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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl, Lasse Frimand Jensen og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling
Budget 2017
2016-073195
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet for budget 2017 godkender,
at der gives en tillægsbevilling på 91.000 kr. i merudgifter vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram 2017,
at der gives en tillægsbevilling på 24.000 kr. i mindreudgifter vedrørende andele af diverse
rammereguleringer,
at der gives en tillægsbevilling på 650.000 kr. i merudgifter til imødegåelse af udmøntet reduktion i Lov- og
Cirkulæreprogrammet i forhold til Vandområdeplan 1, samt
at anlægsbevilling på 850.000 kr. til el-biler overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen for 2017.

Beslutning:
Anbefalet.
Lasse Frimand Jensen og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2017 i
budget 2017 og de budgetmæssige konsekvenser heraf, samt overførsel af anlægsbevilling vedrørende elbiler til Ældre- og Handicapforvaltningen i budget 2017.
Endvidere omfatter denne indstilling de budgetmæssige konsekvenser i budget 2017 af Miljø- og
Energiforvaltningens andele af centralt udmeldte rammereduktioner, som aftalt mellem
budgetforligspartierne på møde den 13. februar 2017, punkt 2.
Driftsbudget – Lov- og Cirkulæreprogram
På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2017 er der 5 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen.
Punkt 54 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes arbejde med afgivelse af tilladelser i
forhold til grænseværdier for PBC indhold til bygge- og anlægsaffald.
Punkt 55 vedrører mindreudgifter i forbindelse med reduktion i typer af virksomheder, der i henhold til
godkendelsesbekendtgørelsen ikke længere skal have en miljøgodkendelse.
Punkt 56 vedrører mindreudgifter i forbindelse med ændring af bagatelgrænsen for en række af
godkendelsespligtige mindre miljøbelastende virksomheder, der i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen
således udgår af godkendelsespligten.
Punkt 57 vedrører mindreudgifter i forbindelse med kommunernes indsats i forhold til arbejdet med
Vandområdeplaner.
Punkt 59 vedrører merudgifter i forbindelse med ændring af lov om vandplanlægning med flere kommunale
opgaver til følge.
Diverse rammereguleringer
Som et led i budgetforhandlingerne er der mellem budgetforligspartierne indgået aftale om reduktioner af
forvaltningernes rammer i forhold til IT-udgifter, medarbejderes kørsel i egen bil, fundraising og
konkurrenceudsættelse.
Konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogrammet – Vandområdeplaner
I henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammets punkt 57 blev kommunernes midler til indsatsen i forhold til
arbejdet med Vandområdeplaner reduceret på baggrund af en antagelse fra statens side om, at arbejdet
med Vandområdeplan 1 projekterne var afsluttet.
Som beskrevet i budgetønske forelagt Miljø- og Energiudvalget og Byrådet i forbindelse med
budgetdrøftelserne på Scandic Hotel den 29. og 30. august 2017 og i Miljø- og Energiforvaltningens
følgeskrivelse til Borgmesterens Forvaltning, er dette ikke tilfældet.
Af denne sagsfremstilling fremgår, at der har været en række udefra kommende forhold, der har bevirket, at
mange af de projekter, som kommunerne gennemfører, som følge af Vandområdeplan 1, har haft et længere
projekt- og myndighedsforløb end staten anfører. Da mange af projekterne ligeledes har været mere
ressourcekrævende end antaget fra statens side, er gennemførelsen af Vandområdeplan 1 projekterne
fortsat i gang, samtidig med at de nye projekter, som er krævet i Vandområdeplan 2 er igangsat.
Som beskrevet i budgetønsket for 2018 og 2019 er der allerede i budget 2017 behov for at tilføre den
budgetreduktion, som sker i 2017 via Lov- og Cirkulæreprogrammet i forhold til Vandområdeplan 1, da der
allerede er indgået bindende aftaler med entreprenører for et stort beløb, hvor refusionen er afhængig af, at
der er budget- og ressourcemæssig dækning til at kunne behandle myndighedsdelen i processen. Der er
således behov for, at området tilføres 650.000 kr. allerede i budget 2017, svarende til den af staten
udmøntede reduktion. Dette vil sikre, at projekterne fastsat i Vandområdeplan 1 kan færdiggøres inden
udgangen af 2018.
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Overførsel af anlægsbudget for el-biler til Ældre- og Handicapforvaltningen
Budgetforligspartierne vedtog på deres møde den 13. februar 2017 (punkt 2), at anlægsbevillingen for elbiler overføres til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med Byrådets behandling af Budget 20182021. Anlægsbevillingen udgør 850.000 kr. for 2017 og frem.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Miljø
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 54, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 55, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 56, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 57, mindreudgift ............................
Lov og Cirkulæreprogrammet 2017, punkt 59, merudgift .................................
Fastholdelse af nuværende budget til myndighedsindsats i forhold til vandløb
og drikkevand, merudgift ..................................................................................

-46
-4
-4
-650
+795
+650

Sektor: Administration og Service
Fælles Funktioner
Andel af besparelse på IT-området, mindreudgift ............................................
Andel af rammebesparelse vedrørende kørsel i egen bil, mindreudgift ...........
Andel af rammebesparelse vedrørende konkurrenceudsættelse, mindreudgift
Andel af rammebesparelse vedrørende fundraising, mindreudgift ...................

-3
-7
-7
-7

Ændring i alt - drift 2017 ...............................................................................

+717

ANLÆG 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
El-biler/hybrid
Rådighedsbeløbet ønskes nedsat med 850.000 kr. til 0 kr. ..............................................................
Årsag: Bevilling overført til Ældre- og Handicapforvaltning
Anlægssum: Ønskes reduceret med 850.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 850.000 kr. til 0 kr.

-850

Ændring i alt - anlæg 2017 .............................................................................................................

-850

Nettoændring - drift + anlæg 2017 ................................................................................................

-133

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

-850
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Punkt 3.

Godkendelse af økonomiske tilpasninger for tværkommunale samarbejder
2017-027640
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter en
analyse af de nuværende finansieringsprincipper for udgifter afholdt på vegne af tværkommunale
samarbejder, hvor Miljø- og Energiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen.

Beslutning:
Godkendt.
Lasse Frimand Jensen og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Aalborg Kommune deltager i en række tværkommunale samarbejder. For såvel Limfjordsrådet, som NBE
varetager Aalborg Kommune ligeledes den daglige drift og sekretariatsfunktionen.
I den hidtidige organisation var sekretariatsfunktionen placeret under sektor: Miljø, der, i forbindelse med at
have påtaget sig sekretariatsfunktionen, afholdte og stadig afholder en række udgifter på vegne af de
tværkommunale samarbejder, uden at disse udgifter har været dækket fuldt ud af kontingentindbetalingerne
fra de deltagende parter.
De senere års reduktioner i Miljøs budgetter er ligeledes medvirkende til, at der er behov for at revurdere
finansieringsprincipperne.
Limjordsrådet
Limfjordsrådet blev dannet i 2007 og er et politisk forum for samarbejde mellem 18 kommuner. Rådets
formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder specielt varetagelsen af de
kommunale opgaver i forbindelse med implementeringen af Vandplanerne.
Limfjordsrådets Sekretariat er organisatorisk placeret under Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg
Kommune.
NBE - Netværk for Bæredygtig erhvervsudvikling i NordDanmark
NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring
Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske kommuner og virksomheder, som
igennem deres medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling.
NBE er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at
styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og
energimæssig bæredygtighed.
NBE’s Sekretariat er organisatorisk placeret under Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.
Den nuværende finansiering af de tværkommunale samarbejder
Sekretariatsfunktionen under såvel Limfjordsrådet som NBE finansieres i dag, som udgangspunkt, via
kontingentindbetalinger fra deltagende kommuner og virksomheder. Samtidig varetager begge samarbejder
en række projekter, hvor en del af finansieringen sker via tilskud fra såvel offentlige, som private aktører.
Den del af projektfinansieringen, der ikke dækkes via tilskud, finansieres af samarbejdernes deltagerer på
baggrund af aftalte fordelingsnøgler.
Der for uden betaler samarbejderne hver et fast bidrag til Miljø- og Energiforvaltningen for varetagelse af
sekretariatsmæssige funktioner, der primært anvendes til køb af timer hos administrative medarbejdere i
forvaltningen.
Dette betyder således også, at der i dag afholdes en række generelle udgifter, som samarbejderne ikke er
med til at finansiere.
Disse udgifter, der i dag finansieres af Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede budgetter, omfatter
primært udgifter til:
 Overordnet ledelse
 IT-udgifter, såsom licens-, software- og konsulentudgifter
 Lokaleudgifter
 Bidrag til fælles kantine
 Bidrag for deltagelse i fælles frugtordning og andre sundhedsfremmende tiltag.
 Kontorhold
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Ovenstående liste er ikke at betragte som udtømmende, men blot en oplistning af de væsentligste poster,
hvor Miljø- og Energiforvaltningen afholder hele udgiften, uden der sker en forholdsmæssig refusion fra
samarbejderne.
Forventninger til den kommende finansiering af de tværkommunale samarbejder
I forbindelse med de organisatoriske ændringer pr. 1. september 2017 blev der etableret to nye sektorer,
hvor sekretariats funktionerne for de tværkommunale samarbejder er placeret under sektor: Bæredygtighed
og Udvikling.
Sektor Bæredygtighed og Udvikling har med udgangspunkt i grøn omstilling fokus på opbygning og
efterfølgende styring af projekter samt drift af fælles sekretariater mv., hvilket bl.a. betyder, at sektorens
økonomi primært er en ”hvile i sig selv”-økonomi.
Dette, sammenholdt med de tidligere nævnte budgetreduktioner, betyder, at sektoren ikke har det fornødne
økonomiske grundlag til fortsat, at afholde udgifter på vegne af samarbejderne.
Der pågår derfor i øjeblikket et arbejde med at identificere hvilke type af udgifter, som Miljø- og
Energiforvaltningen afholder på vegne af samarbejderne og hvordan disse udgifter kan prissættes.
Da en ændret finansiering af udgifterne vil ske via opkrævning af yderligere kontingent fra de deltagende
kommuner og virksomheder, herunder også Aalborg Kommune, skal der samtidig arbejdes med en
tidshorisont for indfasningen af de ændrede finansieringsprincipper.
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Punkt 4.

Orientering vedr. ledelsesnotat vedr. årsregnskabsrevisionen for 2016
2016-074881
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering ledelsesnotat fra
kommunens revisionsselskab vedrørende Afsluttende revision – Årsregnskab 2016.

Beslutning:
Til orientering.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Efter afslutning af årsregnskab 2016 har Miljø- og Energiforvaltningen i marts 2017 haft revisionsbesøg med
henblik på gennemgang af årsregnskabet og årsberetningen, herunder kontrol af forretningsgange og
afstemninger.
Efterfølgende er der 31. august 2017 modtaget ledelsesnotat fra kommunens revisionsselskab
Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Et uddrag af de anførte konklusioner er gengivet nedenfor:
 Helhedsindtrykket er, at regnskabsaflæggelsen er af tilfredsstillende kvalitet.
 Der er ikke konstateret forhold i Miljø- og Energiforvaltningens regnskabsaflæggelse, som giver anledning
til revisionsbemærkninger eller forbehold.
 Regnskabsaflæggelsen, som er omfattet af kommunens bevillingssystem, anses at være korrekt, dvs.
uden væsentlige fejl og mangler.
 Bevillingsreglerne er overholdt og redegørelsen for regnskab contra budget og regnskabsforklaringer er
fyldestgørende.
 Det er konstateret, at årets resultater af kommunal forsyningsvirksomhed er optaget korrekt i kommunens
finansielle status samt at den tekniske sammenhæng er korrekt.
 Det er konstateret, at reviderede lønsager er behandlet korrekt, og at der er sket afstemning af
lønsystemet og korrekt indberetning til SKAT.
 Beregning af administrationsbidrag er foretaget i overensstemmelse med det aftalte.
 Det er konstateret, at der er udført intern kontrol med, om alle konti er afstemt. Afstemningerne har været
veldokumenterede, og ved åbentstående poster har der som udgangspunkt været taget stilling til, hvad
der skal ske med disse.
De detaljerede konklusioner og revisionsbeskrivelser mv. fremgår af vedhæftede ledelsesnotat.
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Bilag:
Ledelsesnotat Årsregnskab 2016 Miljø- og Energiforvaltningen - august 2017
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Punkt 5.

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet
2011-18795
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi
over for pesticider i byområder suppleres med muligheder for at forbyde brug af pesticider inden for
beskyttelseszoner, fastsat i kommunens indsatsplaner, eventuelt suppleret med indsats i BoringsNære
BeskyttelsesOmråder (BNBO).

Beslutning:
Godkendt.
Daniel Nyboe Andersen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljøbeskyttelseslovens (herefter MBL) § 24 og § 26a giver kommunerne mulighed for at forbyde såvel
erhvervsmæssig som privat brug af pesticider inden for hhv. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og
indsatsområder fastlagt i en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (herefter indsatsplan).
Aalborg Kommune har i en lang årrække benyttet MBL § 26a til at pålægge lodsejere dyrkningsrestriktioner i
forhold til brugen af nitrat og pesticid i sårbare områder uden for byområder.
Der har tidligere hersket usikkerhed om, hvorvidt MBL § 26a kunne benyttes til at regulere privates ikkeerhvervsmæssige anvendelse af nitrat og pesticider. I 2015 meldte Miljøstyrelsen ud, at det er muligt, i
forbindelse med en vedtaget indsatsplan, at benytte MBL § 26a til at regulere privates brug af nitrat og
pesticider.
Muligheden for at benytte Miljøbeskyttelseslovens § 24 er blevet en del af kommunernes værktøjer til
grundvandsbeskyttelse fra vejledningen om BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) kom i 2007.
I bilag 1 beskrives Aarhus, Sønderborg, Egedal og Odense kommuners tiltag over for pesticider i byområder.
Baggrund
I Aalborg Kommune har der ikke siden 1997 været benyttet pesticider på arealer, der ejes eller
vedligeholdes af Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har flere gange deltaget i kampagner og information
omkring beskyttelse af de bynære grundvandsressourcer, og beskyttelsesindsatsen over for de bynære
vandværker er baseret på, at vandværkerne informerer om pesticider og alternative bekæmpelsesmetoder.
Pesticidsalget til private har de seneste år været faldende, og pesticidsalget til private målt i kg aktiv stof
1
udgør nu mindre end 1% af det samlede salg af pesticider i Danmark .
Vandindvindingen til de almene vandværker er gennem en årrække gradvist flyttet fra byerne ud i det åbne
land, efterhånden som boringerne er blevet lukket på grund af forurening fra aktiviteterne i byområderne. Der
er mange forskellige forureningskilder i byområder, herunder nitrat, pesticider og klorerede opløsningsmidler,
som kan true grundvandsressourcen.
I øjeblikket har Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kommune valgt, at Regionen, med henblik på
at beskytte grundvandet, ikke prioriterer indsatsen over for jordforurening i byområder.
Siden 1992 har grundvandsstrategien i Aalborg Kommune opdelt kommunen i tætbyområder, hvor
grundvandsforekomsterne over en årrække sandsynligvis må opgives på grund af forurening, og øvrige
områder, hvor grundvandet kan bevares eller genoprettes.
Som eksempel har Aalborg Vand A/S over en periode på 15 år været tvunget til at lukke kildepladser i
3
byområder med en samlet indvinding på ca. 4 mio. m /år, svarende til mere end halvdelen af Aalborg Vand
A/S’ nødvendige indvindingskapacitet.
Der er i dag ca. 20 kildepladser, som betegnes som tætby vandværker. Herudover er der ca. 15
kildepladser, hvor indvindingsoplandet ligger delvist inden for et beboelsesområde.
En øget indsats over for anvendelsen af pesticider i byområder ændrer ikke på, at byudvikling udgør en
risiko for forurening af grundvandet.
Nuværende strategi over for pesticider i byområder
Via indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse arbejdes der i dag for aktivt at beskytte de vandværker, hvor
hele eller størstedelen af indvindingsoplandet ligger i det åbne land, mens beskyttelsesindsatsen over for de
bynære vandværker hovedsageligt er baseret på, at vandværkerne informerer om pesticider og alternative
bekæmpelsesmetoder.
1

Rapport ”Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016”, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 19 fra
april 2017.
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En informationsindsats kræver løbende opfølgning, hvis den skal have en effekt. Fordelen ved
informationsindsatser er det engagement og den ansvarsfølelse over for vores drikkevand, der kan skabes
lokalt, men indsatsen er baseret på frivillighed, og det vil ikke være muligt at nå alle.
Vandsamarbejde Aalborg har fået Jysk Analyse A/S til at undersøge forbrugernes kendskab til en
husstandsomdelt folder, der informerer om, at de bor på deres eget drikkevand, og derfor ikke bør anvende
gift i deres haver eller indkørsler. Undersøgelsen er foretaget i fire forskellige byområder, hvor andelen af
forbrugere, der anvender gift i have, indkørsel eller drivhus, varierer mellem 11% og 37%. I det byområde,
hvor flest forbrugere anvender gift, havde 55% enten læst det meste eller set folderen igennem, mod et
gennemsnit på 27% i alle områder.
Muligheder for yderligere indsatser
Aalborg Kommune kan, efter en konkret vurdering, benytte Miljøbeskyttelseslovens § 26a til at forbyde brug
af pesticider i byområder inden for de beskyttelseszoner, der allerede er fastlagt i kommunens indsatsplaner
for grundvandsbeskyttelse.
Med denne indsats vil kommunen give yderligere beskyttelse til de vandværker, hvor der i forvejen via
indsatsplanerne gøres en aktiv indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der allerede er fastlagt et
beskyttelsesområde.
Vandværkerne skal forsøge at indgå frivillige aftaler om ikke at bruge pesticider i haver og indkørsler. Hvis
det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale, benyttes MBL § 26a til at meddele et pålæg. Et pålæg efter MBL §
26a tinglyses på ejendommen og bortfalder ikke ved ejerskifte.
Det skal vurderes, hvorvidt der skal udbetales erstatning i forbindelse med forbud mod brug af pesticider. En
screening af kommunens kildepladser har vist, at et forbud mod brug af pesticider i byområde ville omfatte
ca. 15 af kommunens kildepladser med ca. 500 parcelhuse inden for de fastlagte og forventede
beskyttelseszoner, jf. bilag 2.
Hvis der laves en frivillig aftale eller meddeles forbud mod brug af pesticider, bør der føres tilsyn med, at
forbuddet overholdes. Som udgangspunkt vil det være vandværkerne, der fører tilsyn med de indgåede
aftaler, og kommunen der fører tilsyn i forbindelse med pålæg.

Aalborg Kommune kan benytte Miljøbeskyttelseslovens § 24 til at forbyde brug af pesticider i byområder
inden for de boringsnære beskyttelsesområder.
Med MBL § 24 kan kommunen forbyde brug af pesticider inden for BNBO ved alle vandværker, inkl.
byvandværker, hvor der pt. ikke gennemføres andre beskyttelsesindsatser end information, og hvor der kan
være andre forureningskilder, som truer grundvandsressourcen. Indsatsen kan gennemføres uden en
vedtaget indsatsplan.
Et forbud efter MBL § 24 stiles til ejer og bortfalder ved ejerskifte. Aalborg Kommune skal derfor ved
benyttelse af MBL § 24 løbende følge op på eventuelle ejerskifte og efterfølgende udstede nye forbud efter
MBL § 24. Af denne årsag vurderes MBL § 24 at være mindre attraktiv at benytte frem for MBL § 26a.
Det skal vurderes, hvorvidt der skal udbetales erstatning ved forbud mod brug af pesticider. Hvis der
udbetales erstatning, vil dette være en løbende udgift i forbindelse med ejerskifte. En screening af
kommunens kildepladser har vist, at ca. 35 af kommunens kildepladser ligger inden for byområde med i alt
mellem 700 og 800 parcelhuse inden for BNBO, jf. bilag 3.
Hvis der meddeles forbud mod brug af pesticider bør der føres tilsyn med, at forbuddet overholdes. Det er
kommunens opgave at føre tilsyn med forbud udstedt efter MBL § 24. Det er forvaltningens vurdering, at
hjemlen til at føre tilsyn med et påbud efter MBL 24 ikke kan overdrages til vandværkerne.
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Økonomiske betragtninger
Nuværende strategi
 Aalborg Kommunes omkostninger til den nuværende strategi er som udgangspunkt omfattet af
indsatsplanøkonomien, da det er via indsatsplanerne, at der arbejdes med information om
grundvandsbeskyttelse. Miljø- og Energiforvaltningen fik i 2014 til 2017 en ekstra bevilling på
300.000 kr. pr. år til en informationskampagne.


Vandværkerne bruger arbejdskraft på informationsindsatserne, og der kan være mindre udgifter til
materialer m.m. forbundet med fx en informationskampagne. Det vurderes, at vandværkernes
udgifter til informationskampagner m.m. koster vandværkerne ca. 100.000 kr. årligt.

MBL § 26a
Udgiften til at benytte MBL § 26a inden for de nuværende og fremtidige beskyttelseszoner, er vurderet
samlet til følgende:


Vandværkerne skal afsætte ressourcer til frivillige forhandlinger med ca. 500 grundejere. Hvis det
forudsættes, at der ikke benyttes frivillig arbejdskraft til forhandlingerne, anslås disse at koste ca.
750.000 kr. som engangsbeløb.



Tinglysning af frivillige aftaler samt pålæg efter MBL § 26a vil koste ca. 800.000 kr. i
tinglysningsafgift som engangsbeløb, og skal betales af de vandværker, som har fordel af aftalerne
og pålæggene.



Der skal udbetales erstatning efter MBL § 26a. Erstatningen betales af det vandværk, der har fordel
af pålægget. Hvis det vurderes, at der skal udbetales erstatning, og der tages udgangspunkt i
Egedal Kommune, hvor der er givet erstatning på 5.000 kr. vil dette koste vandværkerne ca. 2,5
mio.kr. som engangsbeløb.



Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen skal afsætte ressourcer til at
meddele eventuelle pålæg efter MBL § 26a på de ejendomme, hvor det ikke lykkes at indgå en
frivillig aftale. Hvis det forudsættes, at der skal meddeles pålæg til 15% af grundejerne, vil dette
koste Aalborg Kommune ca. 1,5 mio. kr., som engangsbeløb.



Som udgangspunkt vil det være vandværkerne, der fører tilsyn med de indgåede aftaler, og
kommunen der fører tilsyn i forbindelse med pålæg. Hvis der f.eks. føres tilsyn med de enkelte
parcelhuse hvert 3. år, og et tilsyn tager 2 timer, vil dette medføre et timeforbrug på 330 timer om
året. Timeforbruget forudsættes fordelt med 280 timer til vandværkerne og 50 timer til Aalborg
Kommune. Tilsynet vil med de forudgående forudsætninger koste vandværkerne ca. 150.000 kr. om
året og Aalborg Kommune 30.000 kr. om året.



Projektudvikling og projektledelse vil koste Aalborg Kommune ca. 200.000 kr. fordelt over fire år.

Samlet set vurderes det, at denne indsats vil koste vandværkerne ca. 4,0 mio. kr. som en engangsudgift
fordelt over fire år og herefter ca. 150.000 kr. i årlig drift til tilsyn.
Indsatsen vurderes tilsvarende at koste Aalborg Kommune ca. 1,7 mio. kr. som en engangsudgift fordelt
over fire år og herefter ca. 30.000 kr. i årlig drift til tilsyn.
MBL § 24
Det er forvaltningens vurdering, at den bedste løsning er anvendelse af MBL § 26a. I nogle tilfælde kan
denne indsatsats suppleres med forbud efter MBL § 24. Med baggrund heri er udgiften til at benytte MBL §
24 inden for BNBO vurderet enkeltvis til følgende:


Miljø- og Energiforvaltningen skal afsætte ressourcer til at meddele forbud efter MBL § 24.
Meddelelse af forbud vurderes at koste Aalborg Kommune ca. 2.000 kr. pr. sag.
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Miljø- og Energiforvaltningen skal afsætte ressourcer til at føre tilsyn med de udstedte forbud. Et
tilsyn vurderes at koste ca. 1.500 kr. pr. sag.



Hvorvidt der skal betales erstatning i forbindelse med et § 24 forbud, afgøres af
taksationsmyndigheden. Erstatningen betales af det vandværk, der har fordel af forbuddet. Hvis det
vurderes, at der skal udbetales erstatning, og der tages udgangspunkt i Egedal Kommune, skal der
betales 5.000 kr. for hver grundejer der modtager et forbud.



Aalborg Kommune vil løbende have udgifter i forbindelse med udstedelse af nye MBL § 24 forbud i
forbindelse med ejerskifte. Tilsvarende skal vandværkerne udbetale en eventuel erstatning igen ved
ejerskifte.

Samlet set vurderes det, at et MBL § 24 forbud vil koste vandværkerne 5.000 kr. pr. sag. Tilsvarende vil et
forbud koste Aalborg Kommune ca. 2.000 kr. pr. sag og herefter ca. 1.500 kr. til tilsyn, fx hvert 3. år, pr. sag.
Hvis § 24 benyttes overfor alle parcelhuse i BNBO vurderes det at ville koste vandværkerne 4,0 mio. kr. og
Aalborg Kommune 1,6 mio. kr. til det første forbud. Hvis et parcelhus i gennemsnit skifter ejer hvert 7. – 8. år,
vil der årligt være en udgift til vandværkerne på 0,5 mio. kr., og til Aalborg Kommune på 0,2 mio. kr. til nye
forbud. Aalborg Kommunes årlige udgift til tilsyn vil blive ca. 0,4 mio. kr.
Begge de supplerende indsatser til den nuværende strategi kan ikke afholdes inden for det eksisterende
budget, men kræver en ekstrabevilling.
Såfremt forvaltningen skal påbegynde yderligere pesticidindsatser i byområder, skal der tilføres midler til
budgettet. Miljø- og Energiforvaltningen kan i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2019-2022 fremkomme
med ønske om budgetudvidelse til dækning af meromkostninger forbundet med de ekstra indsatser.
Samlet vurdering
I Aalborg Kommune er vandindvindingen fra de almene vandværker over de seneste 15-20 år gradvist flyttet
ud fra byerne, men der er stadig en del kildepladser tilbage i byområderne.
Aalborg Kommunes nuværende beskyttelsesindsats over for de bynære vandværker er baseret på, at
vandværkerne informerer om pesticider og alternative bekæmpelsesmetoder i byområder.
Det er Forvaltningens vurdering, at et forbud mod pesticider i byområder vil være et godt supplement til den
nuværende indsats for at beskytte vandværkernes indvinding mod forurening med pesticider, i form af
dyrkningsrestriktioner på landbrug, og informationsindsatser. Det er forvaltningens vurdering, at den bedste
løsning er anvendelse af MBL § 26a. I nogle tilfælde kan denne indsatsats suppleres med forbud efter MBL
§ 24. Byområdernes øvrige forureningskilder vil dog fortsat udgøre en risiko for grundvandet.
Begge de supplerende indsatser til den nuværende strategi kan ikke afholdes inden for det eksisterende
budget, men kræver en ekstrabevilling.
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Bilag:
Bilag 1 - Udvalgte kommuners tiltag over for pesticider i byområder
Bilag 2 - Beskyttelseszoner
Bilag 3 - Boringsnære beskyttelsesområder
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Punkt 6.

Godkendelse af Aalborg uden affald, affaldskværne
2017-035029
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at gældende administrationspraksis for tilladelse til etablering af affaldskværne fortsætter uændret, samt
at konsekvenserne af at tillade etablering af køkkenkværne belyses yderligere i forbindelse med projekt for
genanvendelse af organisk affald.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I affaldsplanen er det besluttet:
”at genanvende organisk affald, men at der først indføres en ordning ved husholdningerne, som sikrer
genanvendelse af organisk affald, når afsætningsmuligheden er på plads, og når udfordringerne med
forsortering er tilfredsstillende, så kvaliteten af restproduktet efter bioforgasning er så høj, at det sikkert kan
udbringes på landbrugsjord uden risiko for forurening. ”
Miljø- og Energiudvalget besluttede på mødet den 7. december 2016 (punkt 7), at de containere, der fra
efteråret 2017 anvendes til indsamling af restaffald i énfamilieboliger, er ét-kammer containere, og at
containerne efterfølgende også kan anvendes til indsamling af madaffald. Jfr. Dagsordenens punkt 7
besluttede Miljø- og Energiudvalget, at der skal udleveres poser til restaffald til alle husstande for at højne
arbejdsmiljøet for de ansatte, forhindre lugtgener og gøre klar til endnu en pose, når der skal indsamles
madaffald.
Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for indsamling af madaffald i Aalborg Kommune. Det
forventes, at der tages politisk stilling til en indsamlingsordning for madaffald i 2018 med efterfølgende
implementering, for dermed at nå affaldsplanens mål om genanvendelse på minimum 50% i 2022. Punkt 6
og punkt 7 på dagsordenen er begge elementer, som skal danne baggrund for det videre arbejde.
I den forbindelse er det aftalt med Miljø- og Energiudvalget, at det skal afklares, om brugen af affaldskværne
er en mulighed i Aalborg Kommune, som skal søges fremmet. I det følgende er der redegjort for, hvilke miljøog driftsmæssige konsekvenser håndteringen af madaffald via affaldskværne vil have.
Hvad er en affaldskværn
En affaldskværn (eller køkkenkværn) er et elektrisk køkkenredskab, som findeler madaffald fra
madlavningen.
Affaldskværne kan tilføres almindeligt organisk madaffald som madrester, kød, frugt- og grøntsagsrester.
Der må ikke kværnes andet affald som f.eks. plast, papir, emballage, metal og jord. Desuden bør flydende
fedt fra madlavningen ikke tilføres vask eller affaldskværn.
Affaldskværnen monteres under køkkenvasken, hvorigennem madvarerne skylles bort og kværnes til en
pulp, som via kloaksystemet ledes sammen med spildevandet til rensningsanlægget. I de boliger, som ikke
er tilsluttet det offentlige kloaknet, vil det kværnede madaffald blive tilført boligens septiktank.
Praksis i Aalborg Kommune
I dag er det som udgangspunkt ikke tilladt at anvende affaldskværne til madaffald i Aalborg Kommune.
For at kunne installere en affaldskværn skal der efter en konkret vurdering dispenseres fra benyttelsespligten
til restaffaldsindsamlingen. I henhold til § 9.3 i Aalborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er der
pligt til at være tilsluttet den kommunale ordning for restaffald. Det betyder, at alt restaffald skal bortskaffes
via denne ordning. Hjemmekompostering af den vegetabilske del af restaffald er dog tilladt.
Det forudsætter samtidig tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Det betyder, at der skal gives tilladelse til
afledning af madaffald efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. Der skal ske en konkret vurdering for at sikre,
at anvendelsen af affaldskværne ikke medfører risiko for forringelse af tilstanden i vandområder, f.eks. ved at
sikre at spildevandet ledes direkte til rensning på renseanlæg uden passage af overløbsbygværker. Dette
kan være tilfældet i områder, der er separatkloakeret. Pt er ca. 65% af det bebyggede areal
separatkloakeret. I Spildevandsplanen er målet, at alle fælleskloakerede områder er separatkloakeret i 2065.
Så på sigt vil alle områder i de kloakerede områder være separatkloakeret.
Udvalget er tidligere blevet orienteret om konsekvenserne ved at indføre mulighed for anvendelse af
affaldskværne i boliger med septiktanke (uden for de kloakerede områder). Her vil det betyde, at
septiktanken skal tømmes to gange årligt mod nu én gang, da der tilføres mere slam (madaffald), hvilket
svarer til en merudgift i størrelsesordenen 400 kr. pr. bolig pr. år, som skal tillægges investeringen af selve
affaldskværnen. Slammet fra septiktanken køres til et af kommunens renseanlæg, hvor slammet
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efterfølgende bioforgasses. For boliger med septiktank skal der udelukkende dispenseres fra
benyttelsespligten.
Lovgrundlag
Der er ikke lovhjemmel til at påtvinge affaldskværne i boliger, som en obligatorisk ordning. Etablering af
affaldskværne skal derfor ske på frivillig basis, og for borgerens egen regning. Det vil derfor altid være et
individuelt valg, om borgerne ønsker at benytte sig af en affaldskværn til at bortskaffe madaffald.
Miljø- og driftsmæssige konsekvenser
Danske undersøgelser1 konkluderer, at ressourcerne i madaffald udnyttes bedre ved indsamling og
efterfølgende bioforgasning på et biogasanlæg frem for bortskaffelse via køkkenkværn og kloaksystem til
renseanlægget (hvor massen ligeledes bioforgasses). Det skyldes bl.a. at det organiske materiale i
madaffaldet bliver nedbrudt i iltningen af spildevandet, som er en del af renseprocessen.
Ifølge rapporten opnås en CO2-gevinst på 4 kg CO2 om året pr. bolig ved at anvende køkkenkværne med
produktion af biogas af spildevandsslammet mod en reduktion på 25 kg ved bioforgasning af det organiske
2
affald i traditionelle biogasanlæg.
Madaffaldet indeholder næringsstoffer (bl.a. fosfor, natrium, kalium, magnesium og calcium) og organisk
materiale (kulstof). Der er stor interesse i at recirkulere næringsstofferne, der er bundet i madaffaldet, så de
kommer retur til markerne, hvilket ikke sker efter bioforgasning på renseanlæg i Aalborg Kommune, da
slammet herfra ikke tilføres markerne bl.a. som følge af et indhold af miljøfremmede stoffer - herunder
tungmetaller - i spildevandsslammet.
Nogle danske jorde har et faldende indhold af organisk materiale, hvilket forringer frugtbarheden. Jorden kan
forbedres ved at tilføre organisk materiale, f.eks. fra bioforgasset madaffald, hvilket ligeledes fremmer et
bæredygtigt landbrug.
Endeligt skal det anføres, at restproduktet fra bioforgasning skal føres tilbage til jorden som næring, før det
er genanvendelse i Miljøstyrelsens definition af genanvendelse, og før det kan tælles med i
genanvendelsesprocenten.
I forbindelse med det videre arbejde i forhold til indsamlingsordning for madaffald vil anvendelse af
køkkenkværne også blive belyst bl.a. for i forhold til miljømæssige- og økonomiske konsekvenser.
Erfaringer med affaldskværne
I Ishøj Kommune har der tidligere (fra 1997) været en indsats for at udbrede affaldskværne, primært i
etageboliger og i kommunale institutioner. I dag arbejder kommunen ikke længere aktivt for at udbrede
affaldskværnene.
I 2013 fik borgere i Odense Kommune som forsøg mulighed for at søge om lov til at installere affaldskværne
til deres madaffald som forsøg. Forsøgsordningen stoppede ved udgangen af 2014.
Affaldskværne er i dag vidt udbredt i USA og New Zealand, mens flere lande i Europa forbyder kværnene
eller fraråder anvendelsen. England og Norge er ambivalente og fraråder generelt kværnene, mens visse
områder i landene opmuntrer borgerne til at komme i gang med at kværne madaffaldet3.
I Aalborg Kommunes har to afdelinger i Kildeparken (Blåkildevej og Ravnkildevej) i Aalborg Øst med ca. 600
boliger fået dispensation fra benyttelsespligten i regulativet efter en konkret vurdering (i hhv. 2015 og 2016).
Det er bl.a. begrundet med, at det er et større velafgrænset område, hvor alle husstande i bebyggelsen er
tilsluttet, så der skabes et rationale rent indsamlingsmæssigt. Derudover er området separatkloakeret uden
risiko for overløb, så der ligeledes kunne gives tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.
1

Danva rapport nr. 85, Køkkenkværne: energi-, miljø- og driftsmæssige konsekvenser ved brug i boliger. August 2011
Baseret på livscyklusanalyse omfattende bl.a. nedbrydning af organiske materiale i affaldet i iltningen af spildevandet,
som er en del af renseprocessen, energi til fremstilling af selve køkkenkværnen, drift af kværnen, samt CO2-udslippet i
forbindelse med indsamling af affald, drift af rensningsanlæg osv.
3
Ingeniøren ”Køkkenkværne langt dårligere for klimaet end både forbrænding og biogas” 21. marts 2013
2
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Samfundsøkonomi
Som nævnt er der ikke lovhjemmel til at påtvinge borgerne at etablere affaldskværne eller til, at kommunen
etablerer affaldskværne i private hjem. Det er derfor borgerne selv, som skal finansiere indkøb og etablering
af affaldskværne.
En affaldskværn forudsættes at koste i størrelsesordenen 4.000 kr. Forudsættes det, at de miljømæssige
forhold tillader etablering af affaldskværne i hele kommunen, og hvis samtlige boliger i Aalborg Kommune
etablerer en kværn, er det en samfundsmæssig investering i størrelsesordenen 420 mio. kr. Investeringen i
affaldskværne skal afholdes af den enkelte husstand.
Samlet vurdering
Aalborg Kommune er pt. ved at udarbejde en helhedsplan for, hvordan madaffald fra husholdninger skal
indsamles og håndteres fra samtlige boliger i kommunen. I énfamilieboliger vil der sandsynligvis blive tale
om en indsamlingsordning ved den enkelte bolig.
Der er ikke er lovgrundlag til at påtvinge, at husstandene installerer en affaldskværne, og det skal derfor ske
på frivillig basis. Det kan ikke forventes, at alle husstande investerer i en affaldskværn, hvilket betyder, at en
entydig satsning på affaldskværne vil have den konsekvens, at det bliver svært at nå målsætningen om 50%
genanvendelse i 2022.
I forbindelse med det videre arbejde i forhold til indsamlingsordning for madaffald vil anvendelse af
køkkenkværne også blive belyst bl.a. for i forhold til miljømæssige- og økonomiske konsekvenser. Indtil dette
arbejde foreligger fortsættes med den nuværende administrationspraksis.
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Punkt 7.

Godkendelse af ordning for recirkulere næringsstoffer i madaffaldet fra
husholdningsaffald
2015-038690
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at det i sagen beskrevne
scenarie 3 udgør grundlaget for Miljø- og Energiforvaltningens udarbejdelse af et forslag til en ordning for
recirkulere næringsstofferne i madaffaldet fra borgernes husholdningsaffald.

Beslutning:
Miljø- og Energiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med scenarie 1 og 3, idet nulplast-scenariet
suppleres med, at Aalborg Kommune aktivt bidrager til udviklingen af teknikker med henblik på kontinuerligt at
nedbringe indholdet af plast i restproduktet, der udbringes på markerne.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
For at Aalborg Kommune kan opnå en genanvendelsesprocent for husholdningsaffald på 50 % i 2022, som
er målet i regeringens ressourceplan, er det nødvendigt, at madaffaldet genanvendes. En genanvendelse af
madaffaldet vil desuden bidrage til recirkuleringen af næringsstoffer. Et forhold som vurderes afgørende for
en lokal bæredygtig udvikling.
Den 24. april 2015 (punkt 19) vedtog byrådet affaldshåndteringsplanen ”Aalborg uden affald”. I planen er det
et mål, at det organiske affald skal udnyttes til bioforgasning med efterfølgende udnyttelse af
næringsstofferne. Der skal dog først indføres en ordning ved husholdningerne, som sikrer genanvendelse af
organisk affald, når afsætningsmuligheden er på plads, og når udfordringerne med forsortering er
tilfredsstillende, så kvaliteten af restproduktet efter bio-forgasning er så højt, at det sikkert kan udbringes på
landbrugsjord uden risiko for forurening.
Sortering af madaffald med efterfølgende forsortering, bioforgasning og udbringning af restproduktet på
marker for at tilføre næringsstoffer indebærer en risiko for, at der vil blive tilført markerne en mængde plast
fra det afgassede madaffald.
Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for indsamling af madaffald i Aalborg Kommune. Det
forventes, at der tages politisk stilling til en indsamlingsordning for madaffald i 2018 med efterfølgende
implementering. Punkt 6 og punkt 7 på dagsordenen er begge elementer, som skal danne baggrund for det
videre arbejde.
Kommunens bæredygtighedsstrategi
Understøttelse af cirkulær økonomi og fremme af lokal produktion af økologiske fødevarer er to vigtige
strategiske fokusområder i kommunens bæredygtighedsstrategi. Desuden er det en vision, at alt
energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder. Biogas er her identificeret som en vigtig
energikilde i den fremtidige fossilfrie energiforsyning eksempelvis som drivmiddel for tung transport.
Biogasproduktion på basis af bl.a. madaffald kan blive en vigtig brik i omstillingen til økologisk produktion i
landbruget. Næringsstofforsyning på økologiske bedrifter skal sikres gennem sædskifte/afgrødevalg,
gødning fra økologiske husdyr og recirkulering af organiske stoffer. I Danmark er der på nuværende
tidspunkt ikke økologisk gødning nok til det samlede økologiske areal. Det er imidlertid tilladt at anvende en
mindre del ikke-økologiske jordforbedringsmidler og gødningsmidler såsom f.eks. komposteret have-/parkaffald, grøde fra vandløb og bioforgasset madaffald. Hvis den økologiske produktion skal øges, er det
nødvendigt at sikre økologerne bedre adgang til disse recirkulerede organiske materialer.
Regeringens økologiske erhvervsteam udgav i april 2017 en række anbefalinger til at styrke en
markedsdrevet udvikling af den økologiske sektor i Danmark. Blandt de foreslåede initiativer nævnes, at
kommunerne bør indsamle organisk affald, der kan afsættes til økologiske bedrifter, herunder privat
husholdningsaffald.
Det er derfor vigtigt, at håndtering af madaffaldet foregår på en måde, så restproduktet kan anvendes af
økologer, dvs. uden tilsætning af stoffer, som er forbudt i økologisk landbrug såsom f.eks. slagteriaffald og
slam. Desuden skal restproduktet overholde økologiforordningens grænseværdier for tungmetaller, som er
skrappere end slambekendtgørelsens. Der er ingen grænseværdier for indhold af fysiske urenheder (plast,
glas m.m.) i økologiforordningen på nuværende tidspunkt, hvorfor beslutningen om et acceptabelt niveau af
plast i det bioforgassede madaffald alene kan baseres på en miljøvurdering af fordele og risici.
Bioforgasset madaffald har potentiale til at blive en væsentlig del af næringsstofforsyningen i økologisk
landbrug, men forinden skal et acceptabelt niveau af plastrester i madaffaldet fastlægges.
Beskrivelse af tre scenarier
Neden for er der opstillet tre scenarier for, hvilken mængde plast, det er acceptabelt at tilføre markerne:
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1. En nulplast-politik. Det besluttes, at det ikke kan accepteres at tilføre plast til markene som følge af en
udbringning af det bioforgassede madaffald.
2. De kommende grænseværdier for fysiske urenheder vurderes som værende tilstrækkelig beskyttelse af
miljøet (grænseværdierne fastlægges i den kommende revision af slambekendtgørelsen, som forventes
i 2018)
3. Indsamling af madaffald begyndes som angivet i scenarie 2, men tilføjes krav om, at Miljø- og
Energiforvaltningen aktivt bidrager til udviklingen af teknikker, med henblik på kontinuerligt at nedbringe
indholdet af plast i restproduktet, der udbringes på markerne for at opnå nulplast.
Scenarie 1
Der findes ikke p.t. en tilgængelig teknologi, som kan sikre, at det afgassede madaffald ikke indeholder
rester af plast. Konsekvensen, ved at beslutte scenarie 1, vil derfor være, at indsamlingen sættes på stand
by til, der findes en teknisk løsning, som kan sikre dette. Alternativt kan madaffaldet sendes til bioforgasning
på renseanlæggene eller andre, som ikke sender slammet på marker. Herved opnås energiudnyttelse, men
ikke anvendelse af næringsstoffer på markerne, og det tæller ikke med i genanvendelsen i henhold til
Miljøstyrelsens definition. Desuden tilgodeses byrådets mål i bæredygtighedsstrategien ikke.
Scenarie 2 og 3
Både scenarie 2 og 3 vil kunne indføres med den teknologi, som er tilgængelig p.t.
Som beskrevet i det vedhæftede notat vil genanvendelse af madaffald i Aalborg Kommune medføre, at
markerne samlet tilføres mellem 1 ton og 7 ton plast pr. år.1
Hvis mængden af plast, der tilføres markerne som konsekvens af sortering af madaffald i Aalborg Kommune,
sammenholdes med de samlede udledte mængder af mikroplast i Aalborg Kommune, udgør plasten fra
madaffald ca. 0,5-1,4 %. Forudsætningerne for denne beregning fremgår ligeledes af notatet. 2
Når madaffaldet i scenarie 2 og 3 er frasorteret ved en farveseparering, så de grønne poser indeholdende
madaffaldet er frasorteret, vil affaldet kunne behandles på allerede eksisterende anlæg, og madaffaldet vil
kunne udbringes på landbrugsjord efter bioforgasning. Der findes p.t. ikke forsorteringsanlæg i Nordjylland,
men andre steder i både Danmark, Norge og Sverige. Madaffaldet vil kunne transporteres til behandling på
disse anlæg, indtil der findes en mere lokal/regional løsning, som kan sikre, at det bioforgassede affald er let
tilgængeligt for regionens økologiske landbrug.
I Norge og Sverige har mange kommuner sorteret madaffald i årevis. Den mest anvendte metode i de to
lande er, at madaffaldet bioforgasses, og at restaffaldet efterfølgende udbringes på marker som næringsstof.
Sverige har regulering af hvor store mængder plast, der må tilføres markerne (dog kun på plast over 2 mm).
Reglerne fra Sverige forventes ifølge Miljøstyrelsen at danne baggrund for de danske regler.
Flere andre danske kommuner sorterer enten allerede eller har planer om at begynde at sortere madaffald i
de kommende år. Fælles for de steder, hvor beslutningen om sortering af madaffald er taget, er, at man vil
overholde gældende lovgivning på området og ikke gå ud over lovgivningen. En nulplastløsning er ikke målet
i disse kommuner.
Sammenfatning fra vedlagte notat om mulig forurening med plast i forbindelse med recirkulering af
madaffald
Det er ikke teknisk muligt med det udstyr, der kendes nu til at garantere, at der slet ikke kommer
plast/mikroplast i den afgassede madaffald og dermed ud på landbrugsjorden. Plasten stammer fra
fejlsorteringer og fra de poser, som madaffaldet indsamles i. Bionedbrydeligt plast er ikke nødvendigvis
fuldstændig nedbrydeligt og kan være uhensigtsmæssigt også af andre grunde. Papirposer er ikke en
mulighed grundet den valgte løse med farveseparering og af hygiejniske årsager.

1

I udregningen er der kun medtaget plaststykker større end 2 mm, da det er vanskeligt at frasortere mindre plaststykker (herunder
mikroplast). Derudover er massen af plast over 2 mm væsentligt større end massen af mikroplast.
I det medsendte notat under afsnittet ” Tilført plast til marker i Aalborg Kommune” er konsekvensen pr. hektar nærmere belyst.
2
Her sammenlignes plast over 2 mm med mikroplast, så tallet er ikke retvisende, men det eneste tilgængelige. Tallet vil i praksis være
mindre. Emnet er nærmere beskrevet i det medsendte notat under afsnittet ”Tilført plast til marker i Aalborg Kommune”
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Plast nedbrydes meget langsomt eller stort set ikke, men det fraktioneres, hvorfor mikroplast vil ophobes på
markerne. Der er stor usikkerhed om i hvilket omfang, det optages i jordboende organismer, og om der er
skadevirkninger på lang sigt. Laboratorieforsøg har vist skadelige effekter, men disse forsøg er gennemført
med meget høje koncentrationer af mikroplast.
Det er teknisk vanskelligt og meget dyrt at lave analyser for mikroplast i jord.
Økonomi
Som udgangspunkt vil der være samme anlægsøkonomi ved alle tre scenarier (under forudsætning af at
madaffaldet i scenarie 1 køres til renseanlæg). I scenarie 1 og 3 vil der være kontinuerligt administrativt
ressourceforbrug til videreudvikling af koncept for at sikre nulplast på sigt.
Forhold til tidligere beslutninger
Byrådet har i Aalborg uden affald besluttet, at der skal indføres en ordning ved husholdningerne, som på sigt
sikrer genanvendelse af madaffald. Efterfølgende har Miljø- og Energiudvalget på mødet den 7. december
2016 (punkt 7) besluttet, at madaffald skal indsamles sammen med restaffald i containere med ét kammer.
Det betyder, at affaldet sorteres i to poser med farveforskel, f.eks. grønne og sorte poser, og at poserne
efterfølgende skal køres til et sorteringsanlæg, som kan genkende og udsortere poserne efter farve og evt.
plasttype.
Denne indstilling bygger videre på de tidligere politiske beslutninger.
Efter poserne er farvesepareret skal poserne med madaffald fragtes til viderebehandling og bioforgasning,
og restproduktet herfra vil blive tilført marker som næringsstof. Denne del af implementeringen vil blive
forelagt til politisk behandling i 2018, hvor økonomien ligeledes vil blive præsenteret.
Kompetencer
Jf. ”Ramme 12. Kompetencedelegation inden for affaldsområdet” er kompetencefordelingen omkring
madaffald som beskrevet nedenfor.
Byrådet har, med godkendelsen af affaldshåndteringsplanen ”Aalborg uden affald”, truffet den overordnede
beslutning, at der skal indføres en ordning ved husholdningerne, som på sigt sikrer genanvendelse af
madaffald.
Såfremt Miljø- og Energiudvalget godkender denne indstilling vedr. mængden af plast, der må tilføres
markerne, som konsekvens af genanvendelse af madaffald på mødet den 20. september 2017, har Miljø- og
Energiudvalget taget endnu et skridt i konkretisering af første fase i affaldshåndteringsplanens
grundlæggende beslutning om indsamling af madaffald.
Miljø- og Energiforvaltningen har ansvaret for den videre planlægning ud fra Miljø- og Energiudvalgets
beslutning.
På grundlag af Miljø- og Energiudvalgets beslutning i nærværende sag vil Miljø- og Energiforvaltningen
udarbejde forslag til de næste elementer i den kommende ordning for indsamling af madaffald, inklusiv
metoder for forsortering og behandling af madaffaldet.
Samlet vurdering
Beslutningen i denne indstilling er afgørende for planlægningen af projektet for indsamling og håndtering af
madaffald. Beslutningen skal danne grundlag for det videre arbejde i forhold til bl.a. valg af
farvesepareringsanlæg, forbehandlingsanlæg og biogasanlæg samt ejerforhold af anlæggene. Som
beskrevet skal disse emner fremlægges til politisk behandling i 2018 for at kunne implementere
indsamlingsordningen af madaffald og dermed nå affaldsplanens mål om genanvendelse på minimum 50% i
2022.
Ved at beslutte scenarie 3 er der mulighed for, at planlægningen umiddelbart kan fortsætte, og at ordningen
kan implementeres inden for en kortere årrække (inden 2022). Samtidig sikres det, at der fortsat arbejdes på
at minimere og gerne på sigt undgå plast på marker, som følge af genanvendelse af madaffald og
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efterfølgende recirkulering af næringsstoffer. En nulplast-løsning er ikke teknisk mulig på nuværende
tidspunkt, og krav om dette vil derfor udskyde idriftsætning af en indsamlingsordning på ubestemt tid.
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Bilag:
Notat vedr. mulig forurening af landbrugsjorden med plast i forbindelse med recirkulering af næringsstoffer fra
madaffald i Aalborg Kommune
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Punkt 8.

Godkendelse af revidering af ordning for klinisk risikoaffald fra virksomheder
2017-031628
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender en revideret ordning for klinisk
risikoaffald fra virksomheder gældende fra 2018.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget har på baggrund af henvendelser fra landmænd med meget små mængder klinisk
risikoaffald vedrørende nedsættelse af afhentningsfrekvens for affaldet ønsket at se på mulighederne for at
ændre på den eksisterende ordning for klinisk risikoaffald for virksomheder.
Klinisk risikoaffald er defineret som farligt affald, der ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko for
smitteoverførsel, herunder:
 Skærende og stikkende genstande, der har været brugt ved behandling af patienter eller dyr.
 Alt affald fra patienter, der er isolerede.
 Smitteførende affald i øvrigt.
 Vævsaffald.
 Særligt uhygiejnisk og uæstetisk affald.
Ordningen er i dag, at virksomheder med klinisk risikoaffald minimum én gang om året skal have afhentet
klinisk risikoaffald. I dag er varierer afhentningsfrekvensen ved de tilsluttede virksomheder fra ugentlig til
årlig afhentning. Desuden kan virksomheder med meget små mængder klinisk risikoaffald, som ikke har
været i kontakt med blod eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer, aflevere affaldet minimum én gang
årligt hos Aalborg Renovation.

Indsamlingsfrekvens, klinisk risikoaffald
Indlevering
Indlevering hos Aalborg Renovation
Afhentning
Ugeafhentning
14-dags afhentning
Månedlig afhentning
Kvartalsvis afhentning
Halvårlig afhentning
Årlig afhentning

Antal kunder
45
1
4
11
72

7
336

Virksomhederne betaler et gebyr pr. afhentning, samt et gebyr for destruktion ud fra volumen (antal liter) af
det afhentede affald. Desuden kan virksomhederne købe godkendt emballage af Miljø- og
Energiforvaltningen.
På grund af affaldets specielle karakter skal alle virksomheder også fremover have tilslutnings- og
benyttelsespligt til den kommunale indsamlingsordning.
Miljø- og Energiforvaltningen vægter meget højt, at der er styr på, hvordan bl.a. brugte kanyler håndteres,
således ingen i indsamlingsleddet kommer til skade ved, at kanyler bortskaffes på uautoriserede måder.
Sikkerheden vægtes således meget højt. Derfor er ordningen hidtil administreret ved, at alle virksomheder
med klinisk risikoaffald, skal være tilmeldt ordningen og skal have afhentet affaldet mindst én gang om året.
Da det i ordningen er konstateret, at visse, mindre landbrug har meget små mængder klinisk risikoaffald, er
det dog acceptabelt, at disse kan få afhentet deres affald med lavere frekvens. Således kan ordningen
ændres, så den er tilpasset affaldsproducenter med meget små mængder klinisk risikoaffald, og så
afhentning sker efter behov, dog mindst hvert 3. år. Det forventes, at max. 100 virksomheder, som i dag har
årlig afhentning af klinisk risikoaffald, vil få mulighed for at overgå til afhentning hver 3. år.
Desuden vil virksomheder med meget små mængder klinisk risikoaffald, som ikke har været i kontakt med
blod eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer, fortsat kunne aflevere affaldet minimum én gang årligt
hos Aalborg Renovation.
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Virksomhederne vil også fremover betale et gebyr pr. afhentning, samt et gebyr for destruktion ud fra vægten
af det afhentede affald, ligesom virksomhederne kan købe godkendt emballage af Miljø- og
Energiforvaltningen.
Miljø- og Energiforvaltningen har på baggrund af ovenstående ændringer beregnet gebyrer for 2018, som alt
andet lige indebærer, at ordningen vil være i økonomisk balance. Gebyrerne er indarbejdet i takstoversigten
for 2018, som byrådet godkender i forbindelse med godkendelse af Budget 2018.
Gebyrer, gældende fra 2018:
Afhentning af klinisk risikoaffald pr. gang
Indlevering hos Aalborg Renovation, pr. gang
Destruktion af emballeret klinisk risikoaffald, pr. kg
Køb af emballage
(Alle gebyrer er excl. moms)
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Punkt 9.

Orientering om status på vandløbsregulativarbejdet
2016-050030
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status på
vandløbsregulativarbejdet.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen er kommet godt i gang med at revidere regulativerne for de offentlige vandløb i
Aalborg Kommune. Processen tager udgangspunkt i den proces, som blev igangsat med Miljø og
Energiudvalgets beslutning den 02.11.2016 (punkt 8) ”Revision af vandløbsregulativer – principper og
proces”.
Fremtidens vandløbsregulativ i Aalborg Kommune vil bestå af:
 Et fællesregulativ, der fastsætter de generelle standardbestemmelser for alle vandløb
 Et teknisk regulativ, der fastsætter specifikke bestemmelser for et bestemt vandløb
 En redegørelse, der redegør for grundlaget for regulativet og for konsekvenserne af det fremlagte.
Nedenstående figur viser proces for udarbejdelse af forslag til hhv. fællesregulativ, teknisk regulativ og
redegørelse. Sideløbende med fællesregulativet udarbejdes indledningsvis tekniske regulativer med
redegørelse for to forskellige oplande for at kvalitetssikre fællesregulativet og de tekniske regulativer.
Efterfølgende skal de udarbejdede forslag ud i 8 uges offentlig høring – en del af den alm. proces for
vedtagelse af regulativ.

Status for arbejdet
 Der er afholdt offentligt møde den 15.februar 2017, hvor ca. 125 interesserede deltog og fik en
introduktion til det arbejde, Miljø og Energiforvaltningen har skudt i gang omkring regulativrevision.


Der er oprettet en hjemmeside med løbende information til borgere/lodsejere om processen. Der
udsendes ligeledes nyhedsbreve (www.vandløbsregulativer.dk).
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I forbindelse med udarbejdelse af fællesregulativet er der nedsat en arbejdsgruppe, der inddrages i
processen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Ålaug nord og syd for fjorden ved hhv.
Michael Blach og Anders Majgaard Sørensen, Danmarks Naturfredningsforening ved Bjarne Jensen,
Agri Nord ved Carl Christian Pedersen, Landbo Nord ved Niels Pedersen Quist,
Ferskvandsfiskeriforeningen ved Hilmar Jensen og foreningen Danske vandløb ved Lars Olsen.
Arbejdsgruppen er sammensat således, at den enkelte lodsejer/borger kan se sig repræsenteret
gennem disse repræsentanter.



Der er udarbejdet et udkast til Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aalborg Kommune.



Der er afholdt 1. møde med arbejdsgruppen i forbindelse med fællesregulativet, hvor
arbejdsgruppen forinden havde fået udkast til fællesregulativ. På mødet blev udkastet drøftet, og der
var en god og konstruktiv dialog. Arbejdsgruppen er efterfølgende kommet med kommentar til
udkastet. Disse er gennemgået af Miljø- og Energiforvaltningen og vil på kommende møde med
arbejdsgruppen blive drøftet og gennemgået.



Arbejdet med udarbejdelse af redegørelse til fællesregulativet er sat i gang medio juli 2017.



Arbejdet med udarbejdelse af tekniske regulativ for et til to oplande sættes i gang ultimo september
2017.



Næste arbejdsgruppemøde er fastsat til torsdag den 21. september 2017.



Som integreret del i arbejdet med regulativrevisionen indgår afklaringen af hvorvidt vandløbene skal
være offentlige eller private (op- og nedklassificering af vandløb). Kommunes vandløb er indledende
gennemgået med henblik på dette (ud fra principperne vedtaget af MEU 20.01.2016 (punkt 6)).
Målsætningen for vandløbene, jf. vandområdeplanen, indgår i disse principper. For at sikre
målopfyldelse er det hensigtsmæssigt, at vandløb med høj målsætning (god økologisk tilstand) er
offentlige.
Denne gennemgang af vandløbene ajourføres i forbindelse med dette års tilsyn med vandløbene i
kommunen.

Det videre arbejde
 Fællesregulativ og tilhørende redegørelse færdiggøres i samarbejde med arbejdsgruppen, således
det kan sendes i offentlig høring primo 2018.


MEU forelægges fællesregulativ og tilhørende redegørelse



Forventer, at byrådet kan vedtage fællesregulativ og tilhørende redegørelse 2018



Forventer minimum et møde mere med arbejdsgruppen omkring fællesregulativet.



I forbindelse med udarbejdelse af de tekniske regulativer skal der nedsættes nye arbejdsgrupper,
hvor lodsejere ved de enkelte vandløb vil få mulighed for at deltage.



Der skal laves en redegørelse til hvert af de tekniske regulativer.



Sammenspil mellem helhedsplaner og regulativer afklares for de vandløb, hvor helhedsplaner skal
udarbejdes.



Hjemmesiden vandløbsregulativer.dk opdateres løbende.



Forventer min. et nyhedsbrev i efteråret 2017



MEF forventer at orientere udvalget om status medio 2018
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Processen med offentliggørelse og efterfølgende vedtagelse vil først blive igangsat når både fællesregulativ
og de første tekniske regulativer foreligger, således at det er sikret, at de spiller optimalt sammen.
Opsummering
Arbejdet pågår planmæssigt. Der er et godt og konstruktivt samarbejde med arbejdsgruppen omkring
fællesregulativet. Miljø- og Energiforvaltningen forventer at have fællesregulativ og redegørelse dertil klar til
offentlig høring primo 2018.
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Punkt 10.

Orientering om fællesprojekt Havørred Limfjorden 2018-2020
2017-026140
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering, at forvaltningen fortsat
afsætter op til 68.000 kr. årligt i perioden 1. december 2017 til 31. december 2020 (3 år) til dækning af
egenfinansiering i fællesprojektet ”Havørred Limfjorden”.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Fællesprojektet ”Havørred Limfjorden” er et turismeprojekt med en stærk miljøprofil. Projektet omhandler 10
Limfjordskommuner: Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Morsø, Thisted, Skive, Struer, Viborg,
Holstebro og Lemvig.
Samarbejdsprojektet ”Havørred Limfjorden” har været i gang i godt 2 år, og resultaterne vurderes at have en
positiv effekt på kvaliteten af de tilbud, Limfjorden tilbyder til lystfiskere. Formålet har været at skabe
merværdi ud af de eksisterende kommunale miljøprojekter ved blandt andet at formidle og synliggøre
kommunernes forbedringer af vandmiljøet i vandløbene og i Limfjorden. Projektet har også involveret
virksomheder og turistorganisationer i en fælles udvikling af nye oplevelsesprodukter, som medvirker til at
øge interessen for lystfiskeri i Limfjorden fra danske og udenlandske lystfiskere.
Det har Miljø- og Energiforvaltningen nået i indeværende projektperiode
De mange miljøprojekter, som kommunerne og frivillige har lagt kræfter i, har samlet set givet et bedre fiskeri
i Limfjorden og øget interessen for fiskeriet. ”Havørred Limfjorden” har, i samarbejde med lystfisker-, erhvervog turismevirksomheder, udviklet nye oplevelsestilbud til lystfiskerne. Projektet har i den forbindelse
tilvejebragt 500.000 kr. fra Landdistriktspuljen til erhvervsudvikling. Der er skabt synlighed omkring
Limfjorden og dens værdi som lystfiskerdestination gennem udvikling og salg af lystfiskerguide ”Lystfiskeri i
Limfjorden” på dansk og tysk.
Da projektet startede, var er ingen information om lystfiskeriet i Limfjorden. Derfor har fokus være på at
informere om fiskeriet i Limfjorden og etablere samarbejde med lystfiskere og turistorganisationer. Efter knap
3 år med fokus på formidling af fiskeriet i Limfjorden, er der opnået følgende resultater:













Designet og lanceret hjemmeside med 3-400 brugere om måneden.
Designet og lanceret interaktivt kort over fiskepladser i Limfjorden på hjemmesiden
Udgivet en lystfiskerguide (marts 2016), hvor der er solgt knap 4000 guider på 1½ år. (100 kr. pr.
stk.)
Projektet har været synlig i både nationale og internationale medier i projektperioden
Tilvejebragt 500.000 kr. til erhvervsudvikling fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktsprogram
Leveret information og billeder til markedsføring af de lokale fiskemuligheder til turistforeninger i de
enkelte kommuner – herunder Visit Aalborg
Etableret netværk med 3500 lystfiskere fordelt på 21 foreninger
Etableret turismenetværk bestående af 10 lokale turismekontorer, samt to hovedorganisationer
Enjoy Limfjorden og Visit Nordjylland
Etableret kommunalt ERFA-netværk i lokale miljøafdelinger i de 10 limfjordskommuner
Der er produceret en informationsvideo om projektet, samt 6 film om gennemførte miljøprojekter i
oplandet til Limfjorden med over 6000 visninger tilsammen på youtube. En syvende film er på vej om
Vidkær Å projektet i Alaborg Kommune.
Projektet har deltaget aktiv i promoveringen af flere lokale lystfiskerkonkurrencer, for at tiltrække
flere lystfiskere til Limfjorden. Heraf 2 i 2017, hvor den ene blev afholdt i Aalborg Kommune.
Projektet har deltaget i og leveret input til udarbejdelse af en national strategi for lystfiskeri forår
2017 i samarbejde med Miljøministeriet.

Andre nøgletal
En ny rapport fra 2015 anslår, at omsætningen fra danske og udenlandske lystfiskere nu andrager 2,9 mia.
kr. på landsplan.


Hvis lystfiskerturismen i Limfjordsområdet har samme økonomiske betydning som i landet som
helhed, betyder det, at lystfiskerturismens omsætningsmæssige effekt i det egentlige
Limfjordsområde i 2014 kan skønnes at udgøre 2,96 % af 2.656 mio. kr., dvs. 78,6 mio. kr. I forhold
til 2008 er det en stigning på 12 mio. kr.



Hvis lystfiskerturismen i Limfjordsområdet har samme beskæftigelsesmæssige betydning som i hele
Danmark, betyder det, at lystfiskerturismens beskæftigelsesmæssige effekt i det egentlige
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Limfjordsområde kan skønnes at have udgjort 75 årsværk i 2008, og at dette tal i 2014 er steget til
84½ årsværk.
Ovenstående nøgletal er et skøn og bør betragtes ud fra at Lystfiskerturismen i Limfjorden er i sin spæde
start. De viser et billede af en positiv fremgang, hvor der stadig er et stort potentiale for at promovere fiskeriet
mere og udvikle flere tilbud til lystfiskerturisten.
Potentialet er stadig stort!
Arbejdet med at fremme lystfiskerturismen i Limfjordslandet er langt fra færdigt. Efter godt 3 års arbejde med
projekt ”Havørred Limfjorden” står det endnu mere klart end før, at potentialet for vækst er stort. Det står
også klart, at det kræver en målrettet og fortløbende fælles indsats at indfri potentialet.
En fortsættelse af projektet vil bidrage markant til, at Limfjorden bliver en attraktiv lystfiskerdestination og
sikre, at Limfjordens fiskeri er på højde med, og måske endnu bedre end, resten af Danmark. Men det
kræver, at projektet har fokus på følgende 3 hovedmålsætninger:




Grundproduktet – Projektet skal gennem fælles kommunal indsats medvirke til at sikre sunde og
bæredygtige bestande af havørreder, høj kvalitet af fiskevandet samt information om fiskeriet.
Erhvervsudvikling – Projektet skal øge omsætningen og skabe flere jobs i Limfjordslandet.
Branding – Projektet skal øge kendskabet til og markedsføre lystfiskeriet i hele Limfjordslandet.

Målsætninger
Målsætningerne understøtter en beslutning i Limfjordsrådets embedsmandsgruppe om, at ”Havørred
Limfjorden” fortsat skal fokusere på lystfiskeriet i Limfjorden, men også udvides til at brande hele regionen
som lystfiskerdestination, herunder, at der også sættes fokus på fiskeri i åer, lystfiskerparker mv. Ud fra
beslutningen i embedsmandsgruppen og status fra den igangværende projektperiode, fokuseres der på
følgende målsætninger for at understøtte udviklingen af projektet frem til 2020:
Mål for grundproduktet
- Sunde og bæredygtige havørredbestande
- Høj kvalitet af fiskevandet.
Indsatser
 Facilitere indsatser for at styrke gyde- og opvækstforholdene for selvreproducerende
havørredbestande i Limfjordslandet
 Koordinere og udnytte potentiale i at fjerne spærringer i vandløb
 Samarbejde med sports-, lyst- og fritidsfiskere, Limfjordsammenslutningen (LFS) og andre om
miljøprojekter i Limfjordslandet
 Forbedre informationen om fiskeriet i Limfjordslandet
 Formidle resultater og effekter.
Mål for erhvervsudvikling
- Øge omsætningen og skabe flere jobs.
Indsatser
 Facilitere en udvikling af nye produkter og services gennem netværkssamarbejder
 Igangsætte skabelsen en fælles identitet af Limfjorden som en attraktiv lystfiskerdestination gennem
samarbejde med interessenter
 Formidle resultater og effekter.
Mål for branding
- Øge kendskabet til Havørred Limfjorden og fiskeriet i Limfjordslandet.
Indsatser
 Facilitere etableringen guide- og ambassadørkorps for fiskeriet i Limfjordslandet
 Formidling om fiskeriet og miljøprojekter i Limfjordslandet
 Afholdelse af årlige Havørred Limfjorden konferencer/temadage med involvering af interessenter
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Facilitere lokal formidling og information af fiskeriet bl.a. gennem skiltning
Videreudvikle informationen om fiskeriet i Limfjordslandet.

For at understøtte visionen om at være en af Danmarks bedste lystfiskedestinationer arbejder ”Havørred
Limfjorden” også for:
 Pleje og udvikling af eksisterende netværk (kommuner, frivillige m.m.)
 Etablering og pleje af nye erhvervsnetværk (grejbutikker, turismeaktører, NGO’er m.m.)
 Fundraising af nye udviklingsprojekter og generel bestræbelse på søge støtte til projektet i
samarbejde med eksterne partnere.
Samlet vurdering
”Havørred Limfjorden” er et samarbejdsprojekt, hvor kommunerne går sammen om finansieringen. Projektet
består af en række kerneydelser, som er nødvendige for at sikre projektets drift, koordinering, branding og
formidling. Projektet kæder i høj grad de tiltag sammen, som allerede er i gang i kommunerne, så der skabes
synergi og merværdi ud af de mange positive tiltag, som kommunerne laver i dag.
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Bilag:
Havørred Limfjorden - Strategi 2018-2020 - pixifolder
Projektbeskrivelse Havørred Limfjorden 2018-2020
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Punkt 11.

Orientering om opfølgning på Business Region Nord Denmarks ansøgning
2015-013739
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om status på ansøgning
behandlet på Business Region Nord Denmarks (BRN) bestyrelsesmøde den 8. september 2017.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I september 2015 besluttede Business Region Nord Denmarks (BRN’s) at støtte udbredelsen af projektet
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) til hele Nordjylland med et årligt tilskud på 1.650.000 kr. i
perioden 2015-2018.
NBE’s bestyrelse har fremsendt en projektidé om fortsættelse af samarbejdet til og med 2021, nu med en
tydelig satsning på at fremme cirkulær økonomi og jobskabelse. Projektet ”Det Cirkulære Nordjylland” vil
inddrage ”alle materialeressourcer i regionen”, uanset om de er fra borgerne eller virksomhederne.
Ambitionen er, at Nordjylland skal være dagsordenssættende i forhold til, i praksis at komme i gang med
cirkulær økonomi, for at høste de økonomiske fordele der er ved at være i front.
For at give regionens virksomheder en konkurrencefordel, i forhold til den cirkulære økonomi foreslås det, at
projektet opdeles i 2 spor som er tæt integreret.
Der er tale om:
•

Spor 1: Etableringen af INNOVATIONS-ØKOSYSTEMER for at fremme regionale ressourceloops i
værdikæder (afsøge afsætningsmuligheder og understøtte cirkulær strategiudvikling).

•

Spor 2: Igangsætning af tiltag som sikrer, at det kommunalt indsamlede affald medvirker til at
understøtte en regional cirkulær økonomi.

Projekt har derfor overordnet til formål at bidrage til regional bæredygtig vækst, gennem særlig satsning på
forøget konkurrenceevne for virksomheder i regionen, i relation til cirkulær økonomi. Innovation, videndeling
samt konkrete tætte virksomhedssamarbejder inden for regionen, vil være omdrejningspunktet for projektet.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne, de kommunale affaldsselskaber samt
virksomhederne. Det foreslås, at bestyrelserne i BRN og NBE sammen udpeger en ny styregruppe for
projektet.
På bestyrelsesmødet den 8. september 2017 besluttede BRN borgmesterkredsen:




At igangsætte projektet
At NBE sekretariatet er projektleder for projektet.
At BRN støtter projektet med kr. 1.650.000 årligt i perioden 2019-2021 samt et engangsbeløb på
300.000 til en hvervekampagne - i alt kr. 5.250.000.
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Punkt 12.

Henvendelse fra Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen vedr. afholdelse af
arrangementer/koncerter i Karolinelund
2017-044416
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering henvendelse fra Lene
Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen med henblik på at få en drøftelse af afholdelse af fremtidige koncerter i
Karolinelund.

Beslutning:
Drøftet, idet
der henvises til beslutningerne i byrådet vedr. miljøgodkendelse af sikkerhedsniveauet ved Tulip den
16.06.2014 (punkt 7) og vedr. godkendelse af håndtering af støj for udendørs musikarrangementer den
13.06.2016 (punkt 7), som fortsat er gældende.
Angående konkrete ansøgninger om koncerter i Karolinelund henvises til sagen i By-og
Landskabsforvaltningen, som er planmyndighed på området.
Miljø- og Energiforvaltningen vil tage kontakt til By- og Landskabsforvaltningen for at drøfte muligheder for at
flytte på nogle af aktiviteterne i Karolinelund – f.eks. petanquebanen med henblik på, om det kan skabe øgede
muligheder for andre aktiviteter.
Miljø- og Energiforvaltningen foretager ultimo 2017 evaluering af støjforhold af den netop afsluttede sæson for
udendørs musikarrangementer. Evalueringen foretages i samarbejde med øvrige kommunale forvaltninger.
Miljø- og Energiforvaltningen er løbende i dialog med Tulip ved tilsyn og sikkerhedsgennemgang. Desuden vil
Miljø- og Energiforvaltningen gå i dialog med Tulip ultimo 2017 i forhold til, at der skal gives en ny tilladelse af
sikkerhedsdokumentet i 2019.
Miljø- og Energiudvalget er positivt stemt over for at øge antallet af arrangementer i Karolinelund inden for den
eksisterede risikovurdering.
Kristoffer Hjort Storm stemte imod sidste afsnit angående antallet af arrangementer, idet han udtrykte modstand
mod de øget gener, naboerne vil kunne opleve ved en stigende mængde af støjende arrangementer. Er der
tale om dags- og eftermiddagsarrangementer er han dog positivt stemt for at udvide antallet af arrangementer.
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Sagsbeskrivelse
Lene Krabbe Dahl og Lasse Frimand Jensen har den 11. september 2017 fremsendt følgende med henblik
på drøftelse:
”Lene og jeg vil gerne bede om at få et punkt på dagsorden på et MEU møde omkring de fremtidige
koncerter i Karolinelund. Flere af arrangørerne har henvendt sig og siger de oplever bureaukrati. Så kan vi få
en drøftelse af, muligheden for at afholde koncerter i Karolinelund i fremtiden? ”
Miljø- og Energiudvalget behandlede sidst emnet på udvalgsmødet den 21. juni 2017 (punkt 10).
”Godkendelse vedrørende sikkerhedsniveau for Tulip” fremgår på Aalborg Kommunes hjemmeside:
http://apps.aalborgkommune.dk/Godkendelser/visfil.ashx?Lbnr=2139
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Bilag:
Beslutning fra byrådsmødet den 16.06.2014 (punkt 7)
Beslutning fra MEU-mødet den 05.11.2015 (punkt 12)
Beslutning fra MEU-mødet den 21.06.2017 (punkt 10) inkl. bilag
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Punkt 13.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Michael Palsgaard Andersen orienterede om status på henvendelse vedrørende Landbækgrøften om
vedligeholde og reparation af forholdene omkring vandløbet og den planlægning, som er i gangsat i forhold
hertil. Svar til lodsejerne er under udarbejdelse.
Miljø- og Energiforvaltningen har modtaget afgørelse fra Nordjyllands Politi om de standser, efterforskningen af
den indgivne politianmeldelse af IFR, om at have tilsidesat vilkår i en meddelt miljøgodkendelse. Miljø- og
Energiforvaltningen vil klage over afgørelsen.
Jane Stampe orienterede om etablering af affaldssug-system på plejehjemmet Birkebo og afhentningen af
affaldet.
Miljøstyrelsen har meddelt kommunerne, at på baggrund af fund af desphenyl-chloridanzon i drikkevandet vil
stoffet fremover indgå i listen over stoffer, som indgår i den obligatoriske kontrol med organiske
mikroforureninger på vandværkerne.
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Punkt 14.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen orienterede om åbningen af det nye vandværk i Lundby Krat fredag den 15.
september 2017.
Jan Nymark Thaysen orienterede om møde i Limfjordsrådet den 15. september 2017.
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Punkt 15.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 16.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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