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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering fra rådmand og direktør
Ændring af spildevandsplan for den kommende separatkloakering af Langholt
Orientering om vedtaget ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for den
kommende separatkloakering af Langholt.
Ansøgning til EU's Horizon 2020 støtteprogram
Miljø og Energiforvaltningen orienterer om, at ansøgningen til EU’s Horizon 2020 støtteprogram er blevet
anbefalet i Magistraten d. 30-01-2017, jfr. vedhæftede beslutningsdokument.
Indsatsplan OSD 1435 - Aalborg Sydøst
Opfølgning på behandling af indsatsplan OSD 1435 – Aalborg Sydøst.

Beslutning:
Der blev givet orientering om, at tillæg til spildevandplanen vedrørende sikring af ekspropriationsgrundlag til
etablering af rensebassin syd for Sønder Tranders Vej, Gug Øst er vedtaget, idet Miljø- og Energiforvaltningen
i offentlighedsperioden ikke har modtaget indsigelser til forslaget.
I forbindelse med opfølgning på behandling af indsatsplan OSD1435 – Aalborg Sydøst blev der givet
orientering om, at en formodet mergelgrav, beliggende nord for Lundby Krat, er vurderet til ikke at udgøre en
risiko for forurening af drikkevandet.
Der blev givet orientering om, at lodsejeren fra Gravsholtvej 25 vil mødes med Miljø- og Energiforvaltningen
om den løsning, der blev besluttet på Miljø- og Energiudvalgets møde den 18. januar 2017 (punkt 5).
Der blev givet orientering om status for afslutningsregnskab 2015 for RenoVest.
Der blev givet orientering om nedsættelse af en arbejdsgruppe i samarbejde med I/S Reno-Nord.
Der blev givet orientering om lanceringen af Digitalt værktøj på hjemmesiden www.GrøntAalborg.dk.
Der blev givet orientering om nyt Nyhedsbrev for Vandsamarbejde Nibe. Tilmelding kan ske via
www.aalborg.dk.
Der blev givet orientering om, at Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Vand Holding A/S og Aalborg Energi
Holdning A/S arbejder med et fælles kommunikationsprojekt over de kommende måneder.
Der blev givet orientering om, at stillingen som renovationschef genopslås efter, at Carsten Iversen har
opsagt stillingen med udgangen af februar 2017.
Der blev givet orientering om anmodning om høringssvar til Statsforvaltningen.
Der blev givet orientering om en henvendelse fra en borger til hele Miljø- og Energiudvalget vedrørende
påtænkt udvidelse af Akafa i Svenstrup, som er under behandling i By- og Landskabsforvaltningen.
Der blev givet orientering om et strategisk arbejde i samarbejde med I/S Reno-Nord om behandling af pap og
papir, og hvorledes det skal indgå i de fremtidige planer for sortering af affald.
Der blev givet orientering om den netop indsendte Horizon ansøgning.
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Bilag:
Vedtagelsesnotat - Vedtaget ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for
separatkloakering i Langholt, K-område 2.1.01
Magistraten 30-01-2017 Ansøgning til EU's Horizon 2020 støtteprogram
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Punkt 3.

Godkendelse af foreløbigt årshjul 2017 for Miljø- og Energiudvalget for processer for
Strategiplan/Budget 2018-21, Regnskab 2016 mv.
2016-073195
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at skitsen til den kommende budgetproces for Budget 2018-2021 anvendes, jfr. bilag ”Årshjul 2017 –
økonomiforhold i relation til Miljø- og Energiudvalget”, og
at Miljø- og Energiudvalget behandler strategiplaner 2018-2021 i to tempi, som anført i sagsbeskrivelsen.

Beslutning:
Godkendt, idet det også godkendes, at beredskabsområdet meldes ind som emne til temadrøftelse i byrådet.
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Sagsbeskrivelse
På grundlag af Magistratens foreslåede budgetproces i løbet af 2017 vedrørende Budget 2018-21 er Årshjul
2017 blevet justeret.
De væsentligste ændringer i Årshjulet, siden Miljø- og Energiudvalget sidst drøftede budgetprocessen, er
processen omkring arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2018 samt ajourføring af byrådets række af tema- og orienteringsdage hen over foråret 2017. Det bemærkes, at enkelte datoer på nuværende tidspunkt kun er foreløbige.
Som det fremgår heraf, fylder udvalgenes arbejde med Moderniserings- og effektiviseringskataloget meget i
tema- og orienteringsdagene, ligesom der generelt er lagt stor vægt på, at MED-organisationen/medarbejderne involveres så meget som muligt i arbejdet hermed.
Byrådets 1. temadag er berammet til den 13. februar 2017, hvor følgende punkter skal drøftes:
 Status på den økonomiske situation, jfr. B2017-2020
 De flerårige udfordringer
 Status på udvalgenes arbejde med Moderniserings- og effektiviseringskataloget.
Endelig skal det foreslås, at afdelingernes strategiplaner 2018-2021 som tidligere år behandles i Miljø- og
Energiudvalget i to tempi, således at afdelingernes mission, vision, værdigrundlag og målsætninger behandles i første omgang og resten af strategiplanerne på et senere tidspunkt i foråret 2017, jfr. Årshjul 2017.
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Bilag:
Miljø- og Energiforvaltningens årshjul - økonomiforhold i relation til Miljø- og Energiudvalget
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Punkt 4.

Godkendelse af inddragelse af interessenter i processen med regulativrevision
2016-050030
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender:
at der i forbindelse med udarbejdelse af fællesregulativ for vandløb i Aalborg Kommune nedsættes en
arbejdsgruppe på 10-12 personer med deltagelse af flere interessenter, som det fremgår af
sagsbeskrivelsen, og
at Miljø- og Energiforvaltningen udvælger deltagere til arbejdsgruppen, som det fremgår af sagsbeskrivelsen .

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Formål
Miljø og Energiudvalgets behandling af dette punkt tager sigte mod at videreføre den proces, som blev
igangsat med Miljø og Energiudvalgets beslutning den 02.11.2016 (punkt 8) ”Revision af vandløbsregulativer
– principper og proces”.
Denne sag omhandler inddragelse af interessenter i processen med regulativrevision.
Baggrund
Miljø- og Energiforvaltningen har påbegyndt arbejdet med at revidere regulativerne for de offentlige vandløb i
Aalborg Kommune, hvor er afholdes offentligt møde den 15.02.2017.
Det er hensigten fra Miljø- og Energiudvalgets side at inddrage de forskellige interessenter gennem hele
regulativrevisionsprocessen. Dels for at sikre en konstruktiv proces for udarbejdelsen af regulativerne, og
dels efterfølgende en implementering, som gavner såvel miljø, natur og klimatilpasning samt lodsejerinteresserne.
Fremtidens regulativ i Aalborg Kommune vil bestå af:
 Et fællesregulativ, der fastsætter de generelle standardbestemmelser for alle vandløb
 Et tekniskregulativ, der fastsætter specifikke bestemmelser for et bestemt vandløb
 En redegørelse, der redegør for grundlaget for regulativet og for konsekvenserne af det fremlagte.
I forbindelse med udarbejdelse af fællesregulativet foreslår Miljø og Energiforvaltningen, at der bliver nedsat
en arbejdsgruppe, der inddrages i processen. Miljø- og Energiforvaltningen er opmærksom på, at der kan
være flere, der er interesseret, end det er hensigtsmæssigt for at opnå en god og konstruktiv dialog. Arbejdsgruppen skal bestå af enkeltpersoner fra forskellige interesseorganisationer, ålaug, landboforeninger,
andre myndigheder m.fl., således at den enkelte lodsejer/borger kan se sig repræsenteret gennem disse
personer.
Miljø- og Energiforvaltningen tilstræber, at denne arbejdsgruppe bliver sammensat så bred som muligt, således at dialogen kan blive så nuanceret som mulig:
 Antal deltagere i arbejdsgruppen fastsættes til 10-12 personer
 De interessenter, der ønsker at være en del af denne arbejdsgruppe, sender en mail med information om, hvorfor de ønsker at deltage i denne arbejdsgruppe, og hvem de repræsenterer. Herefter vil
Miljø- og Energiforvaltningen sammensætte arbejdsgruppen med udgangspunkt i, at alle organisationens lodsejere/borgere kan se sig repræsenteret gennem denne arbejdsgruppe.
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Punkt 5.

Orientering om supplerende høring af Råstofplan 2016 (Vadum)
2015-002187
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering Aalborg Kommunes
høringssvar til Region Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofplan 2016 (Vadum).

Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Region Nordjylland sendte i foråret 2015 Råstofplan 2016 ud i en fordebat. Aalborg Kommunes høringssvar
til fordebatten blev forelagt Miljø- og Energiudvalget den 20. marts 2015 (punkt 10) og By- og Landskabsudvalget den 5. marts 2015 (punkt 14) til orientering.
Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands supplerende høring af forslag til Råstofplan 2016
(Vadum) behandles til godkendelse på By- og Landskabsudvalgets møde den 9. februar 2017 og derefter til
godkendelse i byrådet den 27. februar 2017. Baggrunden for at sagen ikke sendes til godkendelse i Miljø- og
Energiudvalget er, at interesseområdet ved Vadum er reduceret, således at det ikke længere er placeret
inden for område med særlige drikkevandsinteresser.
Region Nordjylland sendte den 4. marts 2016 forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring. Aalborg Kommunes høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 blev forelagt Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016 (punkt
3), By og Landskabsudvalget den 4. maj 2016 (punkt 13) og byrådet den 9. maj 2016 (punkt 6) til godkendelse.
Derudover har Aalborg Kommune den 14. oktober 2016 modtaget Region Nordjyllands supplerende offentlige høring omhandlede et nyt forslag til graveområde i Hvorup, Nørresundby. Høringsfristen udløb den 15.
december 2016. Høringssvar til dette blev forelagt Miljø- og Energiudvalget den 7. december (punkt 4) og
By- og Landskabsudvalget den 8. december 2016 (punkt 12), og byrådet den 9. januar 2017 (punkt 9).
Den 10. januar 2017 har Aalborg Kommune modtaget endnu en supplerende høring fra Region Nordjylland
vedr. Råstofplan 2016 omhandlende en ændring af interesseområdet til råstofgravning ved Vadum. Råstofferne i området er sand, sten og grus og tænkes anvendt til en 3. Limfjordsforbindelse.
Området ved Vadum er et interesseområde og ikke et råstofområde. Af forslag til Råstofplan 2016´s retningslinjer fremgår, at ”et interesseområde består dels af områder, hvor den endelige afvejning af råsto finteresserne i forhold til andre arealinteresser ikke er afsluttet, dels af områder, hvor råstofinteressen
først er aktuel efter de 24 år, som er råstofplanens rækkevidde. Inden for de i råstofplanen udlagte
interesseområder må der ikke planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for
råstofudnyttelse. Råstofindvinding inden for interesseområderne kan først finde sted, når der er vedt aget et tillæg til råstofplanen med afgrænsning af råstofområdet.”
I forbindelse med den offentlige høring på Råstofplan 2016 fremsendte Aalborg Kommune følgende
bemærkninger vedr. interesseområdet ved Vadum:
”Vadum – nyt udlæg
Interesseområderne henholdsvis nord og vest for Vadum er meget stort ca. 266 ha. Vadum by er i fo rvejen begrænset i sin byudvikling mod syd med støj fra Aalborg Lufthavn, mod øst af vandlidende
arealer, mod vest af natur- og landskabelige interesser og mod nord af drikkevandsinteresser. Der er
tale om udlægning af råstofinteresseområder, placeret meget bynært både i forhold til Vadum , men
også Vester Halne, som har konsekvenser for indbyggerne.
Derudover er arealet mod vest i kommunens tidligere planlægning i forhold til byudvikling blevet friholdt
for bebyggelse på grund af de særlige landskabsstræk med bebyggelsen langs foden af en bakkeø.
Viser det sig, at grundvandsinteresserne gør det muligt, vil det være oplagt at planlægge for byudvikling nord for Vadum by. Der er i kommuneplanen for Aalborg Kommune udpeget et perspektivområde
(ikke rammelagt) primært til boliger nord for Vadum by.
Det er ikke hensigtsmæssigt, at den tunge trafik for råstofindvindingen skal igennem Vadum. Der bør
derfor stilles vilkår om brug af andre ruter uden om byen i forbindelse med råstoftilladelser i området.
Det er desuden vigtigt, at Vadum Banesti, der er en del af en rekreativ cykelforbindelse fra Aa lborg til
Vestkysten og en del af interesseområdet, bibeholdes.
Interesseområderne ved Vadum berører desuden kommunens -Grøn-Blå struktur, og store dele af området er i kommuneplanens hovedstruktur vist som skovrejsningsområde. Vadum er en forholdsvis ny
by uden særlige rekreative naturkvaliteter i det åbne land. E t nyt skov/naturområde vil være identitets-
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skabende og kunne styrke landskabet ved at øge variationen og sikre nye bynære udflugtsmål. Især
det nordligste område er vigtigt at fastholde som kommende skov- og naturområde.
Så selv om der er tale om et interesseområde, som der i de næste 4 år vil blive arbejdet videre med, i
forhold til en konkret udpegning af et råstofområde, anbefales det, at der udarbejdes en samlet plan for
området, både i forhold til byudvikling, råstofindvinding og rekreative interesser. For uanset om der er
tale om et interesseområder, så binder det allerede nu områderne både i forhold til borgere, men og så
kommunens videre planlægning.”
Forslag til Råstofplan – Interesseområde ved Vadum
I Region Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofplan 2016 er det foreslået, at interesseområdet ved Vadum indskrænkes, således at den nordøstlige del udgår, hvor der er drikkevandsinteresser,
og den vestlige del reduceres, så der blandt andet holdes en længere afstand til Vadum (ca. 200 m) og boligerne i Vester Halne. Området indskrænkes således, at interesseområdet efterfølgende bliver ca. 132 ha.
Følgende er Aalborg Kommunes høringssvar til den supplerende høring vedr. Vadum til forslag til Råstofplan
2016:
Aalborg Kommune finder, at det er positivt, at interesseområdet er indskrænket i forhold til grundvandsinteresser.
Bemærkninger til interesseområde ved Vadum – Supplerende høring
Interesseområdet vest for Vadum er stort - ca. 132 ha. Vadum by er i forvejen begrænset i sin byudvikling
mod syd med støj fra Aalborg Lufthavn, mod øst af vandlidende arealer, mod vest af natur- og landskabelige
interesser og mod nord af drikkevandsinteresser. Der er tale om udlægning af et interesseområde for råstofindvinding, placeret meget bynært både i forhold til Vadum men også Vester Halne.
Selv om der er tale om et interesseområde, som vil blive bearbejdet i forhold til en konkret udpegning af et
råstofområde, anbefales det, at der holdes en større afstand til Vadum by på f.eks. 500 meter.
Det forventes, at Aalborg Kommune om ca. 1 år vil igangsætte en byudviklingsplan for Vadum by. I den forbindelse vil de fremtidige byudviklingsområder og -retninger bliver vurderet og fastlagt for de kommende 12
år.
Det anbefales ligeledes, at der i et samarbejde, udarbejdes en samlet plan/efterbehandlingsplan for området,
både i forhold til byudvikling, råstofindvinding, samt rekreative skov- og naturinteresser.
Interesseområdet ved Vadum ligger i kommunens Grøn-Blå struktur (retningslinje 11.1.2), og er udpeget
som skovrejsningsområde (retningslinje 11.2.4). Vadum er en forholdsvis ny by uden særlige rekreative naturkvaliteter i det åbne land. Et nyt rekreativt skov- og naturområde vil være identitetsskabende og kunne
styrke landskabet ved at øge variationen og sikre nye bynære udflugtsmål.
En efterbehandlingsplan er afgørende for, at området kan udvikle sig hen i mod et rekreativt skov- og naturområde, som understøtter kommunens mål i den Grøn-blå struktur, og det at området i kommuneplanen er
udpeget som skovrejsningsområde.
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Bilag:
Høringsskrivelse fra Region Nordjylland vedr. interesseområde ved Vadum
Aalborg kommunes indsigelse til Region Nordjyllands supplerende høring af Råstofplan 2016 (Vadum)
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Punkt 6.

Orientering om status på to-kammer container
2015-038690
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status på anvendelse af
to-kammer containere.
Beslutning:
Taget til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Orientering om to-kammer containere
Som opfølgning på møde i Miljø- og Energiudvalget den 18. januar 2017 (punkt 2) gives hermed en orientering om foreløbig erfaring i forbindelse med levering af to-kammer containere (herefter kaldet ”container”).
Containerne er på 240 liter og skal bruges til sortering af henholdsvis plast/metal og papir/pap. Der er i alt
leveret ca. 46.000 stk. af denne type containere til borgere, der bor i en-familie huse i Aalborg Kommune.
Øvrige borgere i eksempelvis etagebyggeri har fået en anden type container til sortering af plast/metal og
papir/pap. Typisk er eksisterende container til papir/pap suppleret med ny container til plast/metal. Disse
containere er 660 liters containere.
Valg af type af containertype
Der er en række forhold, der har spillet ind i valget af container. Først og fremmest har der været gennemført
et 3-årigt forsøg for 700 husstande i Kærby i Aalborg Kommune, og sammenholdt med erfaringer fra andre
kommuner, viser det, at en container på 240 liter opfylder behovet for hovedparten af borgerne. Dette er
yderligere underbygget af, at mængden af indsamlet papir over en 5-årlig periode er faldet fra 10.000 ton til
8.000 ton pr. år i Aalborg Kommune.
En container med en volumen på 240 liter er desuden et standardprodukt, og det er Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at det har haft en positiv betydning for den samlede pris for køb og implementering af den
nye ordning. En 240 liters container er den største, anvendelige container på 2 hjul og derfor i realiteten den
største, som kan benyttes ved almindelig beboelse. Valg af større container vil sinke arbejdsgangen væsentligt og betyde større belastning af den enkelte medarbejder.
Alternativet til en 240 liters container vil være en container på 400 eller 660 liter. Det er muligt at vælge denne løsning, men i så fald skal der være henholdsvis en container til plast/metal og en container til papir/pap,
da renovationsbilerne ikke kan tømme disse containere som to-delte. Der findes også mindre containere på
markedet, men det er ikke containere, som Miljø- og Energiforvaltningen tilbyder borgere til sortering af
plast/metal og papir/pap.
For de borgere, som ikke har plads nok i den udleverede container, er der mulighed for en gratis levering af
en ekstra 240 liters container. Denne løsning har ca. 1.500 borgere valgt, og efterlevering er sket fra uge 4.
Miljø- og Energiforvaltningen har hele tiden regnet med, at der ville være borgere, der ønskede flere containere, og der er derfor indkøbt 4.000 ekstra containere til at imødekomme ønsket om en ekstra container.
Information om ny genbrugsordning
Sammen med den nye container er der leveret et trykt eksemplar af sorteringsvejledningen. I forbindelse
med de første tømninger af containere, har RenoNord gjort Aalborg Renovation opmærksom på, at de finder
hundredevis af papirvejledninger i sorteringsanlægget, som stadig er i plastposer. Hvorfor det må konstateres, at mange borgere ikke har læst sorteringsvejledningen.
Forud for levering af den nye container har der været en massiv kommunikationskampagne med plakater i
bybilledet på busstande, radiospots, indslag på TV-2 Nord, avisannoncer og ”reklame” på renovationsbiler
og genbrugspladser.
Ud over information, sorteringsvejledning m.v. på kampagnesiden www.retænk.dk er der i uge 5 en særskilt
kampagne i alle lokalaviser. I løbet af februar og marts 2017 tager Aalborg Renovation initiativ til dialog med
vores samarbejdspartnere hos de store private udlejere og boligforeninger. Målet er at finde frem til de konkrete tiltag, der kan hjælpe den enkelte afdeling med en bedre sortering af plast/metal og papir/pap.
Tømningsfrekvens
Containerne tømmes med samme frekvens som tidligere papircontainere. I byer tømmes containerne således 12 gange årligt, mens der i landzone tømmes 6 gange årligt. Der er ca. 4.000 containere ved husstande
beliggende i landzone.
Tømningsfrekvensen er besluttet i affaldsplanen ”Aalborg uden affald”, der blev vedtaget i byrådet den 27.
april 2015 (punkt 19), og dette er ikke ændret i forbindelse med beslutning om ibrugtagning af nye containere
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til plast/metal og papir/pap. Tømningsfrekvensen er nøje planlagt efter affaldsplanens vilkår. Med nuværende antal renovationsbiler og medarbejdere vil det ikke være muligt at ændre frekvensen.
Alle kan se tømningsfrekvensen på www.skidt.dk og i den nye app ”Affaldsportal”, der erstatter den tidligere
”skidtapp”. SMS-service har desværre oplevet et udfald i forbindelse med konvertering til nyt IT-system,
hvorfor mange borgere oplevede, at de ikke fik korrekt SMS’er i december. Disse fejl er nu rettet. De borgere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at benytte www.skidt.dk eller app, har fået tilsendt kalendere, der viser tømningsfrekvensen for 2016. Det drejer sig ca. 400 borgere.
Overordnet status
Antal containere, der er stillet frem, er tæt på 100 %, hvor der med de gamle papircontainere blev stillet container frem ved 60-80% af husstandene.
De foreløbige tal fra RenoNord, som modtager det indsamlede plast/metal, viser, at borgerne er meget gode
til at sortere, idet omkring 70-80 % af det indsamlede plast kan genanvendes.
Antallet af borgere, der har ønsket en ekstra container, er på et forventet niveau. Det er Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at der er et større antal borgere, der oplever, at der er for lidt plads i containeren, men
af forskellige årsager ikke ønsker en ekstra container. Det er Miljø- og Energiforvaltningens oplevelse, at
mange borgere ikke er opmærksomme på, at den nye container udelukkende er tænkt brugt til plast/metal
og papir/pap, frasorteret restaffaldet. Større papkasser og plastemner skal fortsat afleveres på genbrugspladsen. Containeren er således et supplement og ikke en erstatning for benyttelse af genbrugspladsen.
Henvendelser til Aalborg Renovation vedrørende den nye ordning drejer sig hovedsaligt om manglende levering af container, størrelsen på container og tømningsfrekvensen.
Samlet vurdering
De foreløbige erfaringer fra introduktionen af den nye udvidede indsamling af plast/metal og pap/papir viser,
at:
 Der er udleveret 46.000 containere og kun modtaget henvendelser fra ca. 1.500 borgere, som havde
ønsker til ændringer, hvoraf de fleste tilhører kategorier ”tilpasning af servicen”
 Borgerne har stor fokus på at sortere, samt at borgerne er meget gode til at sortere korrekt
 De modtagne henvendelser primært omhandler forventede opstarts tilpasninger
 Der ikke er flere borgere, som ønsker ekstra containere end forventet.
Til Miljø- og Energiudvalgets møde i april vil der blive udarbejdet en mere detaljeret evaluering af ordningen
med henblik på vurdering af behov for eventuel tilpasning af ordningen.
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Punkt 7.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Der blev givet orientering om møde i Limfjordsrådet den 10. februar 2017.
Lasse Frimand Jensen orienterede om bestyrelsesmøde i NBE den 6. februar 2017.
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Punkt 8.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 9.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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