miljø- og Energiudvalget
og Miljø- og Energiforvaltningen.
Den reviderede kompetencefordeling og de nye/ændrede myndighedsrammer træder i kraft straks ved Miljøog Energiudvalgets godkendelse heraf.
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Bilag:
UDKAST - ramme 11 - spildevandsplanområdet
Kompetencefordeling mellem udvalget og forvaltningen - skema
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Punkt 6.

Godkendelse af lånegaranti til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
2016-002637
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender en driftsøkonomisk og teknisk vurdering til Magistraten med
anbefaling af, at der ydes lånegaranti til et lån på 7,9 mio. kr. med en løbetid på 20 år til Vaarst-Fjellerad
Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har ved henvendelse af den 7. januar 2016 søgt om kommunegaranti. Af ansøgningen fremgår det, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker en kommunegaranti
til et 20-årigt aftalelån på 7,9 mio. kr.
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. er et af de 50 værker, som Folketinget ultimo 2014 besluttede at
give tilladelse til at installere et biomassefyret anlæg på op til 1 MW. På baggrund heraf ønsker VaarstFjellerad Kraftvarmeværk at etablere et vådfliskedel-anlæg på 1 MW som supplement til den nuværende
naturgasbaserede varmeproduktion.
Den årlige varmeproduktion fra fliskedlen er beregnet til ca. 6.850 MWh/år, hvilket er omkring 85 % af
Vaarst-Fjellerad’s årlige varmebehov. Fliskedlen vil reducere den nuværende gasbaserede varmeproduktion.
Selskabet forventer en besparelse hos forbrugerne på ca. 4.300 kr., ekskl. moms pr. år.
Myndighedsforhold
Miljø- og Energiforvaltningen godkendte den 24. september 2015 et projekt for etablering af en 1 MW fliskedel hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. i henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Herudover har Miljø- og Energiforvaltningen givet miljøgodkendelse til anlægget den 5. januar 2016. Etablering af anlægget vil ligeledes kræve en byggetilladelse.
Forhandlinger med Aalborg Varme A/S
Aalborg Varme A/S har oplyst, at selskabet og Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har drøftet mulighederne for, at Aalborg Varme A/S overtager Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Som følge af, at Aalborg Varme A/S alene kan fastlægge de økonomiske betingelser for en overtagelse på
baggrund af anlæg, der er etableret og som følge af, at de økonomiske betingelser for en overtagelse med
stor sandsynlighed vil blive bedre efter etablering af fliskedlen, er det aftalt, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. etablerer fliskedlen, hvorefter Aalborg Varme A/S udfører beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser af en eventuel overtagelse.
Retsgrundlag og praksis
I henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse
af garantier mv., §2, stk. 1, nr. 5, har kommuner låneadgang til udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder
ledningsnet.
Det vurderes, at etablering af fliskedel, inkl. tilbygning, falder ind under bestemmelserne i bekendtgørelsens
§2, stk. 1, nr. 5.
I henhold til bekendtgørelsens §10 kan lån optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må
ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid
inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger mv.
Den hidtidige praksis i Aalborg Kommune har været, at der i forbindelse med kommunegarantier til kollektive
energiforsyningsanlæg er givet lån med en løbetid på maksimalt 20 år.
Vilkår for kommunegaranti
I forbindelse med godkendelse af kommunegarantier til decentrale fjernvarmeselskaber har det været praksis i Aalborg Kommune, at det skulle indarbejdes i selskabernes vedtægter, at Aalborg Kommune skulle
godkende takster, budgetter og regnskaber for selskaberne i garantiperioden. Denne bemyndigelse er efterfølgende overgået til Miljø- og Energiudvalget.
Med baggrund heri foreslås det, at der i forbindelse med godkendelse af kommunegarantien stilles betingelse om, at følgende skal fremgå af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.s vedtægter:
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Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld
Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for selskabets gæld
Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for
selskabets gæld
Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning.

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har oplyst, at ovennævnte allerede er indarbejdet i selskabets
vedtægter i forbindelse med en tidligere kommunegaranti.
Da Aalborg Kommune, som garantistiller, er interesseret i, at garantibeløbet ikke kommer til udbetaling i
garantiperioden er praksis, at der som betingelse for kommunegarantien kræves, at der tinglyses forblivelsespligt til fjernvarme hos forbrugerne i garantiperioden.
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har oplyst, at alle selskabets forbrugere har tinglyst forblivelsespligt til fjernvarme.
Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats på 0,5 % af
restgælden. Beløbet vil blive opkrævet en gang årligt og være 0,5 % af restgælden primo året.
Afrunding
Som det fremgår af foranstående, ønsker Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. at optage et kommunegaranteret lån i KommuneKredit på 7,9 mio. kr. til etablering af et nyt flisfyret kedelanlæg, inkl. tilbygning.
Med baggrund i den hidtidige praksis i Aalborg Kommune anbefales det, at der gives kommunegaranti til et
lån med en maksimal løbetid på 20 år og på de foreslåede betingelser. Det vurderes, at den gennemsnitlige
levetid på kedelcentral, inkl. bygning, vil være i overensstemmelse med løbetiden på 20 år.
Anbefalingen sker under forbehold af, at alle myndighedsforhold er på plads, inden lånet optages.
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Punkt 7.

Godkendelse af takst for Vandsamarbejde Hals, Grundvandsbeskyttelse 2017
2016-008860
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takst for 2017 for deltagelse i det private
vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD 17), Hals.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at
opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i deres prisloft, skal Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål. I Hals-området er Ulsted Ålebæk
Vandværk omfattet af Vandsektorloven.
Ulsted Ålebæk Vandværk skal, senest den 15. maj 2016, indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet for 2017, herunder vandselskabets
forventede omkostninger til samarbejde om grundvandsbeskyttelse.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstillet følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder omkring grundvandsbeskyttelse. ”
Mål:
Grundvandsbeskyttelse ved deltagelse i et grundvandssamarbejde
Aktiviteter
Til opnåelse af målet vedrørende grundvandsbeskyttelse skal vandværkerne i Aalborg Kommune deltage i et grundvandssamarbejde. Som udgangspunkt skal følgende vandværker deltage i følgende samarbejder:
 Vandværkerne i Hals-området skal deltage i samarbejde om grundvandsbeskyttelse
OSD 17, Hals. Samarbejdet skal udføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse
med indsatsplanen for Hals-området. Bidrag til vandsamarbejdet (kr./m3) skal godkendes af byrådet. ”
Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for OSD 1469, Hals
(tidligere OSD 17) foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2017, ekskl. moms, i overensstemmelse med
forslag fra vandværkerne i Hals-området:
Takst for 2017....................................................................................................

1,60 kr. pr. m3

Taksten for 2017 er hævet med 0,10 kr. i forhold til taksten i 2016 på 1,50 kr.
Med taksten for 2017 forventes et samlet årligt indtægtsbudget for vandværkerne i Hals-området på ca. 1,1
mio. kr. til grundvandsbeskyttelse.
Aalborg Kommune er i gang med at revidere indsatsplanen for Hals-området. Planen forventes vedtaget
inden udgangen af 2016. Når den reviderede indsatsplan er vedtaget, skal der udarbejdes et budget for
gennemførelse af indsatserne i indsatsplanen med henblik på fastsættelse af de fremtidige takster for grundvandsbeskyttelse.
Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den
11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts 2016. Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var
omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt
den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den
økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag.
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Punkt 8.

Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse for VSK 2017
2016-008862
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takst for 2017 for grundvandsbeskyttelse for
Vandværkerne i Sejlflod (VSK).

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune gennemføres en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse via vandsamarbejder. For at vandværker, der er omfattet af Vandsektorloven, kan få lov til at
opkræve penge til grundvandsbeskyttelse hos forbrugerne og få det som tillæg i deres prisloft, skal Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet godkende dette som et miljømål.
VSK skal senest den 15. maj 2016 indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet for 2017, herunder vandselskabets forventede omkostninger til
grundvandsbeskyttelse.
I Sejlflod-området er de almene vandværker organiseret sammen i VSK, der skal udføre opgaver i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst, der blev vedtaget i 2015 og indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for OSD 1452, Kongerslev, der forventes vedtaget i 2017.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog på mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstilles følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder om
grundvandsbeskyttelse. ”
MÅL:
”VSK skal gennemføre grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse med de kommende indsatsplaner”
-

VSK gennemfører grundvandsbeskyttelsen i oplandet til de kildepladser, der drives af
VSK eller af et af medlemmerne af VSK. Bidrag, som VSK opkræver til grundvandsbeskyttelse (årlig afgift og/eller kr./m 3), skal godkendes af byrådet”

Med henblik på opfølgning af indsatserne i indsatsplanerne for OSD 1435, Aalborg Sydøst og OSD 1452,
Kongerslev foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2017, ekskl. moms, i overensstemmelse med forslag fra VSK:
Takst for 2017....................................................................................................

0,25 kr. pr. m3

Ledningsbidrag (Grundvandsbeskyttelse) pr. forbruger for 2017 .........................

25,00 kr.
3

Takst for 2017 er hævet væsentligt i forhold til taksten for 2016, som var 0,25 kr. pr. m og et ledningsbidrag
pr. forbruger på 25,00 kr. Dette skyldes, at VSK, på baggrund af Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst,
har udarbejdet et budget for gennemførelse af indsatserne i indsatsplanen.
Med taksten for 2017 forventes et årligt indtægtsbudget på ca. 240.000 kr. til grundvandsbeskyttelse.
Det skal afslutningsvis bemærkes, at VSK har anket deres prisloft for 2016 til Konkurrenceankenævnet. Det
kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag, når der foreligger en afgørelse fra Konkurrenceankenævnet.
Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den
11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts 2016. Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var
omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt
den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den
økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag.
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Punkt 9.

Godkendelse af takst for Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området 2017
2016-009369
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at vedlagte hensigtserklæring
fremsendes til Aalborg Vand A/S vedrørende fastsættelse af bidrag for 2017 til Samarbejde om
forsyningssikkerhed i Nibe-området.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har ved vedtagelsen af Vandforsyningsplan 2013-2024 den 7. oktober 2013 (punkt 5) besluttet, at
der skal etableres et vandsamarbejde i Nibe-området med det formål at gennemføre opbygningen af et sikkerhedssystem i Nibe-området.
Vandsamarbejdet er beskrevet i Vandforsyningsplanens bilag:
 Bilag 11: Samarbejdsaftale om forsyningssikkerhed i Nibe-området
 Bilag 12: Regulativ for udførelse af vandforsyningsprojekter til forbedring af forsyningssikkerheden i
Nibe-området
 Bilag 15: Udkast til sikkerhedssystem i Nibe-området.
Byrådet godkendte i forbindelse med budgetrevision 2015 og 2016 på møde den 14. december 2015 en
takst til vandsamarbejdet på 0,90 kr. pr. m3.
Der blev ikke opkrævet penge til vandsamarbejdet i 2016. Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet
ville ikke godkende Aalborg Vand A/S’s bidrag til vandsamarbejdet som 1:1 tillæg til prisloftet for 2016. Argumentet herfor var, at Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet ikke fandt det bevist, at vandsamarbejdet formelt set var startet, da to vandværker endnu ikke deltager i samarbejdet. De to vandværker forventes at tilslutte sig samarbejdet i 2016.
Der er etableret en vandværksgruppe i samarbejdet, der har til opgave at rådgive og afgive høringsudtalelser
til Aalborg Kommunes relevante stående udvalg samt via dette udvalg til byrådet.
Vandværksgruppen har på møde den 11. februar 2016 drøftet takst for 2017, ekskl. moms, og har besluttet
at indstille følgende:
Med henblik på finansiering af vandsamarbejdets aktiviteter i medfør af det i Vandforsyningsplanen godkendte regulativ (bilag 12) foreslås følgende fastsættelse af taksten.
Takst for 2017..................................................................................................... 0,90 kr. pr. m3
I forbindelse med budgetbehandlingen for 2017-20 forudsættes ovenstående takst således indstillet til Miljøog Energiudvalgets anbefaling over for byrådet.
Med taksten for 2017 forventes et årligt indtægtsbudget på ca. 444.000 kr. til etablering af et sikkerhedssystem i Nibe-området.
Aalborg Vand A/S skal senest den 15. maj 2016 indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen,
Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af selskabets prisloft for 2017, herunder vandselskabets
forventede omkostninger til Vandsamarbejde Nibe.
Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den
11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts 2016. Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var
omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt
den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den
økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på det fastsatte bidrag.
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Bilag:
Brev til Aalborg Vand A/S vedrørende bidrag til Samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området i 2017
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Punkt 10.

Godkendelse af bidrag til Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land og Vandsamarbejde
Aalborg, Grundvandsbeskyttelse 2017
2016-009291
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at vedlagte hensigtserklæring
fremsendes til fem af de største vandselskaber i Aalborg Kommune (Vejgaard Vandværk, Lind-holm
Vandværk, Vodskov Vandværk, Nr. Uttrup Vandværk og Aalborg Vand A/S) vedrørende fastsættelse af
bidragene for 2017 til Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land og Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
De største vandselskaber i Aalborg Kommune er omfattet af prisloftsbestemmelserne i henhold til vandsektorlovgivningen og skal i den forbindelse, senest den 15. maj 2016, indberette en række oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet for 2017, herunder vandselskabets forventede omkostninger til Vandsamarbejde Aalborg.
De berørte vandselskaber omfatter:






Vejgaard Vandværk
Lindholm Vandværk
Vodskov Vandværk
Nr. Uttrup Vandværk
Aalborg Vand A/S.

Der skal således indsendes oplysninger om forventede bidrag til vandsamarbejderne i Aalborg Kommune for
2017. Bidragene til disse områder vil dog først blive fastsat i forbindelse med byrådets vedtagelse af Budget
2017-2020 den 13. oktober 2016.
Med henblik på finansiering af grundvandsbeskyttelses-aktiviteten – i medfør af de godkendte og planlagte
indsatsplaner i den tidligere Aalborg Kommune samt Åben Land-samarbejdet – foreslås følgende forudsætninger for fastsættelse af bidragene.
I forbindelse med budgetbehandlingen for 2017-2020 forudsættes disse således indstillet til Miljø- og Energiudvalgets anbefaling over for byrådet:
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land………………………………………………
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse……………………………….
I alt for 2017…………………………………………………………………………...

0,06 kr. pr. m3
1,40 kr. pr. m3
1,46 kr. pr. m3

For 2016 udgør bidragene følgende:
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land………………………………………………
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse……………………………….
I alt for 2016……………………………………………………………………………

0,06 kr. pr. m3
1,40 kr. pr. m3
1,46 kr. pr. m3

Alle beløb er ekskl. moms.
Det er således valgt at fastholde bidragene uændret i forhold til sidste år.
Med taksterne for 2017 forventes et årligt indtægtsbudget på ca. 800.000 kr. til Åben Land og ca. 11,7 mio.
kr. til grundvandsbeskyttelse.
Forslag til lov om ændring af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold blev vedtaget den
11. februar 2016 til ikrafttræden 1. marts 2016. Samtidig er den hidtidige bekendtgørelse om driftsomkostningerne til gennemførelse af miljømål og servicemål, som bidragene til vandsamarbejderne tidligere var
omfattet af, blevet ophævet. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er blevet udstedt
den 26. februar 2016.Det skal derfor undersøges nærmere, hvordan den nye lov præcist vil påvirke den
økonomiske ramme for de vandselskaber, som er omfattet af Vandsektorloven. Det kan derfor blive nødvendigt at justere på de fastsatte bidrag.
Afslutningsvis bemærkes, at mellemregningsforholdet ved udgangen af 2016 udgør følgende:
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land, tilgodehavende i kommunekassen……….
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse, gæld til kommunekassen…...
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Bilag:
Brev til vandværker omfattet af prisloft vedr. bidrag til samarbejder i 2017
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Punkt 11.

Godkendelse af pålæg om dyrkningsrestriktioner for beskyttelse af grundvandet Gravsholtvej 34
2014-40032
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at By- og Landskabsforvaltningen anmodes om at gennemføre pålæg af rådighedsindskrænkninger til
beskyttelse af grundvandet ifølge lov om miljøbeskyttelse § 26a på ejendommen Gravsholtvej 34,
at der pålægges de i deklarationen nævnte rådighedsindskrænkninger, der, jf. den gældende indsatsplan, er
baseret på maksimalt nedsivning af 25 mg nitrat pr. liter fra rodzonen 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:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 30. september 2015 (punkt 8), hvor punktet blev udsat.
Lodsejeren deltog i et opstartsmøde med de øvrige lodsejere i Horsens-Langholt-området i 2014. Herudover
har der været et enkelt møde og efterfølgende flere gange telefonisk kontakt med ejeren af Gravsholtvej 34.
Da det dengang ikke var muligt at indgå en aftale med lodsejer, blev sagen overdraget til myndigheden og
sagen indstillet til Miljø- og Energiudvalget i september 2015.
Med baggrund i udvalgets udsættelse af dagsordenspunktet blev lodsejer inviteret til møde med formanden
og næstformanden af Miljø- og Energiudvalget. Lodsejer ønskede ikke at deltage i mødet. Efter orientering
af Miljø- og Energiudvalget den 16. december 2015 (punkt 2) blev sagen overdraget til Vandsamarbejdet.
Lodsejer blev i brev sendt samme dag orienteret om, at såfremt forhandlingerne ikke var genoptaget den 31.
januar 2016, ville Miljø- og Energiudvalget genoptage sagen med henblik på pålæg efter Miljøbeskyttelses
lovens § 26a.
Det var ikke muligt for Vandsamarbejdet at få et møde med lodsejer inden for fristen.
Lodsejer har tydeligt tilkendegivet, at han ikke ønsker at mødes med hverken Aalborg Kommune eller Vandsamarbejdet.
Afgrænsningen af omfanget af pålægget er ændret, så det nu stringent følger indsatsplanens grænser.
Sagsbeskrivelse fra Miljø- og Energiudvalgets møde den 30. september 2015 (punkt 8)
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.
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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:
Grundvandsbeskyttelse, Gravsholtvej 34 - sagen sendes tilbage til grundvandssamarbejdet.
Begrundelse for pålæg af dyrkningsrestriktioner for grundvandbeskyttelse - Gravsholtvej 34
Værdinedgang - Gravsholtvej 34
Dyrkningsdeklaration, Gravsholtvej 34
Oversigtskort til påbud - Gravsholtvej 34
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Punkt 12.

Godkendelse af pålæg om dyrkningsrestriktioner for beskyttelse af grundvandet Gravsholtvej 25
2016-010011
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at By- og Landskabsforvaltningen anmodes om at gennemføre pålæg af rådighedsindskrænkninger til
beskyttelse af grundvandet ifølge lov om miljøbeskyttelse § 26a på ejendommen Gravsholtvej 25,
at der pålægges de i deklarationen nævnte rådighedsindskrænkninger, der, jf. den gældende indsatsplan, er
baseret på maksimalt nedsivning af 25 mg nitrat pr. liter fra rodzonen 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:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Horsens-Langholt Vandværk er vigtig for forsyning af området med rent drikkevand og har de seneste år
3
solgt omkring 95.000 m vand pr. år. Området ved Horsens-Langholt Vandværk er domineret af sandlag, og
grundvandet i området findes i et frit magasin, og arealet er sårbart for pesticider og nitrat. Vandet fra vandværket indeholdt i 2003, 2010 og 2011 mellem 50 og 52 mg nitrat/l. Efter ibrugtagning af en ny boring har
nitratindholdet overholdt drikkevandskvalitetskriteriet på 50 mg nitrat pr. l. Der blev i 2002, 2004 og 2005
fundet pesticider i det vand, der blev leveret til forbrugerne, dog under grænseværdien.
En handlingsplan for Horsens-Langholt Vandværk beskriver, at kildepladsen er sårbar over for miljøfremmede stoffer og nitrat, men konkluderer, at der på relativt kort tid bør kunne ses en effekt af ændret arealanvendelse i indvindingsoplandet.
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at det med baggrund i vandkvaliteten og indsatsplanen er nødvendigt
at pålægge rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a med maksimal nedsivning af
nitrat på 25 mg/l fra rodzonen og ingen anvendelse af pesticider for den del af arealet, der ligger i kildepladszonen, mens pålægget for den resterende del af arealet alene omfatter en maksimal nedsivning af nitrat på
25 mg/l fra rodzonen.
Der har været afholdt flere møder med lodsejer, hvor bl.a. afgrænsningen af deklarationen og erstatningens
størrelse har været drøftet. I sidste ende måtte Vandsamarbejde Aalborg dog opgive at indgå en frivillig aftale, da det ikke var muligt at opnå enighed om en deklaration, der var i overensstemmelse med det mandat,
som Vandsamarbejde Aalborg fik på Miljø- og Energiudvalgets møde den 19. november 2014 (punkt 5).
Afgrænsningen af deklarationen svarer til den afgrænsning, der blev forelagt for Miljø- og Energiudvalget
den 19. november 2014. Kortbilag er vedlagt.
Hjemmel
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.
Erstatning for pålæg af dyrkningsdeklaration
Erstatningen vil blive udbetalt i overensstemmelse med forhandlingsmandatet fra Miljø- og Energiudvalgets
møde den 19. november 2014 (punkt 5). Beløbet skal reguleres for prisniveauet på tidspunktet for et kommunalt pålæg.
Betaling af erstatning for pålæg af rådighedsindskrænkningen på ejendommen efter Miljøbeskyttelseslovens
§ 26a påhviler Horsens-Langholt Vandværk. Da vandværket er medlem af Vandsamarbejde Aalborg, Grundvand udbetales erstatningen af dette vandsamarbejde. Udbetalingen vil således ske inden for rammen af
Aalborg Kommunes godkendte budget.
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Bilag:
Begrundelse for pålæg af dyrkningsrestriktioner for grundvandsbeskyttelse - Gravsholtvej 25
Deklaration v/pålæg - 25 mg - 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By Horsens
Forhandlingsmandat - Kort
Forhandlingsmandat - Erstatning
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Punkt 13.

Godkendelse af implementering af Klimastrategi
2014-11047
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at de af byrådet afsatte midler til
implementering af Klimastrategien disponeres, som det fremgår af sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har med budget 2015-18 afsat 2 mio. kr. årligt til implementering af Klimastrategien.
I Miljø- og Energiforvaltningens budget for 2016 blev 1 mio. kr. af midlerne for 2016 prioriteret anvendt til
Center for Grøn Omstilling for at kunne videreføre Aalborg Bæredygtighedsfestival og Grønne Butikker. Miljø- og Energiudvalget godkendte på møde den 5. november 2015 (punkt 7) at anvende yderligere 0,5 mio.
kr. til investering i el-biler og el-ladestandere samt tilslutningen til det Nordjyske Partnerskab for el-biler.
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår, at resten af midlerne (0,5 mio.kr.) i 2016 anvendes som beskrevet i
nedenstående projekt 1. og 2.
1. Videreførelse af projekt Landsbyens Energi (0,27 mio. kr.)
Projekt Landsbyens Energi handler om energibesparelse og energiforsyning af private ejendomme beliggende uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Projektet blev igangsat i efteråret 2015 på baggrund
af Miljø- og Energiudvalgets beslutning på møde den 20. maj 2016 (punkt 8) om at støtte projektet.
Der arbejdes i 2 landsbyer (Holtet og Halkjær), hvor borgerne tilbydes energigennemgang og en handlingsplan for energibesparelser. Samtidigt analyseres muligheden for fælles energiforsyning i form af f.eks. fælles
varmepumper, solceller mv. Der er i 2015 gennemført 20 ud af 60 planlagte energigennemgange, og der har
været afholdt borgermøder i begge byer. Den resterende del af projektet gennemføres i år og forventes afsluttet i april 2016.
Resultaterne fra projektet vil blive brugt til at gennemføre energibesparelser og til omstilling til grøn energi i
andre områder i kommunen uden for kollektiv varmeforsyning.
2. Ny kommunikationsplatform for bæredygtig adfærd (0,23 mio. kr.)
For at borgene kan medvirke til den grønne omstilling, er det nødvendigt, at de kender handlemuligheder,
der kan reducere deres CO2-udledning og deres økologiske fodaftryk. I Center for Grøn Omstilling er ambitionen, at det skal være let at være bæredygtig i Aalborg Kommune, og i den sammenhæng arbejder centret
med udvikling af en formidlingsplatform for bæredygtig levevis – i form af en mobilvenlig website (webapp).
Platformen har tre formål, at:
 Engagere og inddrage borgerne
 Være en platform for bæredygtige fællesskaber
 Synliggøre Aalborg Kommunes bæredygtighedskampagner.
Der er udviklet en kravspecifikation for platformen, og midlerne skal bruges til udvikling og drift af selve platformen i samarbejde med målgruppen.
Miljø- og Energiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2015 (punkt 8) at disponere midlerne til implementering af Klimastrategien for 2015 på yderligere 3 projekter omfattende fælles indkøb af el til kommunen,
el-biler og ladestandere samt energiscreening af byggesager. Projekterne er under gennemførelse, og projekternes status pr. 31. december 2015 fremgår af bilaget ”Status på implementering af Klimastrategi”.
Ikke alle projektmidler blev anvendt i 2015, primært fordi projekterne kom sent i gang. De resterende midler
fremgår af Miljø- og Energiforvaltningens foreløbige regnskab 2015, som blev forelagt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 2. marts 2016 (punkt 4). De resterende midler søges overført til 2016, og lykkes det, vil
Miljø- og Energiforvaltningen fremlægge et forslag til disponering af disse midler medio 2016 til Miljø- og
Energiudvalgets godkendelse.
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Bilag:
Status på implementering af Klimastrategi
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Punkt 14.

Godkendelse af virksomhedsnavne i Miljø- og Energiforvaltningen
2016-014377
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at virksomhedsnavnene for
Gas og Renovation bliver ændret til Aalborg Gas og Aalborg Renovation.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med navngivningen af selskaberne, de tidligere forsyningsskaber og Varme i forbindelse med
etablering af energikoncernen, er ”Aalborg” anvendt foran alle betegnelserne for selskaberne. For at ensrette
dette i forhold til Gas og Renovation ønsker Miljø- og Energiforvaltningen en godkendelse af, at det fremadrettet vil hedde Aalborg Gas og Aalborg Renovation.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 16.03.2016
kl. 11.00

Side 40
2 afaf254

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 15.

Orientering om Klimakommunerapport 2014
2007-51650
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om Klimakommunerapport
2014, jfr. bilag om Klimakommunerapport 2014.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Med aftalen har Aalborg Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at nedsætte CO₂-udledningen med 2 %
om året i perioden 2009-2020. Aftalen forpligter Aalborg Kommune til at:
 Udarbejde en opgørelse over kommunens nuværende CO₂-udledning fra egne driftsområder
 Udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvordan kommunen vil nå CO₂-målet, samt hvilke områder, der fokuseres på
 Årligt at offentliggøre opgørelse over opnået CO₂-reduktion samt redegøre for, hvordan målsætningen videre opfyldes.
På grund af problemer med kommunens energistyringssystem, der håndterer alle energidata fra kommunens
bygninger, er rapporten for 2014 først blevet klar nu og dermed forsinket med knapt med 1 år. Klimakommunerapporten for 2015 er under udarbejdelse og forventes at være færdig i løbet af foråret 2016.
Resultatet af beregningerne for CO2-udledningen fra kommunens aktiviteter i 2014 viser en stigning på 2,1
%, sammenlignet med udledningen i 2013.
Det er første gang, det ikke er lykkedes at overholde målet om 2 % reduktion i udledningen. Det er primært
udledningen fra de kommunale bygninger, der er steget.
Årsagen til stigningen er vanskellig at identificere, idet energispareindsatsen har været den samme i 2014,
som i de tidligere år. Stigningen er mest markant på varmesiden, som samlet set er steget med 7 % for de
kommunale bygninger.
En gennemgang af de enkelte bygningers varmeforbrug viser, at der er tale om et forhøjet forbrug i bestemte
bygninger og dermed ikke tale om en generel tendens. Der vil blive kigget nærmere på de pågældende bygningers varmeforbrug.
På transportområdet er der en lille stigning i CO2-udledningen på grund af, at større kørsel i de ansættes
egne biler til møder, tilsyn mv. Kun på gadelyset ses der et fald i CO 2-udledningen på grund af udskiftning til
LED lyskilder.
Ser man på den gennemsnitlige CO2-reduktion for kommunens samlede CO2-udledning i perioden fra 20092014, overholdes kravet om 2 % reduktion i hele perioden, trods stigningen i 2014, idet der i andre år er opnået langt større CO2-reduktioner end de 2 %. I 2010 og 2013 blev CO2-udledningen, f.eks. reduceret med
henholdsvis 5,3 % og 4,1 %.
Klimakommunerapport 2014, der vil blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening, indeholder også
en handlingsplan for 2015 og frem, der beskriver, hvilke initiativer, der igangsættes for fortsat at kunne reducere kommunens energiforbrug og CO2-udledning.
Klimakommunerapporten vil blive offentliggjort på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside og Miljøog Energiforvaltningen forventer ikke, at overskridelsen vil få konsekvenser, idet gennemsnittet i perioden
2009-2014 overholder kravet.
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Bilag:
Klimakommunerapport 2014
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Punkt 16.

Orientering om vandværksboringer sløjfet siden 2006 på grund af nitrat og pesticider
2011-18795
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om vandværksboringer, der
siden 2006 er sløjfet på baggrund af nitrat eller pesticider.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 6. januar 2016 blev der afholdt temamøde omkring indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse. I den forbindelse blev der anmodet om en oversigt over vandværksboringer, der
siden 2006 er sløjfet på baggrund af nitrat eller pesticider. På Miljø- og Energiudvalgets møde den 3. februar
2016 (punkt 8) blev notatet med oversigten over sløjfede vandværksboringer behandlet. I den forbindelse
blev der anmodet om yderligere data, bl.a. oplysninger om det samlede antal vandværksboringer i Aalborg
Kommune.
I bilaget er udarbejdet en oversigt over de sløjfede vandværksboringer, tidspunkt og årsag til sløjfning samt
boringernes placering i henholdsvis by, spredt by og landområde. Samtidig fremgår nitrat- og pesticidudviklingskurverne for de sløjfede boringer, hvor det har været muligt at finde data, samt hvilke vandværksboringer der er etableret i samme periode.
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Bilag:
Vandværksboringer lukket siden 2006 på grund af nitrat eller pesticider
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Punkt 17.

Orientering vedrørende økologiindsatser i Miljø- og Energiforvaltningen
2016-002111
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om økologiindsatser i Miljøog Energiforvaltningen.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen arbejder for at fremme økologien bredt i Aalborg Kommune, både vedrørende
jordbrug, køkkendrift, kommunale indkøb mv. for herved at opfylde Bæredygtighedsstrategiens mål om at



Økologiske fødevarer skal udgøre minimum 60% i kommunens storkøkkener, kantiner, skoler og institutioner i 2020
Der skal ske en forøgelse af det økologisk drevne areal i kommunen.

Fokuspunkter for Miljø- og Energiforvaltningen i 2016 er leverance og produktion, kvalitetsstandarder for
mad samt uddannelse af personale og under disse fokuspunkter arbejdes der med flere spændende initiativer.
Lokale økologiske fødevarer
I samarbejde med Fokus Folkeoplysning - Kaffe Fair og Madservice Aalborg undersøges mulighederne for at
etablere en social økonomisk virksomhed, med produktion af grønsager og et forarbejdningsled, hvor de
lokale økologiske grønsager forberedes og snittes til brug i Madservices storkøkkener.
I relation hertil er der kontakt til to andre konkrete initiativer i Aalborg Kommune – Nebula og Egholm Folkefarm, som ønsker at fremme bæredygtighed og lokale fødevarer. Her arbejder Miljø- og Energiforvaltningen
for at understøtte projekterne, blandt andet som bindeled mellem forskellige aktører og mulige samarbejdsparter.
Dertil kommer, at Miljø- og Energiforvaltningen vil indgå i en dialog med leverandører til Aalborg Kommunes
storkøkkener (f.eks. Dansk Cater, AB Catering, Hørkram og Catering En-gros) for at få flere lokale varer i
deres sortiment.
Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø deltager i en styregruppe hos Filstedvejen Skole, som er en LOMA skole,
hvor der arbejdes med at integrere eleverne i måltidsproduktionen på skolen i tæt samarbejde med lokale
producenter. Forvaltningen har her særligt fokus på at understøtte forbindelserne til de lokale producenter.
Forøgelse af det økologisk drevne areal i kommunen
Hvert år fremover udfærdiges opgørelse over det samlede økologisk drevne areal i Aalborg Kommune.
For nylig har der været afholdt informationsmøde for mælkeproducenter i Aalborg Kommune vedr. mulighederne for omlægning til økologi. Mødet blev afholdt i samarbejde med Arla, Økologisk Landsforening og Agri
Nord. Efterfølgende følges op på nogle af de ønsker, der blev givet, bl.a. mulighederne for en afgræsningsbørs, hvor landmændene kan finde areal til afgræsning samt muligheder for et omlægningskursus/netværk
for kommende/nye økologer.
I Bæredygtighedsstrategien er der fokus på at fremme omlægningen af arealer i kommunen til økologisk
drift. Under arbejdet hermed er Miljø- og Energiforvaltningen stødt på ideen med Egholm som økologisk Ø.
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår derfor, som en del af bæredygtighedsstrategien, at opstille mål om at
forøge naturbeskyttelsen på Egholm, hvor store dele er udlagt som natura2000 område, ved at:
 Fremme omlægningen til økologi på Egholm, således at aalborgenserne får adgang til lokale økologiske
fødevarer lige i centrum af Aalborg.
 Give økologien et stærkt brand ved en omlægning af hele øen til økologisk drift.
 Understøtte et økologisk landbrug med mange dyre- og grønsagstyper, for at skabe mulighed for en god
formidling med for eksempel besøg af skoleklasser og institutioner som understøtter tanken om fra have
til mave.
 Understøtte flere socialøkonomiske virksomheder tilknyttet produktion og forarbejdning af fødevarer.
 Anvende det kommunale fødevareindkøb til at fremme en omlægning til økologi.
Der er ligeledes et ønske om at få recirkulering af næringsstoffer til markerne på Egholm, hvilket er i tråd
med de økologiske indsatser som allerede arbejdes på.
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Miljø- og Energiforvaltningens opgave vil være at sikre, at det kommunale indkøb understøtter omlægningen
samt at understøtte aktørerne, skabe konstruktive kontakter og støtte processerne i tilknytning til den økologiske omlægning.
Nogle af de ideer der arbejdes med i den sammenhæng omfatter etableringen af en ”Folkefarm”, som skal
gøre det muligt for borgerne at købe grønsager og kød direkte fra Egholm. Dertil kommer etableringen af
forarbejdningsvirksomhed, som sikrer, at grønsager og kød kan anvendes i de offentlige køkkener.
Egholm udgør et areal på omkring 600 ha, heraf er ca. 500 ha landbrugsjord.
Recirkulering af organiske affaldsprodukter
Ved specielt økologisk fødevareproduktion er der markant behov for at få tilbageført økologisk organiske
næringsstoffer som kompensation for de fjernede afgrøder. Der undersøges blandet andet om kommunens
have og parkaffald kan afhentes og komposteres direkte ved landmændene. Kommunen kan således være
en medspiller i at næringsstoffer kommer tilbage til de økologiske marker, hvor der er mangel på næringsstoffer. Behovet fra økologer i Aalborg Kommune samt regler for hvad de må modtage skal kortlægges. I
samarbejde med affaldsplanlægger og Park & Natur afdækkes henholdsvis hvilke mængder recirkulerbart
affald, der er til rådighed fra private borgere og hvilke mængder, der er til rådighed fra kommunens egne
arealer.
Økologi i offentlige køkkener
Det skal undersøges, om kvalitetsstandarderne for mad til de ældre kan være en barriere for forøgelse af
økologiprocenten i de offentlige køkkener.
Som opfølgning på uddannelse af personale i økologi i køkkener skal det undersøges, om der er behov for
yderligere opkvalificering, og hvordan det sikres, at der fortsat sker en uddannelse af nye kollegaer.
Der gøres status på økologiindsatsen i alle forvaltninger. Der skal årligt i hver forvaltning laves en opgørelse
over økologiprocenten i kommunens storkøkkener, kantiner, skoler og institutioner, for at synliggøre status i
forhold til målet på 60 % i 2020. Endelig er det forventningen, at der hvert år, som led i bæredygtighedsfestivalen, laves en officiel fejring af de køkkener, kantiner, skoler og institutioner, der har opnået et nyt økologisk
spisemærke.
Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen varetager projektlederrollen for den økologiske omstilling i Aalborg Kommune i
tæt samarbejde med specielt Ældre- og Handicapforvaltningen. Samtidig understøttes en økologisk omlægning af landbrugsarealerne i kommunen bl.a. ved at fremme lokal produktion og kommunale indkøb af økologiske fødevarer med mindst mulig klimafodaftryk.
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Punkt 18.

Orientering om opkrævning af boligabonnement eller tømningsgebyr i forbindelse
med afhentning af dagrenovation
2016-014603
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om manglende opkrævning
af boligabonnement eller tømningsgebyr i forbindelse med afhentning af dagrenovation.

Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med kvalitetssikring af Aalborg Forsyning, Renovations indberetnings- og opkrævningssystemer
er det konstateret, at der forekommer tilfælde, hvor kunderne i en årrække ikke er blevet opkrævet gebyr for
boligabonnement eller tømningsgebyr i forbindelse med afhentning af dagrenovation. Fejl i indberetningen
eller manglende tilmelding fra borgeren har forårsaget, at der i visse tilfælde ikke er sket opkrævning af ydelsen. Et arbejde er igangsat for at kortlægge omfanget, således at den korrekte opkrævning kan fremsendes.
Et administrationsgrundlag skal danne grundlag for ensartethed i administrations- og opkrævningsproceduren. Herudover er der taget skridt til finansiering og indkøb af nye IT-systemer, som kan sikre krydskontrol af,
at indberetninger og tilmeldinger er korrekte. Endelig vil der fra 1. maj 2016 være en controllerfunktion i Aalborg Forsyning, Renovation, som skal sikre, at der er fokus på, at Aalborg Forsyning, Renovations procedurer, kontrakter og serviceniveau løbende følges.
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Punkt 19.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Punkt 20.

Eventuelt
Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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Punkt 21.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Lene Krabbe Dahl, Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Mødet blev aflyst, idet udvalget ikke var beslutningsdygtigt. Punkterne udsættes til efterfølgende
udvalgsmøder.
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