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Miljø- og Energiudvalget

Tid

Onsdag 15. november 2017, kl. 08.30

Sted

Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

Afbud

Daniel Nyboe Andersen, Kristoffer Hjort Storm

Til stede

Jan Nymark Thaysen, Lasse Frimand Jensen, Lars Peter Frisk, Lene Krabbe Dahl,
Lasse Puertas Navarro Olsen

Øvrige
deltagere
Øvrige
oplysninger

Direktør Søren Gais Kjeldsen, udvalgssekretær Lone Brun Olsen, vicedirektør Jane
Stampe deltog under punkt 5-8 og 11-14, administrationschef Nils Ove deltog under punkt
2-4, bæredygtigheds- og udviklingschef Michael Damm deltog under punkt 9 og
funktionsleder Jens Boye deltog under punkt 13
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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt, idet punkt 10 udgår.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af Budget 2017 og 2018 - takstændringer og tillægsbevilling
2017-019232
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudgettet for 2017 gives tillægsbevilling på 15.992.000 kr. i
mindreudgifter og 566.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 15.426.000 kr. i netto-mindreudgifter,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudgettet for 2018 gives tillægsbevillinger på 23.481.000 kr. i
merudgifter og 1.322.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 24.803.000 kr. i netto-merudgifter,
at

frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område forhøjes med 1.300.000 kr. i udgifter, og

at Aalborg Renovations takst for indsamling for kommunale institutioner pr. 1. januar 2018 er genberegnet og
uændret i forhold til 2017, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten.

Beslutning:
Anbefales.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af
budgetterne for 2017 til forventet regnskab 2017 samt overførsel af planlagte overførsler primært af
anlægsmidler fra 2017 til 2018. Derudover er den udarbejdet – i lighed med tidligere år – på grund af den
forholdsvis sene fastlæggelse af visse priser for energikøb, indvejningspriser mv. for 2017.
Indstillingen omfatter en netto-merudgift for 2017 og 2018 på 9.377.000 kr., der udelukkende vedrører
forvaltningens brugerfinansierede områder.
Aalborg Renovation
De økonomiske konsekvenser af affaldsplanen, herunder indsamling af plast, metal og papir i én container,
er indarbejdet i budgetrevision 2017. Ligeledes er konsekvenserne af affaldsplanen, for dagrenovation
indarbejdet i budgetrevision 2017 og 2018. Ydermere er de økonomiske konsekvenser af Miljø- og
Energiudvalgets beslutning, af 1. november 2017, vedr. Aalborg Renovations servicemål omhandlende
borgerhenvendelser, indregnet for hele budgetåret 2018.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Gas, Naturgas Net
Distribution af naturgas, mængdejustering, mindreindtægt…. .. ………
Målere og ledningsnet mv., mindreudgift..............................................
Revision, advokat mv., merudgift .........................................................
Sektor: Aalborg Renovation
01.38.60 Generel administration
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse til 2018
mindreudgift ..........................................................................................
Justering af salg af vogne, merindtægt ................................................
Justering af løn- og vognfordeling samt løn og rådgivning, merudgift .
Justering af udgifter forbundet med vognpark, merudgift .....................
Diverse justeringer og projektomplaceringer vedr. administration samt
socialøkonomisk projekt mv., mindreudgift/merindtægt .......................
Indsamling af overskydende affaldsstativer, merudgift ........................
01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald
Justering af mængder, lønfordeling og containerkøb, merudgift ..........
Justering ift. nye licitationer for indsamling af restaffald, merudgift ......
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Justeret mængder, lønfordeling og containerkøb mv.,
merudgift/merindtægt............................................................................
Forventet efterregning vedr. Reno Nord I/S’ sorteringsanlæg for plast
og metal, merudgift ..............................................................................
01.38.63 Ordninger for papir og flasker
Justering af mængder, løn- og vognfordeling mv., mindreudgift/
mindreindtægt .......................................................................................
01.38.65 Genbrugsstationer
Justering af mængder, lønfordeling, vedligehold,
mindreudgift/mindreindtægt .................................................................
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Justering af mængder, lønfordeling, vedligehold mv.,
mindreudgift/mindre-indtægt .................................................................

-35
-99
+50

-5.000
+1.855
+481
+215
-2.462
+2.000

+120

+2.773
+1.888

+1.886

+289

+2.600
-225
-538

-799

-14

-2.987

-2.056

Sektor: Administration og Service
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DRIFT 2017
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Omkostningscenter GIS (OCG)
Generel justering af driftsbudgettet, merudgift/mindreindtægt .............

+100

-500

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

+108

-566

DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Renovation
01.38.60 Generel administration
Anskaffelse af renovationsvogne, delvis udsættelse fra 2017,
merudgift ..............................................................................................
Opjustering af lønbudget, jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af
1. november 2017 .................................................................................
Justeret løn- og vognfordeling, merudgift .............................................
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Forventet merudgift vedr. Reno Nord I/S’ sorteringsanlæg for plast og
metal, merudgift ....................................................................................
01.38.63 Ordninger for Glas, papir og pap
Justeret løn- og kørselsudgifter samt indtægter, mindreudgift/mindreindtægt ..................................................................................................

+5.000
+771
+718

+310

-718

Sektor: Administration og Service
Omkostningscenter GIS (OCG)
Generel justering af driftsbudgettet, mindreindtægt .............................
Ændring i alt - drift 2018 ....................................................................

-822

-500
+6.081

-1.322

ANLÆG 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Aalborg Renovation
Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr. ...........................................
Årsag: Projektet udskydes til 2018.
Anlægssum: Uændret 400.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 400.000 kr. til 0 kr.
Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 700.000 kr. til 0 kr. ...........................................
Årsag: Projektet udskydes til 2018.
Anlægssum: Uændret 700.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 700.000 kr. til 0 kr.

-400

-700

Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
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ANLÆG 2017
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Projekt 5395, Arealsikring
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 15.000.000 kr. til 3.000.000 kr. ........................
Årsag: Tilbageførsel af forventet uudnyttet andel af rammebeløb for 2017 til
mellemregningskontoen. Rammebeløbet overføres til udnyttelse i 2018.
Anlægssum: Ønskes reduceret med 15.000.000 kr. til 3.000.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 15.000.000 kr. til 54.000.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2017 ...............................................................................................

-15.000

-16.100

ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: Aalborg Renovation
Projekt 5574, Genbrugsplads Over Kæret – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.200.000 kr. til 1.200.000 kr. .............................
Årsag: Projektet udskudt fra 2017. Forhøjelsen af budgettet skyldes, at det hidtil var
planen at renovere den eksisterende bygning til affald. Men da det eksisterende rum og
ventilationsudstyr er nedslidt, kan det ikke genbruges. Desuden lever den eksisterende
bygning ikke op til Aalborg Renovations krav til arbejdsmiljø mht. størrelse og
arbejdstemperatur.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 800.000 kr. til 1.200.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.200.000 kr. til 1.200.000 kr.
Projekt 5575, Genbrugsplads Storvorde – Renovering/forbedring af kemikaliehus
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.200.000 kr. til 1.200.000 kr. .............................
Årsag: Projektet udskudt fra 2017. Forhøjelsen af budgettet skyldes, at det hidtil var
planen at renovere den eksisterende bygning til farligt affald. Men da det eksisterende
rum og ventilationsudstyr er nedslidt, kan det ikke genbruges. Desuden lever den
eksisterende bygning ikke op til Aalborg Renovations krav til arbejdsmiljø mht. størrelse
og arbejdstemperatur.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 500.000 kr. til 1.200.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 1.200.000 kr. til 1.200.000 kr.

+1.200

+1.200

Sektor: Miljø og Plan
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Projekt 5395, Arealsikring
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 15.000.000 kr. til 41.000.000 kr. .........................
Årsag: Rammebeløbet overført til udnyttelse fra 2018.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 15.000.000 kr. til 41.000.000 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 15.000.000 kr. til 72.000.000 kr.

+15.000

Ændring i alt - anlæg 2018 ...............................................................................................

+17.400

Nettoændring - drift + anlæg 2017 og 2018 ....................................................................

+9.377

Ændring i alt – frigivelse anlægssum ..............................................................................

+1.300

Mellemregningsforhold
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Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige
mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder ved udgangen af årene:
Ultimo 2016 Ultimo 2017
- - - - Mio. kr. - - - Aalborg Gas
- Naturgas Net ......................................................................
Aalborg Renovation
- Fælles formål/generel administration ..................................
- Ordninger for dagrenovation – restaffald ............................
- Ordninger for storskrald m.v. ..............................................
- Ordninger for glas, papir og pap .........................................
- Ordninger for farligt affald ...................................................
- Genbrugsstationer ..............................................................
- Øvrige ordninger – administrationsgebyrer og vægtydelse.
- Øvrige ordninger og anlæg, erhverv ...................................
Aalborg Renovation i alt
- heraf sikkerhedsstillelse .....................................................
Miljø og Plan
- Vandsamarbejde Aalborg, Åben land .................................
- Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ...........
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed .....................
Administration og Service
- Omkostningscenter GIS – tidligere en del af Varme ..........
Mellemregningsforhold i alt ....................................................

-0,4
-0,4

-0,5
-0,5

-4,5
-23,1
-10,7
-0,8
0,0
-1,7
-2,8
-38,1
-81,7
-12,5

Ultimo 2018
-0,6
-0,6

6,8
3,6
4,1
-0,7
-0,2
-5,9
-3,3
-33,5
-29,1
-13,0

19,5
0,6
16,2
-0,7
-0,5
1,6
-3,4
-36,7
-3,4
-13,5

-0,9
14,5
0,0

-0,7
7,7
0,4

-0,5
38,9
0,4

-5,4

-3,4

-2,9

-73,9

-25,6

31,9

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
Aalborg Renovation- Takstoversigt efterårsbudgetrevisionen
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Punkt 3.

Orientering vedr. regnskabsrapportering pr. 31. oktober 2017 - skattefinansierede
område
2017-017995
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for
de skattefinansierede områder pr. 31. oktober 2017 for regnskabsåret 2017.

Beslutning:
Til orientering
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

.
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Sagsbeskrivelse
Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 96.953.000 kr. mod et
korrigeret budget på 117.683.000 kr. inklusiv de frigivne overførsler fra 2016 og 2017.
Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af oktober måned have været et forbrug på 83 % af
budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 82,1 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift
og anlæg udgør 82,4 % af det samlede budget.
På byrådets møde den 24. april 2017 (punkt 4) blev overførslerne fra henholdsvis 2015 og 2016 frigivet i
2017 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2018. For Miljø- og
Energiforvaltningen betyder dette, at der blev frigivet 10.278.000 kr., hvilket er indarbejdet i nedenstående
korrigerede budget. Dette er sket under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2017, kan
overføre 4.044.000 kr. til 2018.
Såfremt budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2018 udgør det bogførte forbrug på driften
85,1 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 85,3 % af det samlede budget.
For sektor Miljø forventes der for 2017 et merforbrug på driften på ca. 3,5 mio. kr. i forhold til budgettet, For
sektor Miljø- og Energiplanlægning forventes der modsat et mindre forbrug på ca. 8 mio. kr. Det forventes
således fortsat, at Miljø- og Energiforvaltningen samlet set overholder budget 2017 og samtidig kan overføre
4.044.000 kr. fra 2017 til 2018,
Forbruget pr. 31. oktober 2017 fordeler sig, som følger:

Afdeling

Bogført
forbrug pr.
31.10.2017

Bogføring
efter
31.10.2017

Korrigeret
forbrug pr.
31.10.2017

Korrigeret
budget 2017

Forbrugsprocent

Forbrug i 1.000 kr.
Miljø:
Miljø, samlet

44.222

-5.557

38.665

42.441

91,1 %

Miljø i alt

44.222

-5.557

38.665

42.441

91,1 %

For Miljø forventes et merforbrug på driften i 2017, som primært er begrundet i stigende udgifter til jordanvisning og
skadedyrsbekæmpelse (jf. den af Udvalget besluttede rottebekæmpelseshandlingsplan). Begge opgaver er
takstfinansieret og merforbruget udlignes frem til 2020. Derudover har forvaltningen et merforbrug i forbindelse med
vandplanprojekterne, som skyldes forventede forskydninger mellem udgifter og indtægter. Endvidere er der afholdt
udgifter til projekter mv., hvor indtægterne afregnes halvårligt eller ved projektafslutning. Endeligt er der en mindre
indtægt på brugerbetalingen i størrelsesordenen 300.000 kr. som følge af det store ekstra ressourceforbrug på IFR
sagen, som det ikke forventes, at der opnås brugerbetaling for. I forhold til udgifterne i IFR sagen forsøges disse
afdækket.
Miljø- og Energiplanlægning:
Center for Grøn Omstilling,
herunder Bæredygtighed

2.484

0

2.484

6.801

36,5 %

Planlægning

4.094

0

4.094

17.934

22,8 %

40.667

0

40.667

40.500

100,4 %

3.602

0

3.602

34

-

50.847

0

50.847

65.269

77,9 %

Beredskab
Administration
Miljø- og Energiplanlægning i alt

For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over
31. oktober 2017. Desuden er der afholdt udgifter til arbejdsskadeforsikring for 2016 og 2017, der ikke er budgetlagt.
For Administration er afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 31.oktober
2017, hvorfor forbruget for administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt.
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Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2017 bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel
af uforbrugte midler i 2017 til 2018.
Administration og Service
AK Indkøb

-222

0

-222

34

-

Fælles Funktioner

2.280

0

2.280

3.418

66,7 %

Administration og Service i alt

2.058

0

2.058

3.452

59,6 %

I henhold til byrådets beslutning på møde den 14. december 2014 (punkt 3) kan AK Indkøb afholde 1.000.000 kr. til
lokalkøbsanalyse. Merforbruget finansieres af AK Indkøbs opsparede midler.
Under hensyntagen hertil forventes det fortsat, at budgetterne for henholdsvis AK Indkøb samt Fælles Funktioner bliver
overholdt.
Nettodrift – Serviceudgifter i alt

97.127

-5.557

91.570

111.162

82,4 %

Fælles Funktioner

4.352

0

4.352

5.621

77,4 %

Ikke-rammebelagt nettodrift
Administration og Service i alt

4.352

0

4.352

5.621

77,4 %

101.479

-5.557

95.922

116.783

82,1 %

1.031

0

1.031

600

171,8 %

0

0

0

300

0,0 %

1.031

0

1.031

900

114,6 %

Det forventes, at Budget 2017 bliver overholdt.
Nettodrift i alt

Miljø - Anlæg:
Vandplaner
Øko-ø Egholm
Miljø – Anlæg i alt

Budgettet forventes fortsat at blive overholdt. Merforbruget på nuværende tidspunkt skyldes forventede forskydninger
mellem udgifter og indtægter.
Anlæg i alt

1.031

0

1.031

900

114,6 %

I alt, Netto

102.510

-5.557

96.953

117.683

82,4 %

Generelt
Det forventede udbud af fjernkøling vedrørende universitetssygehuset vil ikke blive gennemført i 2017,
hvorfor den af byrådet bevilligede finansiering heraf vil blive overført til 2018.
Brugerfinansierede områder
Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens
brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.
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Punkt 4.

Orientering om status på godkendelse af budgetter, takster og regnskaber for vandog kraftvarmeværker med kommune-garanterede lån
2017-031688
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status på godkendelse af
budgetter, takster og regnskaber for vand- og kraftvarmeværker med kommunegaranterede lån.

Beslutning:
Til orientering.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Kommune har i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners
låntagning og meddelelse af garantier mv. stillet garanti over for en række kollektive vand- og
varmeselskaber.
I henhold til bekendtgørelsens §10 kan lån optages som annuitetslån, serielån eller indekslån, og løbetiden
må ikke overstige 25 år.
Den hidtidige praksis i Aalborg Kommune har været, at der i forbindelse med kommunegarantier ikke gives
garanti til lån med en løbetid på mere end maksimalt 20 år.
Samtidig har Aalborg Kommune anført som en betingelse, at vedtægterne for de selskaber, der gives garanti
for, ændres således, at det bl.a. fremgår, at Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og
regnskaber for de pågældende selskaber, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.
Godkendelse af de enkelte selskabers takster, budgetter og regnskaber blev tidligere givet af Miljø- og
Energiudvalget. Men efter Miljø- og Energiudvalgets vedtagelse af ændret kompetencefordeling mellem
Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen, jfr. Miljø- og Energiudvalgets møde den 3.
december 2014 (punkt 7), varetages godkendelsen nu af forvaltningen, der herefter skal give Miljø- og
Energiudvalget en orientering herom.
Orientering om foretagne godkendelser
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt følgende takster og budgetter:
Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt det fremsendte budget for 2017/18 og takster for perioden 1. juli
2017 til 30. juni 2018 uden bemærkninger, som følge af garantistillelse for selskabets gæld, udvisende en
restgæld på 8.093.000 kr. pr. 30. juni 2017.
Godkendelsen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom at selskabets årsrapport for 2016/17 er
taget til orientering uden bemærkninger.
Hals Fjernvarme A.m.b.a.
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt det fremsendte budget for 2017/18 og takster for perioden 1. juni
2017 til 31. maj 2018 uden bemærkninger, som følge af garantistillelse for selskabets gæld, udvisende en
restgæld på 24.306.000 kr. pr. 31. maj 2017.
Godkendelsen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom at selskabets årsrapport for 2016/17 er
taget til orientering uden bemærkninger.
Ulsted Varmeværk A.m.b.a.
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt det fremsendte budget for 2017/18 og takster for perioden 1. juli
2017 til 30. juni 2018 uden bemærkninger, som følge af garantistillelse for selskabets gæld, udvisende en
restgæld på 27.062.000 kr. pr. 30. juni 2017.
Godkendelsen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom af selskabets årsrapport for 2016/17 er
taget til orientering uden bemærkninger.
Kongerslev Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt det fremsendte budget for 2017/18 og takster for perioden 1. juli
2017 til 30. juni 2018 uden bemærkninger, som følge af garantistillelse for selskabets gæld, udvisende en
restgæld på 8.844.000 kr. pr. 30. juni 2017.
Godkendelsen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom af selskabets årsrapport for 2016/17 er
taget til orientering uden bemærkninger.
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Ulsted Vandværk A.m.b.a.
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt det fremsendte budget for 2017 og takster for perioden 1. januar
2017 til 31. december 2017 uden bemærkninger, som følge af garantistillelse for selskabets gæld, udvisende
en restgæld på 685.000 kr. pr. 31. december 2015.
Godkendelsen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom af selskabets årsrapport for 2015 er taget
til orientering uden bemærkninger.
Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning A.m.b.a.
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt det fremsendte budget for 2017 og takster for perioden 1. januar
2017 til 31. december 2017 uden bemærkninger, som følge af garantistillelse for selskabets gæld, udvisende
en restgæld på 198.000 kr. pr. 31. december 2016.
Godkendelsen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom af selskabets årsrapport for 2016 er taget
til orientering uden bemærkninger.
Andelsselskabet Vodskov Vandværk
Miljø- og Energiforvaltningen har godkendt det fremsendte budget for 2017 og takster for perioden 1. januar
2017 til 31. december 2017 uden bemærkninger, som følge af garantistillelse for selskabets gæld, udvisende
en restgæld på 2.154.000 kr. pr. 31. december 2016.
Godkendelsen har ikke givet anledning til bemærkninger, ligesom af selskabets årsrapport for 2016 er taget
til orientering uden bemærkninger.
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Punkt 5.

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod.
Projektgodkendelse
2015-061872
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at projekt for forsyning af Storvorde og Sejlflod med fjernvarme godkendes i henhold til § 3 i bekendtgørelse
nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg,
at der ved ændring af områdeafgrænsningen fra individuel naturgas til fjernvarme ydes økonomisk
kompensation til HMN Naturgas I/S. Størrelsen af kompensationen fastsættes i henhold til § 8 og bilag 2 i
bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg,
at det eksisterende kollektive forsyningsområde udvides med ejendommen Søndre Bygade 18, Sejlflod, der
pt. er individuelt forsynet,
at der nedlægges forbud mod direkte el-opvarmning i såvel ny som eksisterende bebyggelse på den
ejendom, der inddrages i det kollektive forsyningsområde i henhold til § 19, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 904 af
24. juni 2016 om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg,
at byrådet gennemfører ekspropriation med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017 om
varmeforsyning med senere ændringer til gennemførelse af projektet, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler
med berørte lodsejere, og
at det er en forudsætning for projektets realisering, at Aalborg Varme A/S opnår en starttilslutning på 50 % af det
eksisterende beregningsareal senest 12 måneder efter den endelige godkendelse af projektforslaget. Hvis
det ikke er tilfældet, bortfalder projektgodkendelsen.

Beslutning:
Anbefales.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet godkendte den 22. april 2013 (punkt 3) Varmeplan Aalborg 2030, fase 1 – afgrænsning af det
centrale kraftvarmeområde.
Varmeplananalyserne viste, at det vil være samfundsøkonomisk mest rentabelt at etablere
fjernvarmeforsyning med central kraftvarme til mere end 19 byer, der i dag forsynes med fjernvarme fra
decentrale fjernvarmeselskaber og individuel forsyning med naturgas, olie mv.
Aalborg Varme A/S udarbejdede efterfølgende et forslag til principper for konvertering af individuelle
naturgasområder mv. og overtagelse af lokale fjernvarmeselskaber samt et forslag til prioriteringsrækkefølge
af de aktuelle områder, som byrådet godkendte den 16. december 2013 (punkt 2).
Aalborg Varme A/S fremsendte ultimo 2015 et projekt for forsyning af Storvorde og Sejlflod med fjernvarme.
Projektet blev efterfølgende sendt i høring hos HMN GasNet P/S. Med baggrund i bemærkninger fra
gasselskabet ændrede beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen mv. fremsendte Aalborg Varme A/S i
juni 2017 et opdateret projekt. Det opdaterede projektet blev efterfølgende sendt i høring hos gasselskabet,
og der blev den 8. september 2017 afholdt et møde mellem Aalborg Varme A/S, HMN GasNet P/S og
Aalborg Kommune.
Aalborg Varme A/S har efterfølgende med baggrund her i den 13. oktober 2017 fremsendt et nyt opdateret
projektforslag for forsyning af Storvorde og Sejlflod med fjernvarme i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af
24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen).
Projektets indhold
Aalborg Varme A/S´ projektansøgning omhandler:
 Ændring af den eksisterende områdeafgrænsning for Storvorde og Sejlflod fra individuel naturgas til
forsyning med central kraftvarme.
 Udvidelse af eksisterende og etablering af fornødne pumpestationer og ledningsanlæg til forsyning
af området.
 Udvidelse af forsyningsområdet med ejendommen Søndre Bygade 18, Sejlflod, der i dag er
individuelt forsynet.
Etablering af transmissionsledning og udvidelse/etablering af pumpestationer vedrører ikke alene forsyning
af Storvorde og Sejlflod, men også eventuel forsyning af Gudumholm, Lillevorde, Gudum og Gudumlund.
Det er således kun Storvorde og Sejlflods forholdsmæssige andel af omkostninger til transmissionsledning,
varmetab, pumpestationer mv., der er indregnet i projektet.
Hvis projektforslaget godkendes, vil forsyningspligten i forsyningsområdet i Storvorde og Sejlflod overgå til
fra HMN GasNet P/S til Aalborg Varme A/S. Eksisterende bygninger, der benytter naturgas til opvarmning
kan fortsætte med at benytte naturgas, selvom området skifter status til fjernvarmeforsyning, da
naturgasselskabet fortsat vil have forsyningspligt over for disse kunder.
Der er i dag ca. 1.390 potentielle kunder i Storvorde og Sejlflod. Det samlede beregningsareal, opgjort i
2
henhold til Aalborg Varme A/S´ leveringsbestemmelser, udgør ca. 181.910 m , heraf udgør de kommunale
2
bygninger et beregningsareal på ca. 9.500 m .
Det er en forudsætning for realisering af projektet, at Aalborg Varme A/S kan opnå en starttilslutning på 50 %
af det eksisterende beregningsareal i Storvorde og Sejlflod.
Udbygning af forsyningsområdet
Aalborg Varme A/S har i projektet taget udgangspunkt i en forventet udbygning i Storvorde og Sejlflod på ca.
2
355 nye boliger, svarende til et beregningsareal på ca. 52.400 m . Dette er den udbygning, der er forudsat i
Byudviklingsplanen for Storvorde og Sejlflod. I projektforslaget er indregnet at 85% af udbygningen tilsluttes
2
fjernvarme, svarende til ca. 300 boliger og et beregningsareal på 44.500 m .
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By- og landskabsforvaltningen har netop igangsat lokalplanprocessen for 2 nye boligområder i Storvorde
med plads til hhv. ca. 40 boliger og 260 boliger.
I 2013 blev der i Bygningsreglementet indført forbud mod etablering af naturgasfyr i ny bebyggelse. I
henhold til §7, stk. 3. i projektbekendtgørelsen, kan kommunalbestyrelsen ikke godkende projekter for
naturgasdistributionsnet, hvis projektet vedrører et område, hvor 75% eller mere af bygningsmassen er
omfattet af forbuddet mod installation af naturgasfyr i bygningsreglementet.
De nye lokalplanområder vil, jfr. ovenstående, være omfattet af forbud mod naturgasfyr. Det betyder, at
områderne enten skal forsynes med fjernvarme, hvis projektet realiseres, eller alternativt vil skulle udlægges
til individuel forsyning.
Samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger
Samfundsøkonomi
Aalborg Varme A/S har i forbindelse med projektforslaget foretaget samfunds- og selskabsøkonomiske
vurderinger, dels på referencen, som er den eksisterende forsyning i området (naturgas, olie mv.) dels det
foreslåede alternativ, som omhandler forsyning fra det centrale kraftvarmeområde via transmissionsledning
fra Klarup. Varmen fra det centrale kraftvarmeområde består af 7 % overskudsvarme fra Aalborg Portland,
90 % varme fra Nordjyllandsværket og 3 % varme fra Aalborg Varme A/S´ egne centraler.
De samfunds- og miljømæssige beregninger er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens
vejledning i og forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser af 15. august 2017 samt ændringer som
følge af Finansministeriets vejledning af 28. august 2017.
De samfundsøkonomiske konsekvenser fremgår af følgende tabel:
Samfundsøkonomiske omkostninger
(Akkumulerede nuværdier over 20 år)

Eksisterede forsyning
(reference)
Mio. kr., ekskl. moms
190,8

Central kraftvarme
(alternativ)
Mio. kr., ekskl. moms
182,9

Beregningerne viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af central kraftvarme på
ca. 7,9 mio. kr., ekskl. moms.
Miljøkonsekvenserne fremgår af nedenstående:
Sum af emissioner over 20 år
CO2-ækvivalenter (ton)
NOx (kg)
SO2 (kg)
Partikler (kg)

Eksisterede forsyning
(reference)
97.701
50.257
3.245
2.424

Central kraftvarme
(alternativ)
66.474
25.189
5.060
1.558

Miljøkonsekvenserne vurderes ikke særskilt, da de indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. Det
aktuelle projekt bidrager dog til at opfylde kommunens mål om nedbringelse af CO 2-emissionerne, der
fremgår af ”Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030”, som byrådet godkendte den 28. marts 2011
(punkt 3).
Der er gennemført tre følsomhedsberegninger i forbindelse med projektet. Der er regnet på en kombination
af flere forskellige ændrede forudsætninger (ændret tilslutningstakt, ændrede enhedsforbrug og drift af
Nordjyllandsværket indregnet som decentral kraftvarme), en forøgelse af brændselspriserne med 25% og en
forøgelse af investeringerne med 10%, resultaterne ses i nedenstående tabel:
Samfundsøkonomiske omkostninger
(Akkumulerede nuværdier over 20 år)
Kombination af ændrede forudsætninger

Miljø- og Energiudvalget

Eksisterede forsyning
(reference)
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Brændselspriser stiger med 25 %
Investeringer stiger med 10 %

190,8
190,1

187,1
199,9

Følsomhedsberegningerne viser, at kun en væsentlig stigning i investeringerne vil forrykke
samfundsøkonomien til fordel for naturgas.
Selskabsøkonomi - Aalborg Varme A/S
Der er ikke lavet egentlige selskabsøkonomiske beregninger, da det af de af byrådet godkendte principper
for konvertering fremgår, at forbrugerne i det aktuelle område skal betale de meromkostninger, som Aalborg
Varme A/S har ved forsyning af området over en periode på 20 år.
Der er dog lavet en såkaldt budgetøkonomisk vurdering, hvor der laves en samlet opgørelse af de
økonomiske konsekvenser for såvel forsyningsselskaberne (HMN GasNet P/S og Aalborg Varme A/S) som
de respektive forbrugere. Vurderingen viser, at de budgetøkonomiske omkostninger ved eksisterende
forsyning vil være 298,6 mio. kr., ekskl. moms, mens de ved central kraftvarme vil være 294,9 mio. kr., ekskl.
moms. Der regnes over 20 år.
Projektforslaget omfatter etablering af transmissionsledning, hovedledninger og stikledninger samt etablering
af en ny pumpestation i Storvorde og udvidelse af den eksisterende pumpestation i Klarup. Projektets
anlægssum vil være på ca. 84 mio. kr., ekskl. moms over perioden 2018-2020.
Selskabsøkonomi – HMN GasNet P/S
I henhold til § 8 i projektbekendtgørelsen skal der ydes en kompensation til naturgasdistributionsselskabet – i
dette tilfælde HMN GasNet P/S. Kompensationsbeløbet reguleres årligt og udgør i 2017 i henhold til bilag 2 i
projektbekendtgørelsen 597 kr. pr. standardhus, ekskl. moms. Aalborg varme A/S opkræver beløbet hos de
relevante forbrugere og overfører efterfølgende beløbet til gasselskabet.
Herudover har HMN GasNet P/S en takst for afkobling i forbindelse med konverteringer på 6.560 kr. pr. stik,
ekskl. moms. Gasselskabet står selv for at opkræve dette beløb.
Brugerøkonomi
Ved konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme vil kunderne i Storvorde og Sejlflod ud over Aalborg
Varme A/S´ almindelige takster skulle betale et kraftvarmetillæg i en periode på 20 år til dækning af
meromkostningerne ved forsyning af Storvorde og Sejlflod med fjernvarme. Herudover skal kunderne betale
for ombygning af husinstallationer, og der skal betales kompensation og afkoblingsgebyr til gasselskabet.
De brugerøkonomiske beregninger viser, at der vil være en mindre årlig besparelse for kunderne ved
konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme. Det samme vil være tilfældet for kunder, der konverterer
fra oliefyr og træpillefyr til fjernvarme. Her vil besparelsen dog være større, da der ikke skal betales
kompensation og afkoblingsgebyr til gasselskabet.
Høring af berørte parter
I henhold til § 25 i projektbekendtgørelsen skal berørte parter høres i forbindelse med behandling af et
projektforslag.
Høring af HMN GasNet P/S
Storvorde og Sejlflod er i dag udlagt til forsyning med individuel naturgas. Projektforslaget har derfor været
sendt i høring hos HMN GasNet P/S.
HMN GasNet P/S fremsendte den 11. august 2017 en række bemærkninger til projektforslaget fra juni 2017.
Med baggrund heri blev der den 8. september 2017 holdt møde mellem HMN GasNet P/S, Aalborg Varme
A/S og Aalborg Kommune. På mødet blev det aftalt, at Aalborg Varme A/S ville opdatere projektforslaget, og
at projektforslaget efterfølgende ville blive sendt i en ny høring hos HMN GasNet P/S.
Med baggrund heri fremsendte Aalborg Kommune den 16. oktober 2017 det reviderede projekt til fornyet
høring hos HMN GasNet P/S. HMN GasNet P/S fremsendte efterfølgende den 3. november 2017
høringssvar til det reviderede projekt.
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HMN GASNet P/S starter med at kvittere for mødet den 8. september 2017 og den efterfølgende
indarbejdelse af de aftalte ændringer i projektet.
HMN GasNet P/S oplyser, at man efterfølgende har været i dialog med Aalborg Varme A/S for at få belyst
konsekvenserne ift. justering af kedelpriser og brændselspriser for store forbrugere. Aalborg Varme A/S har
lavet en samfundsøkonomisk beregning, der viser, at den samfundsøkonomiske fordel herved vil blive
reduceret med ca. 2,4 mio. kr., ekskl. moms.
HMN GasNet P/S fremhæver herudover, at man i forbindelse med, at Energistyrelsen har fremsendt en
metodebeskrivelse af tillæg til fossile importpriser med henblik på opgørelse af samfundsøkonomiske
brændselspriser, er blevet opmærksom på, at den samfundsøkonomiske naturgaspris indeholder
omkostninger til afregning, kundeservice, målerhåndtering, inkasso mv.
HMN GasNet P/S påpeger at tilsvarende omkostninger bør indgå i fjernvarmeprojektet for en konsistent
sammenligning.
HMN GasNet P/S oplyser, at man har forsøgt at få en bekræftelse fra Energistyrelsen på at
administrationsomkostninger indgår i den samfundsøkonomiske naturgaspris. Bekræftelsen forelå dog
endnu ikke ved fremsendelse af høringssvaret.
HMN GasNet P/S slutter af med at konstatere, at den samfundsøkonomiske analyse endnu ikke viser en
retvisende sammenligning mellem referencen og projektet på grund af den inkonsistente opgørelse af
omkostninger.
Bemærkninger til høringssvar fra HMN GasNet P/S
Af høringssvaret fra HMN GasNet P/S fremgår det, at der nu er stort set enighed om de forudsætninger mv.,
der blev drøftet på det fælles møde den 8. september 2017. HMN GasNet P/S fremhæver dog i høringsvaret
et nyt element, der ikke tidligere har været drøftet, nemlig indregning af omkostninger til kundehåndtering på
fjernvarmesiden.
Det skal for god ordens skyld nævnes, at den metodebeskrivelse af 1. november 2017 som HMN GasNet
P/S henviser til ikke er endelig, da der er tale om et høringsudkast der er udsendt fra Energistyrelsen. Det
har herudover ikke tidligere været et element som HMN GasNet A/S har påpeget ifm. høringer af
projektforslag mv.
Det har ikke været muligt for Aalborg Kommune inden udarbejdelse af sagsfremstillingen at få en
bekræftelse fra Energistyrelsen på om administrationsomkostningerne indgår i den samfundsøkonomiske
brændselspris, der fremgår af Energistyrelsens seneste udmeldte brændselsprisforudsætninger og i givet
fald, hvor store omkostningerne er.
Aalborg Kommune har dog, under forudsætning af at administrationsomkostningerne skal indregnes på
fjernvarmesiden, bedt Aalborg Varme A/S om at lave en samfundsøkonomisk beregning, der viser
konsekvensen heraf.
Aalborg Varme A/S har med baggrund heri den 8. september 2017 oplyst, at man har fået udfærdiget et
udtræk af omkostningerne til kundehåndtering baseret på regnskab 2016. Omkostningerne dækker
måleraflæsning, regningsudsendelse, debitorstyring, systemadministration, rapportering og dokumentation.
Alle øvrige omkostninger, herunder målere og målerudskiftning er allerede indeholdt i projektet. Medregnes
omkostningerne til kundehåndtering i de samfundsøkonomiske omkostninger, vil disse øges med ca. 2,2
mio. kr. således at den samfundsøkonomiske fordel ved fjernvarmeforsyning reduceres fra ca. 7,9 mio. kr. til
ca. 5,8 mio. kr.
Høring af ejer af ejendom, der inddrages i forsyningsområdet
Projektet har ligeledes været sendt i høring hos ejeren af Søndre Bygade 18, Sejlflod, der inddrages i
forsyningsområdet.
Der er ikke indkommet høringssvar fra ejeren af den ejendom, der inddrages i forsyningsområdet.
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Arealafståelse, ekspropriation mv.
Ledningsanlæg placeret uden for offentlige arealer sikres ved tinglyste servitutter. Servitutrettigheder,
midlertidige arbejdsarealer og areal til pumpestationer forventes erhvervet ved frivillige aftaler, men vil om
nødvendigt blive erhvervet ved ekspropriation.
De berørte ejendomme er:
Matr.nr. 16d Storvorde by, Storvorde (pumpestation Storvorde)
Matr.nr. 3ao Storvorde by, Storvorde (ledningsanlæg Storvorde/Sejlflod)
Matr.nr. 33ec Romdrup by, Romdrup (pumpestation Klarup)
Matr.nr. 16l Romdrup by, Romdrup (pumpestation Klarup)
Varmeplanmyndigheden har udsendt høringsskrivelse til de berørte lodsejere samtidig med, at der er
udsendt høringsskrivelser til øvrige berørte parter.
Der var ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra ejeren af ejendommen 16d Storvorde by,
Storvorde. Ejeren ønsker den nye pumpestation flyttet til en anden placering. Aalborg Varme A/S vil i
forbindelse med realiseringen af projektet indgå dialog med ejeren herom.
Herudover er der kommet høringssvar fra Aalborg Kommune (Park og Natur), der ejer ejendommen 33ec
Romdrup by, Romdrup. Da der er tale om et grønt areal, ønsker Park og Natur ikke, at der etableres
ledninger på den ønskede placering. Aalborg Varme A/S vil i forbindelse med realisering af projektet indgå
en dialog med Park og Natur ift. at finde en løsning, da Aalborg Varme A/S allerede i dag har ledninger i
arealet.
Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler, kan der i henhold til § 16 i lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj
2017 om varmeforsyning med senere ændringer eksproprieres til formålet. Byrådet har den 14. december
2015 (punkt 22) tilkendegivet sin ekspropriationsvilje til gennemførelse af projekter efter
varmeforsyningsloven, uanset om disse vedtages af byrådet eller af Miljø- og Energiudvalget.
Tidsplan
Igangsætning af projektet kræver som tidligere nævnt en starttilslutning på 50 % af det eksisterende
beregningsareal.
Under forudsætning af at projektforslaget godkendes ultimo 2017, og at godkendelsen ikke påklages til
Energiklagenævnet, vil etablering af gadeledningsnet, pumpestationer og konvertering af kunder kunne
påbegyndes i 2018 under forudsætning af, at den fornødne tilslutning opnås.
Gadeledningsnettet er i projektet forudsat etableret over en periode på 3 år.
Kompetence
Da projektforslaget omfatter ændring af områdeafgræsningen for Storvorde og Sejlflod fra individuel
naturgas til fjernvarmeetablering, skal projektforslaget godkendes i henhold til § 3 i projektbekendtgørelsen.
Det er byrådet, der har kompetencen til at godkende projektforslag med en effekt over eller under 10 MW,
hvor der er kommet væsentlige indsigelser. I den konkrete sag vurderes høringssvaret fra HMN GasNet P/S
at være en væsentlig indsigelse.
Klagemulighed
Efter den politiske behandling af projektet vil der være en klagefrist på 4 uger. Eventuelle klager skal sendes
til Energiklagenævnet.
Vurdering af projektforslag
Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod på ca.
7,9 mio. kr., ekskl. moms. Hvis der tages højde for de forhold, der er nævnt i høringssvaret fra HMN GasNet
P/S - justerede kedel- og gaspriser for store forbrugere og indregning af omkostninger til kundehåndtering viser konsekvensberegninger heraf, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved fjernvarmeforsyning
på ca. 3,4 mio. kr., ekskl. moms.
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Følsomhedsberegningerne viser, at projektet vil være relativt robust ift. ændring af forudsætningerne, dog
kan en væsentlig stigning i investeringerne forrykke samfundsøkonomien til fordel for naturgas. Aalborg
Varme A/S har til dette oplyst, at man ikke finder det sandsynligt, at investeringerne vil afvige væsentligt fra
det indregnede, da investeringerne er fastsat på baggrund af lang erfaring og indgåede rammeaftaler.
HMN GasNet P/S vil i forbindelse med ændring af områdeafgræsningen blive kompenseret i henhold til
bestemmelserne i projektbekendtgørelsen.
Herudover vil projektet for forsyning af Storvorde og Sejlflod med fjernvarme medvirke til realisering af fase 1
af Varmeplan Aalborg 2030 og bidrage til en reduktion af CO2-udledningen.
Med baggrund heri anbefaler Miljø- og Energiforvaltningen derfor, at Aalborg Varme A/S´ projekt for
forsyning af Storvorde og Sejlflod med fjernvarme godkendes med de nævnte vilkår i henhold til § 3 i
bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
I forhold til realisering af projektet er det en forudsætning, at Aalborg Varme A/S opnår en starttilslutning på
50 % af det eksisterende beregningsareal senest 12 måneder efter den endelige godkendelse af
projektforslaget. Hvis det ikke er tilfældet, bortfalder projektgodkendelsen.
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Bilag:
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod 10-03-2017.docx
Bilag til Projekt for fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod, oktober 2017
Høringssvar projektforslag fra Aalborg Varme for fjernvarmeforsyning af Storvorde og Sejlflod
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Punkt 6.

Godkendelse af etablering af Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg og
nedlæggelse af Samarbejdet om vandforsyning i det åbne land
2017-050544
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommunes Vandforsyningsplans
bilag 7, bilag 8 og bilag 9 ophæves.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at
Miljø- og Energiudvalget har til hensigt at påbyde deltagelse efter Vandforsyningslovens[1] § 48 i
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, og
at
kompetencen til at meddele påbud om deltagelse i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
delegeres til rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen.

[1] Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017.
Beslutning:
Anbefales at Vandforsyningsplans bilag 7, bilag 8 og bilag 9 ophæves.
Godkendt
at Miljø- og Energiudvalget har til hensigt at påbyde deltagelse efter Vandforsyningslovens[1] § 48 i
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, og
at kompetencen til at meddele påbud om deltagelse i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg delegeres
til rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
1

På baggrund af en revision af Vandsektorloven fra 1. marts 2016, samt ændring af Vandforsyningslovens §
48, hvor kompetencen til at påbyde vandsamarbejde er overgået fra staten til kommunerne, må Aalborg
Kommune ikke længere indgå i et samarbejde om grundvandsbeskyttelse.
Som en konsekvens af, at Aalborg Kommune ikke må indgå i Vandsamarbejde Aalborg, stiftes i stedet en
forening bestående af de vandværker, der p.t. deltager i samarbejdet. Foreningen Grundvandssamarbejde
Aalborg skal således løse de samme opgaver, som Vandsamarbejde Aalborg løser i dag.
Det er ligeledes blevet klart, at Aalborg Vand A/S ikke kan deltage i Åben Land-Samarbejdet. Det
økonomiske grundlag for samarbejdet er derfor ikke længere til stede. Som følge heraf og efter drøftelse
med og høring af medlemsvandværkerne nedlægges Åben Land-Samarbejdet.
Som følge af ovenstående skal bilag 7, bilag 8 og bilag 9 i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 20132024 ophæves,




Bilag 7 – Regulativ for Vandsamarbejde Aalborg
Bilag 8 – Samarbejdsaftale om Vandforsyning i det åbne land i Aalborg Kommune
Bilag 9 – Samarbejdsaftale om grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune

For at sikre økonomien i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er det nødvendigt med en hurtig
overgang fra Vandsamarbejde Aalborg til Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, samtidig med, at det
er vigtigt, at alle nuværende medlemsvandværker fortsat deltager i den fælles opgave at beskytte
grundvandet.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller derfor, at Miljø- og Energiudvalget har til hensigt at påbyde deltagelse
i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, og at Miljø- og Energiudvalget delegerer kompetencen til at
meddele påbud om deltagelse i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg til rådmanden for Miljø- og
Energiforvaltningen.
Baggrund
Aalborg Kommune og alle vandværkerne i den tidligere Aalborg Kommune samarbejder om
grundvandsbeskyttelse i Vandsamarbejde Aalborg. Samarbejdet blev startet i 1998. De fleste vandværker
deltager frivilligt i samarbejdet, men i et enkelt tilfælde har Nordjyllands Amt meddelt påbud efter
Vandforsyningslovens § 48 om deltagelse i samarbejdet. Vandsamarbejdet gennemfører en række af
vandværkernes opgaver i henhold til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, opgaver som kan være svære
for de enkelte vandværker at løfte alene. Eksempelvis forhandlinger af frivillige aftaler om
dyrkningsrestriktioner og udbetaling af erstatninger i forbindelse med indgåelse af aftaler.
Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2024
Samarbejde om grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset drikkevand til alle
borgere. For at opnå dette er der opstillet miljømål om, at vandværkerne samarbejder om
grundvandsbeskyttelse. Med undtagelse af vandværkerne i Nibe-området samt Kongerslev Vandværk
deltager alle vandværker i Aalborg Kommune i samarbejder om grundvandsbeskyttelse, henholdsvis i
Vandsamarbejde Aalborg, i VSK og i Vandsamarbejde Hals. Der arbejdes for, at alle vandværker i
kommunen på sigt skal deltage i et samarbejde om grundvandsbeskyttelse.
Åben land-Samarbejdet
Ca. 36 vandværker i Aalborg Kommune deltager i det frivillige samarbejde om vandforsyning i det åbne land
(Åben Land-Samarbejdet). Samarbejdet har eksisteret siden 1992 og har til formål er at skabe bedre
økonomisk mulighed for at tilslutte enkeltindvindere, som i nogle tilfælde kan ligge langt fra et vandværks
3
forsyningsområde. Projekter i det åbne land finansieres via bidrag fra medlemsvandværkerne på 6 øre pr. m
solgt vand samt et Åben land-bidrag som betales af den enkeltindvinder, som skal tilsluttes.

1

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold nr. 469 af 12. juni 2009.
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Samarbejdet har været med til at understøtte vandforsyningsplanens mål om ”Bedre mulighed for forbedring
af vandkvaliteten hos enkeltindvindere med dårlig vandkvalitet, som ligger i det åbne land”. Samtidig fremgår
det af vandforsyningsplanen, at de vandværker i Aalborg Kommune, der ikke er medlem af Åben LandSamarbejdet, skal indarbejde vilkår og takster, svarende til Åben Land-Samarbejdets, for tilslutning af
ejendomme i det åbne land.
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er under opstart, og etableres som en selvstændig forening
med CVR nr. og egen bestyrelse. Foreningen forventes at bestå af 38 almene vandværker, herunder
Aalborg Vand A/S. Det praktiske arbejde med opgaver og projekter i foreningen udføres af en
sekretariatsfunktion, der varetages af Aalborg Vand-koncernen.
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg får behov for en
kommunal lånegaranti til at fortsætte arbejdet med grundvandsbeskyttelse, samt til at indfri den gæld til
Aalborg Kommune, som foreningen overtager fra Vandsamarbejde Aalborg.
Det forventes, at der afholdes stiftende generalforsamling den 13. december 2017, hvorefter stiftelsesdatoen
for foreningen bliver den 1. januar 2018.
Samarbejde i Nibe-området
I januar 2017 startede et samarbejde om forsyningssikkerhed op mellem de 19 vandværker i Nibe-området
samt Aalborg Vand A/S (Nibe-området). Aalborg Vand A/S’s deltagelse i samarbejdet er udfordret af
Vandsektorloven. Miljø- og Energiforvaltningen arbejder derfor sammen med repræsentanter fra
vandværkerne i Nibe-området, om en løsning for hvordan arbejdet med forsyningssikkerhed i Nibe-området
kan fortsættes.
Kompetence til at meddele påbud
Jf. Ramme 10. Kompetencedelegation – Vandforsyningsloven godkendt på udvalgsmøde den 4. juni 2014,
er administration af Vandforsyningsloven delegeret til Miljø- og Energiforvaltningen. Der er enkelte
undtagelser i forhold til den generelle delegation til forvaltningen, herunder Vandforsyningslovens § 48. Det
fremgår af kompetencedelegationen, at udvalget skal godkende, at Miljøministeren anmodes om at påbyde
deltagelse i vandsamarbejde (§ 48). I 2016 blev kompetencen i Vandforsyningslovens § 48 til at påbyde
vandsamarbejde imidlertid ændret fra Miljøministeren til kommunen.
Det er i forbindelse med nærværende indstilling vurderet, at lovændringen i 2016 ikke i sig selv medfører, at
kompetencen fratages Miljø- og Energiudvalget. Derfor er det Miljø- og Energiudvalget, der kan delegere
kompetencen til at påbyde vandsamarbejde efter Vandforsyningslovens § 48 til rådmanden for Miljø- og
Energiforvaltningen.
Det videre forløb
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg forventes stiftet pr. 1. januar 2018. Her er det udgangspunktet,
at der etableres et frivilligt samarbejde med deltagelse af alle vandværker fra Vandsamarbejde Aalborg. Hvis
dette ikke er muligt, er det nødvendigt, at der meddeles påbud efter Vandforsyningslovens § 48 om
deltagelse i foreningen. Vedtægterne for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg vedtages af
bestyrelsen på den stiftende generalforsamling.
Miljø- og Energiforvaltningen igangsætter en revision af Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan i 2018. Den
nye aftale om Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg vil indgå i den reviderede vandforsyningsplan.
Konsekvenserne af at nedlægge Åben Land-Samarbejdet skal ligeledes indarbejdes i den reviderede
vandforsyningsplan. Den reviderede vandforsyningsplan forventes at blive vedtaget i 2019.
Samlet vurdering
Som konsekvens af en ændret lovgivning er det nødvendigt at ændre på det samarbejde, der igennem
mange år har varetaget en stor del af grundvandsbeskyttelsen i Aalborg Kommune. Ligeledes kan Aalborg
Vand A/S ikke længere deltage i Åben Land-Samarbejdet, der som følge heraf og efter drøftelse med og
høring af medlemsvandværkerne nedlægges. Som følge heraf foreslås det, at Vandforsyningsplan bilag 7, 8
og 9 ophæves.
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Hvis arbejdet med grundvandsbeskyttelse skal fortsætte på samme niveau som tidligere, skal de nuværende
medlemmer af Vandsamarbejde Aalborg organiseres i en ny forening, der har samme formål som
vandsamarbejdet. For at sikre økonomien i den nye forening er det nødvendigt med en hurtig overgang fra
Vandsamarbejde Aalborg til Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, samtidig med, at det er vigtigt at
alle nuværende medlemsvandværker fortsat deltager i den fælles opgave at beskytte grundvandet, jf.
Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2024.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller derfor, at Miljø- og Energiudvalget har til hensigt at påbyde deltagelse
i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg og at Miljø- og Energiudvalget delegerer kompetencen til at
meddele påbud om deltagelse i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg til rådmanden for Miljø- og
Energiforvaltningen.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 15.11.2017
kl. 08.30

Side 25
4 afaf451

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af kommunal lånegaranti til Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
2017-049535
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der gives kommunal lånegaranti på op til 32
mio. kr. til Foreningen Grundvandsbeskyttelse Aalborg under forudsætning af, at følgende indarbejdes i
selskabets vedtægter:
Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for foreningen, så længe
kommunen har stillet garanti for foreningens gæld.

Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så
længe kommunen har stillet garanti for foreningens gæld.

Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for
foreningens gæld.

Aalborg Kommune skal godkende foreningens opløsning.

Beslutning:
Anbefales.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med baggrund i at Vandsamarbejde Aalborg bliver omdannet til en forening, jf. punkt 5 på dagens
dagsorden, kan Vandsamarbejdets mellemregningskonto i Aalborg Kommune ikke videreføres. Foreningen
har derfor behov for en kommunal lånegaranti til at optage lån dels til den eksisterende gæld, dels til at
gennemføre grundvandsbeskyttelse, jf. de kommunalt vedtagne indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Miljø- og Energiforvaltningen har ud fra udkast til et budget vurderet, at Foreningen Grundvandssamarbejde
Aalborg får behov for en kommunal lånegaranti på op til 32 mio. kr. Praksis i Aalborg Kommune er, at der i
forbindelse med kommunegarantier ikke gives garanti til lån med en løbetid på mere end maksimalt 20 år.
Lånegarantien skal benyttes i forbindelse med optagelse af lån til udbetaling af erstatning til de lodsejere, der
ejer jord i de områder, hvor der i henhold til Aalborg Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
skal tinglyses dyrkningsrestriktioner for at beskytte grundvandet. Lånegarantien skal ligeledes benyttes i
forbindelse med den gæld til Aalborg Kommune, som foreningen overtager fra Vandsamarbejde Aalborg.
Det forventes, at bestyrelsen for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg efter foreningens opstart
træffer beslutninger vedrørende låneoptagelse, herunder lånets løbetid.
Baggrund
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er under etablering med forventet opstart 1. januar 2018.
Foreningen forventes at bestå af 38 almene vandværker, herunder Aalborg Vand A/S, som har
sekretariatsfunktionen i foreningen.
Foreningens formål er at gennemføre de indsatser, der er beskrevet i de kommunale indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse. Foreningen har bl.a. udgifter til sekretariatsfunktionen, informationsindsatser og
tilsyn med dyrkningsrestriktioner. Den største udgift i foreningen, og baggrund for optagelse af lån, er
udbetaling af erstatning til de lodsejere, der får tinglyst restriktioner på deres matrikler og i mindre omfang
evt. køb af arealer.
Retsgrundlag
Det fremgår af § 16 i Vandsektorloven, at ”En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et
vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding
og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang, lånet kan indregnes i
vandprisen”.
Det fremgår af § 3, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og
meddelelser af garantier mv., at ”Den del af lån optaget af forsyningsselskaber i henhold til lov om
vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af
brugsvand … samt garanti herfor henregnes ikke til kommunens låntagning”.
Jf. ovenstående er det muligt at yde kommunale lånegarantier til vandselskaber, og disse påvirker ikke den
kommunale låneramme.
Det er i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning vurderet, at der kan gives kommunal lånegaranti til
optagelse af lån til grundvandsbeskyttelse, uden at dette påvirker den kommunale låneramme.
Formålet med § 16 i vandsektorloven, som giver kommunerne mulighed for at stille garanti for lån til
finansiering af vandselskabernes investeringsudgifter, er at sikre, at vandselskaber fortsat har adgang til at
opnå lån på gunstige rentevilkår, så taksterne belastes mindst muligt.
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg består udelukkende af almene vandværker, hvoraf fem er
omfattet af Vandsektorloven. Vandselskaberne udgør ca. 70 % af det økonomiske grundlag for foreningen.
Økonomisk vurdering
På baggrund af udkast til budget for 2018 og frem vurderes foreningens årlige indtægter at udgøre ca. 13
mio. kr. Indtægterne er beregnet ud fra, at de deltagende vandværker forventes at indbetale 1,40 kr. ekskl.
3
moms pr. m solgt vand, hvilket er på niveau med indbetalingen til det tidligere Vandsamarbejde Aalborg.
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Indtægterne anvendes, i henhold til foreningens vedtægter, til dækning af de årlige driftsudgifter, samt til
udbetaling af erstatninger. Frem til afslutningen af de frivillige forhandlinger om grundvandsbeskyttelse og
indtil udbetalingerne af erstatningerne er gennemført vil udgifterne overstige indtægterne. Herefter vil lånet
blive afviklet.
I den periode, hvor udgifterne overstiger de forventede indtægter, er foreningen nødsaget til at lånefinansiere
sine aktiviteter. Endvidere overtager foreningen Vandsamarbejde Aalborgs gæld til Aalborg Kommune pr.
31. december 2017, hvilket ligeledes skal lånefinansieres i henhold til budgettet. Den overtagne gæld
stammer fra tidligere udbetalte erstatninger i forbindelse med gennemførelse af Aalborg Kommunes
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Et lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats, der p.t. er
på 0,5 %.
Aalborg Kommune har påset udkast til budgetter for foreningen og vurderet den økonomiske situation under
forudsætning af, at alle 38 vandværker fra Vandsamarbejde Aalborg forpligtes til at deltage i foreningen.
Analysen har vist, at foreningen ser ud til at være i stand til at indfri sine forpligtelser i takt med, at de
forfalder, herunder også ydelser på et eventuelt lån i KommuneKredit eller i et pengeinstitut.
Ændring af vedtægter
Hvis Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborgs ansøgning om kommunal lånegaranti godkendes,
anbefaler Miljø- og Energiforvaltningen, at


Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for foreningen, så længe
kommunen har stillet garanti for foreningens gæld.



Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe
kommunen har stillet garanti for foreningens gæld.



Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for
foreningens gæld.



Aalborg Kommune skal godkende foreningens opløsning.

Lånegarantier til andre vandværker
Byrådet har tidligere meddelt kommunal lånegaranti til følgende vandværker:






VSK i byrådets møde den 19. juni 2017 (punkt 17), til erstatninger i forbindelse med
grundvandsbeskyttelse.
Ulsted-Ålebæk Vandværk i byrådets møde den 22. august 2016 (punkt 4), til etablering af ledninger,
samt erstatninger i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.
Ejdrup Vandværk i byrådets møde den 13. juni 2016 (punkt 3), til omlægning af lån til etablering af nyt
vandværk og ny boring.
Nr. Kongerslev Kær i byrådets møde den 27. april 2015 (punkt 14), til fornyelse af ledningsnettet.
Vodskov Vandværk i byrådets møde den 12. marts 2012 (punkt 2), til renovering af
vandbehandlingsanlæg samt en forøgelse af rentvandskapaciteten.

Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg får behov for en
kommunal lånegaranti på op til 32 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er helt central i forhold til at gennemføre indsatserne i de
kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Det er usikkert, om foreningen kan optage et lån i den
størrelsesorden uden en kommunal lånegaranti, samtidig vil en kommunal lånegaranti være med til at sikre,
at foreningen opnår gunstige rentevilkår.
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I betragtning af foreningens økonomi anses risikoen for, at Aalborg Kommune kommer til at indfri
kautionsforpligtelsen i forhold til foreningens gæld, at være ubetydelig.
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Punkt 8.

Orientering vedr. miljøvurderingsproces vedr. grundvandsvarme i Farstrup
2016-027919
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om igangsætning af
miljøvurderingsproces i forbindelse med Aalborg Varme A/S’ ansøgning om forsøgsprojekt med indvinding af
fjernvarme fra grundvand i Farstrup.

Beslutning:
Til orientering.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg Varme A/S overtog i 2009 Farstrup-Kølby Kraftvarmeværk. Varmeproduktionen på kraftvarmeværket
er p.t. baseret på naturgas.
Energistrategien for Aalborg Kommune indeholder et mål om, at kommunen skal være fossilfri i 2050. I
forbindelse med omstilling af energisystemet forventes el-baserede varmepumper med kollektiv
varmeforsyning at være en del af løsningen, da de bl.a. kan anvendes i forbindelse med reguleringen af
varierende el-produktion fra vindkraft. Herudover har byrådet i 2017 vedtaget en strategi for fossilfri
varmeproduktion i det centrale kraftvarmeområde. Aalborg Varme A/S har dog også et ønske om, at
produktionsanlæg uden for det centrale kraftvarmeområde omstilles til fossilfri varmeproduktion.
Som led i den nævnte omstilling til fossilfri varmeproduktion ønsker Aalborg Varme A/S som et foregangs- og
demonstrationsprojekt at etablere et el-drevet varmepumpeanlæg til indvinding af varme fra grundvand på
Farstrup Kølby Kraftvarmeværk til erstatning for den nuværende naturgasbaserede varmeproduktion.
Projektet har fået tilsagn om anlægsstøtte fra Energistyrelsens demonstrationsprogram for store
varmepumper.
Miljø- og Energiforvaltningen har tidligere givet Aalborg Varme A/S tilladelser til etablering af prøve- og
forundersøgelsesboringer. Aalborg Varme A/S har på baggrund af resultaterne herfra fremsendt anmodning
om igangsætning af en egentlig miljøvurderingsproces (VVM) begrundet i ansøgers ønske om at:
 Komme rundt om alle aspekter i projektet
 Inddrage borgerne, så der er åbenhed omkring projektet
 Undgå forsinkelse ved senere afgørelse om VVM-pligt.
Lovgrundlag
Regelgrundlaget for miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) er pr. 16. maj 2017 flyttet fra Planloven til
1
Miljøvurderingsloven . Samtidig er der indført formel mulighed for, at en ansøger kan ønske, at et projekt,
2
der ifølge loven er underlagt screeningspligt, går direkte til en fuld miljøvurderingsproces – uden
forudgående screening. Det er denne mulighed, ansøger har benyttet sig af, da projektet ikke er direkte
3
VVM-pligtigt, men omfattet af screeningspligt .
Første skridt i miljøvurderingsprocessen er en forhøringsfase, hvor den brede offentlighed samt myndigheder
kan bidrage med forslag til rammerne for miljøvurderingsrapporten for projektet. Forhøringsfasen skal ifølge
loven vare mindst 14 dage. Rammerne for miljøvurderingsrapporten, det vil sige, hvilke forhold der er
væsentlige at belyse, fastsættes af kommunen i en scopingudtalelse til ansøger, der derefter udarbejder en
miljøvurderingsrapport, som efter endnu en offentlighedsfase på 8 uger indgår i kommunens behandling af
sagen. Ifølge kompetencedelegationen træffes beslutninger om igangsætning af fordebat for
miljøvurderingsprocesser af Miljø- og Energiudvalget.
Habilitet og flytning af beslutning til By- og Landskabsudvalget
Det er vurderet, at medlemmer af Miljø- og Energiudvalget, der samtidigt er medlem af bestyrelsen af
Aalborg Varme A/S, er inhabile i forhold til behandling af sagen, fordi det drejer sig om konkrete beslutninger
med Aalborg Varme A/S som ansøger. Da alle 7 medlemmerne i Miljø- og Energiudvalget derfor på grund af
inhabilitet ikke kan deltage i behandlingen af sagen, er udvalget ikke beslutningsdygtigt. Derfor sendes
ønsket om igangsætning af miljøvurderingsprocessen til behandling i By- og Landskabsudvalget på møde
den 23. november 2017.
Projektet og de øvrige interesser i området er nærmere beskrevet i baggrundsnotat og udkast til
forhøringsmateriale.
Opsummering
11
2
3

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

I Miljøvurderingslovens § 18, stk. 2

Punkt 2, d, iii (Vandforsyningsboringer) og punkt 3, a og b (Mindre industrianlæg til fremstilling og/eller transport af gas, damp, varmt
vand og elektricitet)
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Da Miljø- og Energiudvalget på grund af inhabilitet ikke er beslutningsdygtigt i forhold til sagen, er
beslutningen om igangsætning af miljøvurderingsproces for Aalborg Varme A/S’ ansøgning om
forsøgsprojekt med indvinding af fjernvarme fra grundvand ved Farstrup overført til By- og
Landskabsudvalget. Der skal på anmodning fra ansøger træffes beslutning om igangsætning af
miljøvurderingsproces med en forhøringsfase på 14 dage. Sagen er på dagsordenen til By og
Landskabsudvalgets møde den 23. november 2017.
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Punkt 9.

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og
stærkt modificerede vandområder
2017-031316
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender:
Forslag til afgrænsning af vandområder[1], den såkaldte opgave 1

Forvaltningens forslag til vandområder, som staten anbefales at klassificere som kunstige eller
stærkt modificerede

[1] Et vandområde er en betegnelse for en vandløbsstrækning. Et vandområde kan inkludere flere vandløb
der løber sammen i et område.
Beslutning:
Godkendt, idet Miljø- og Energiudvalget bemærker, at opgaverne fra staten er løst inden for den udmeldte
ramme fra Miljøministeriet, der af alle parter er opfattet som indsnævrende for opgaveløsningen. Derudover
tilslutter Miljø- og Energiudvalget sig intentionerne i udkast til tilbagemelding til Miljøministeriet fra Vandrådet for
Limfjorden.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Med henblik på en lokalinddragelse i vandplanlægning er der ved ændring af lov om vandplanlægning og, jf.
bekendtgørelse nr. 217/2017 om vandråd fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland med rådgivning fra
vandrådene konkret skal løse følgende opgaver:



Opgave 1: Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til
ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier
for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat (faktatjek).
Opgave 2: Indstille vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med
henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller
stærkt modificerede.

Derudover kan der meldes supplerende oplysninger ind af relevans for vandplanlægningen for de konkrete
vandområder.
Opgave 1 blev igangsat med Vandrådspakken udsendt 20. april 2017, mens opgave 2 blev igangsat 30. juni
2017. Miljøstyrelsens skal have endelige tilbagemeldinger senest 31. december 2017.
Opgaveløsningen er organiseret på hovedvandoplandsniveau, hvor der er nedsat hver sit vandråd.
Limfjordsrådets Sekretariat er sekretariatskommune i oplandet til Limfjorden, mens Hjørring Kommune er
sekretariatskommune for oplandet til det nordlige Kattegat og Skagerrak.
Efter den politiske behandling i alle kommunerne af løsningsforslagene for opgave 1 og opgave 2 sender
sekretariatskommunen alle forslagene til Miljøstyrelsen senest den 31. december 2017. Tilknyttet dette
forslag skal ligeledes fremsendes Vandrådets bemærkninger til de samlede politisk godkendte
løsningsforslag fra kommunerne i hovedoplandene.
I begge oplande er der nedsat vandråd, og de fleste kommuner har endvidere nedsat lokale arbejdsgrupper,
der er kommet med forslag til opgaveløsningen til vandrådene. I Aalborg Kommune har det Grønne Råd
udpeget medlemmerne til en lokal arbejdsgruppe, som dækker begge oplande. Arbejdsgruppen bestod
derfor af repræsentanter fra en bred gruppe af interesseorganisationer, herunder repræsentanter for
landbruget.
Vandrådets og arbejdsgruppens arbejde
Vandrådet for Limfjorden har indtil videre afholdt 5 møder herunder en besigtigelse af forskellige
vandløbsstrækninger. Vandrådet for det nordlige Kattegat og Skagerrak har afholdt 6 møder. Den lokale
arbejdsgruppe for Aalborg Kommune har afholdt 4 møder.
Specielt i Vandrådet for oplandet til Limfjorden har der været generel utilfredshed med, at opgave 1 og 2 ikke
fra start af har været sendt ud samtidigt. Vandrådene har endvidere givet udtryk for, at tidspresset har været
for stort i forhold til at få en tilbundsgående diskussion i vandråd og arbejdsgrupper. Endvidere har
opgaverne været teknisk vanskelige, og vandrådet har givet udtryk for, at det har været svært at påvirke
resultatet af opgaverne. Medlemmer fra arbejdsgruppen har ligeledes givet udtryk for, at de stillede opgaver
kræver megen teknisk indsigt.
Opgave 1: Staten har opsat en række faglige kriterier for, hvilke vandløb der skal indgå i den fremtidige
vandplanlægning (se bilag). Med baggrund i disse kriterier peger de på, at 12 af nuværende 125
vandområder i Aalborg Kommune skal udgå af vandplanlægningen.
Foruden de vandområder staten har peget på skal udgå, har arbejdsgruppemedlemmerne peget på en
række vandområder, som de mener, bør udgå. Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet alle de berørte
vandområder og forelagt disse vurderinger for arbejdsgruppens medlemmer med henblik på en fælles
vurdering af, om de berørte vandområder skal udgå i henhold til de af staten fastsatte faglige kriterier.
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Opgave 2: Staten har opsat en række faglige kriterier for, hvornår vandområder skal betegnes som kunstige
eller stærkt modificerede, og de har endvidere peget på en række mulige kandidater, som kommuner og
vandråd skal vurdere i forhold til de angivne kriterier.
I Aalborg Kommune har staten udpeget 7 vandområder som mulige kandidater til kunstige eller stærkt
modificerede vandområder. I oplandet til Limfjorden har staten udpeget 68 vandområder som mulige
kandidater, mens der i oplandet til det nordlige Kattegat og Skagerrak er udpeget 19 vandområder.
Kommuner, vandråd og arbejdsgrupper har vurderet alle de mulige kandidater til kunstige og stærkt
modificerede vandområder i forhold til de faglige kriterier med henblik på at kvalificere om de opfylder
kravene herfor.
Foruden de vandområder, staten har peget på som mulige kandidater til kunstige eller stærkt modificerede,
har Vandrådet peget på en lang række vandområder, som de mener er enten kunstige eller stærkt
modificerede. Kommunerne har med bistand fra arbejdsgrupperne også vurderet disse i forhold til de faglige
kriterier.
I Aalborg Kommune er der indkommet bemærkninger til 16 vandområder ud over dem, staten har peget på
som mulige kandidater.
Til de vandområder, kommunerne indstiller som kunstige eller stærkt modificerede, har Miljøstyrelsen brug
for en række tekniske oplysninger for at analysere, om de skal endeligt udpeges. Disse oplysninger omfatter
bl.a. hvilke restaureringstiltag, der vurderes nødvendige for at sikre opfyldelse af miljømålene og disses
påvirkning af vandstanden. Denne tekniske vurdering foretages, når kommunerne har besluttet, hvilke
vandområder, der skal indstilles som stærk modificeret.
Der er i Vandrådet for Limfjorden utilfredshed over, at denne afsluttede tekniske vurdering ikke er blevet
forelagt Vandrådet inden den politiske behandling i kommunerne. Med tidspresset er det ikke muligt at få
vandrådets evt. kommentarer med til denne afsluttende tekniske vurdering udført af forvaltningerne i
kommunerne. Det vil dog være muligt at få vandrådets evt. kommentarer med i det endelige brev fra
vandrådet til staten.
På grund af tidspresset vil bilag, herunder Vandrådenes generelle bemærkninger, bemærkninger til konkrete
vandområder samt procesnotat for vandrådsarbejdet, blive taget med til udvalgsmødet og præsenteret.
Resultatet af arbejdet i vandrådene og arbejdsgruppen for Aalborg
Kommunalbestyrelsen skal kun godkende den del af opgave 1 og 2, der vedrører egen kommune. I den
nuværende vandområdeplan indgår 125 vandområder beliggende i Aalborg Kommune.
Afgrænsning af vandløb (opgave 1 – Faktatjek):
Staten har forhåndsudpeget 12 af de 125 vandområder til at udgå af vandplanlægningen. Ud fra de faglige
kriterier for opgaven har Miljø- og Energiforvaltningen under inddragelse af arbejdsgruppen faktatjekket
statens data på disse 12 vandområder og på en række vandområder, hvor der indkom bemærkninger fra
Vandrådet.
Der indkom 41 bemærkninger til vandområder i den nuværende vandplan i forbindelse med opgave 1, heraf
flere på samme vandområder.
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at statens data er korrekte i forhold til de angivne faglige kriterier
for afgrænsningen på nær for ét vandområde. De opdaterede data for dette vandområde medfører ingen
ændring, og det pågældende vandområde vil fortsat stå til at udgå.
Faktatjekket viser yderligere, at 4 af de 12 vandområder, der står til at udgå, er klassificeret som kunstige
vandområder, men lever op til de faglige kriterier for at indgå i vandplanlægningen. Miljø- og
Energiforvaltningen vurderer, at de 4 vandområder er naturlige og fortsat bør indgå i vandplanlægningen.
Under opgave 1 er der indkommet 13 supplerende bemærkninger fra Miljø- og Energiforvaltningen og
medlemmer af den lokale arbejdsgruppe til 12 vandløb, som foreslås optaget i den fremtidige
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vandplanlægning. Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet vandløbene ud fra lokal kendskab og de
opstillede faglige kriterier og fundet, at 11 vandløb lever op til kravene for at indgå i den fremtidige
vandplanlægning.
Der har ikke været bemærkninger fra den lokale arbejdsgruppe til Miljø- og Energiforvaltningens vurderinger
i forhold til opgave 1. Undtaget er ovennævnte 4 vandområder, som arbejdsgruppen pga. tidspres ikke har
forholdt sig til i forhold til klassifikationen som kunstige eller naturlige.
Det indstilles derfor:
1. at de 12 vandområder, som af staten er udpeget til at udgå af vandplanlægningen, udgår.
2. at 4 af de 12 vandområder, som staten har udpeget som kunstige, ændrer klassifikation til naturlige
vandområder og dermed fortsat indgår i vandplanlægningen. Såfremt punkt 2 i indstillingen
vedtages, annulleres indstillingens punkt 1 for de 4 vandområder.
3. at 11 nye vandløb indstilles til at indgå i den fremtidige vandplanlægning.

Forslag til udpegning som kunstig eller stærkt modificeret vandområde (opgave 2):
Staten har udpeget 45 vandområder som mulige kandidater til kunstige eller stærkt modificerede i Aalborg
Kommune. Baseret på kriterierne fastsat af staten for hvornår et vandområde er stærkt modificeret eller
kunstigt har Miljø- og Energiforvaltningen identificeret tre vandområder som kandidater til videre vurdering af
Miljøstyrelsen.
Under opgave 2 er medlemmer af vandrådet kommet med bemærkninger til 16 vandområder, som falder
uden for de vandområder, som staten har udpeget som mulige kandidater. Miljø- og Energiforvaltningen har
med inddragelse af arbejdsgruppen vurderet disse vandområder i forhold til statens faglige kriterier og
fundet, at ét af disse vandområder bør indstilles til staten at udgå af den fremtidige vandplanlægning.
I forbindelse med opgave 2 er der indkommet bemærkning til Miljø- og Energiforvaltningens indstilling fra én
organisation i arbejdsgruppen. Bemærkningen er af principiel karakter, hvor det anføres, at opgaven er
kompleks og tidsplanen for stram. Problematikken er videregivet til Vandrådet. De øvrige medlemmer af
arbejdsgruppen har ikke haft bemærkninger til indstillingen.
Det indstilles derfor:
1. at 3 ud af de 45 mulige kandidater indstilles til staten, som stærkt modificerede eller kunstige
vandområder.
2. at 1 vandområde indstilles til at udgå af vandplanlægningen ud over de vandområder, der er nævnt i
opgave 1.
Økonomi
Det har ikke været en del af opgaven at se på omkostninger forbundet med udpegningerne. Som
udgangspunkt er der fuld statslig finansiering af vandløbsprojekter, der skal til for at opnå målopfyldelse i et
vandområde.
Den videre proces
Det næste og sidste vandrådsmøde i oplandet til Limfjorden afholdes 19. december 2017. Her er
hovedemnerne præsentation af kommunernes politisk behandlede forslag til indsatsprogram samt
vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. evt. mindretalsudtalelser og forbehold. Arbejdet i
Vandrådet for det nordlige Kattegat og Skagerrak er afsluttet.
Miljøstyrelsen gennemgår, efter fristens udløb, tilbagemeldingerne og dokumentation. Vedr. opgave 2
(kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb) gennemfører Miljøstyrelsen analyser
af forslagene med henblik på at vurdere, om de indmeldte vandområder opfylder betingelserne for at kunne
udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
Miljøstyrelsen forelægger herefter samlet de indgivne forslag til opgave 1 og 2 til politisk godkendelse. Med
eventuelle fornødne justeringer indarbejder styrelsen endeligt de politisk godkendte ændringer i
bekendtgørelserne. Disse bekendtgørelser sendes i 8 ugers offentlig høring, forventeligt i 2018.
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Samlet vurdering
I henhold de af staten pålagte opgave 1 og 2 har Miljø- og Energiforvaltningen på vegne af byrådet og i
samråd med den lokale arbejdsgruppe for de to vandråd udpeget de vandområder, som skal udgå af den
statslige vandplanlægning (opgave 1) samt de vandområder, som kommunen anmoder staten om at
gennemføre en klassificeret af med henblik på udpegning som kunstige eller stærk modificerede (opgave 2).
Miljø- og Energiforvaltningens indstilling er givet på baggrund af den faglige vurdering gennemført i henhold
til de af staten fastlagte kriterier samt input fra arbejdsgruppen.
Der er lagt mange ressourcer i at besvare opgaverne ud fra faglige præmisser, og alle de indkomne
bemærkninger er blevet besvaret med baggrund i Miljø- og Energiforvaltningens eget lokale kendskab fra
tilsyn samt ud fra de angivne faglige kriterier.
De i sagen præsenterede indstillinger sikrer, at den statslige vandplanlægning i Aalborg Kommune fremover
vil omfatte de vandløb, som lever op til de af staten fastsatte faglige kriterier. Ved godkendelsen fastholdes
der således ca. 325 km vandløb i Aalborg Kommune, som værende omfattet af den statslige
vandplanlægning.
I den tidligere statslig vandplanlægning var i år 2011 ca. 660 km omfattet af den statslige regulering. For de
vandløb der er med i den statslige vandplanlægning, kan kommunerne og lodsejerne opnå EU/statslig støtte
til gennemførsel af vandløbsrestaureringsprojekter. For de projekter, der ikke er omfattet af den statslig
vandplanlægning, er der er ingen muligheder for støtte.
Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at processen med inddragelse af lokale interessenter i
vandplanlægningen har været positiv om end opgavernes kompleksitet har gjort reel inddragelse vanskelig.
Den korte tidsfrist til at løse opgaverne har lagt et yderligere pres på arbejdsprocessen.
Det lå i opgaven, at interessenterne skulle levere oplysninger og dokumentation om konkrete vandområder,
så kommunerne fik de bedst mulige data at vurdere dem ud fra. De indkomne bemærkninger har kun i
begrænset omfang forholdt sig til de data, der efterspørges af staten i forhold til løsning af opgaverne. I
stedet har mange af bemærkningerne været af subjektiv karakter eller de har været af mere overordnet
principiel karakter.
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Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Anbefaling fra Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak
Procesnotat vedr. vandråd Limfjordens arbejde
Vandrådets generelle tilbagemelding om vandrådsarbejdet til kommunernes politiske behandling
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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord
2017-026680
Ved redaktionens afslutning har Miljø- og Energiforvaltningen modtaget materiale fra I/S Reno-Nord, som inden
udsendelse af dagsordenen kræver behandling af forvaltningen.
Sagsfremstillingen til punktet vil derfor blive eftersendt snarest.

Beslutning:
Udgik.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 11.

Godkendelse af miljøtilsynsplan for Aalborg Kommune 2017-2021
2017-029497
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender Miljøtilsynsplan 2017-2021 for
Aalborg Kommune.

Beslutning:
Godkendt.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune skal mindst hvert 4. år opdatere kommunens Miljøtilsynsplan, jf. krav i
Miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Overordnet er formålet med miljøtilsynsbekendtgørelsen, at tilsynsindsatsen prioriteres, hvor der opnås
størst miljøgevinst. Miljøtilsynsplanen beskriver forhold af betydning for tilsynsopgaven i Aalborg Kommune
og medvirker således til at prioritere og fokusere tilsynsindsatsen.
Miljøtilsynsplanen
Miljøtilsynsplanen beskriver kommunens tilsynsarbejde herunder:
 Kommunens geografi og særlig natur
 Overblik over virksomheds- og landbrugstyper
 Behandling af gene- og ulempesager
 Dialog og samarbejdsform
 Fokus på bæredygtighed i forbindelse med miljøtilsyn
 Principper for håndhævelse
 Tilsynskampagner
Konkret er der i 2017 arbejdet med følgende tilsynskampagner:
 Genanvendelse af plast fra virksomheder
 Tilsyn med flydelag på gyllebeholdere
I 2018 forventes det, at tilsynskampagnerne omfatter affaldsbranchen og genanvendelse af plast.
Endvidere beskrives, at der i tilsynet er fokus på at understøtte den bæredygtige udvikling gennem dialog og
samarbejde.
Samlet set gennemføres der omtrent 400 planlagte tilsyn på virksomheder og husdyrbrug hvert år. Dertil
kommer tilsyn som følge af klager eller gener på virksomheder samt opfølgninger på miljøforhold, som skal
udbedres.
Særligt vil der i de kommende år være fokus på affaldsbranchen, herunder jordhåndtering og nedbrydning.
Formålet er øget vejledning, tilsyn og kontrol, men også at fremme genanvendelsen af ressourcer på en
miljømæssig forsvarlig måde.
Alle miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug afrapporteres. Dette materiale offentliggøres digitalt på Digital
MiljøAdministration (DMA), https://dma.mst.dk, hvor Aalborg Kommunes miljøtilsynsplan og årlige
tilsynsberetning ligeledes vil kunne ses.
Udkastet til miljøtilsynsplan har været i 4 ugers offentlig høring fra den 13. september til den 11. oktober
2017, der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.
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Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Miljøtilsynsplan 2017-2021 - Aalborg Kommune
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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 12.

Orientering om status for Miljø- og Energiforvaltningens biler med alternative
drivmidler
2015-020426
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status for anvendelse af
forvaltningens biler med alternative drivmidler.

Beslutning:
Til orientering.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget har ønsket at få en status for Miljø- og Energiforvaltningens biler med alternative
drivmidler, som på indeværende tidspunkt omfatter i alt 4 brint-/brændselscellebile, 5 elbiler og 2 gasbiler.
Miljø- og Energiforvaltningen anskaffede i maj 2015 4 stk. Hyundai ix35 FCEV brint-/brændselscellebiler,
heraf en til Aalborg Varme, en til Aalborg Renovation og to til Miljø. Bilerne blev afhentet hos forhandleren
den 26. maj. Brint-/brændselscellebilerne har således været i drift i godt 2 år.
I juni 2016 anskaffede Miljø- og Energiforvaltningen 3 stk. VW e-UP elbiler til Aalborg Service A/S. Bilerne
blev afhentet hos forhandleren den 16. juni 2016. Der er endvidere anskaffet en VW e-UP til Aalborg Varme
A/S og en BMW i3 til Miljø. Elbilerne har været i drift cirka et år.
Herudover har Aalborg Bygas A/S anskaffet 2 gasbiler, en VW Caddy i 2014 og en Mercedes Sprinter i
2015. Gasbilerne har således været i drift i 2-3 år.
Spørgeskemaundersøgelse
I perioden april til juni 2017 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende Miljø- og
Energiforvaltningens el-, brint- og gasbiler. Spørgeskemaet er primært udsendt til de medarbejdere, der
bruger el-, brint- og gasbilerne. I alt har 51 ansatte svaret på spørgeskemaet.
Som udgangspunkt er brugernes oplevelse af el-, gas- og brintbilerne positive. Hovedparten af brugerne
mener, at el- og brintbilerne er gode i bytrafik, ligesom hovedparten af brugerne svarer, at de er positivt
overrasket over el-, gas- og brintbilerne.
Miljø- og Energiforvaltningens biler med alternative drivmidler har i det forløbne år tilsammen kørt ca.
110.000 km og har tilsammen medvirket til en CO2-reduktion på ca. 21 ton, i forhold til kørsel i traditionelle
benzin- eller dieselbiler, under forudsætning af, at den energi der er anvendt til driften af bilerne stammer fra
vedvarende energikilder. Bilernes energiforbrug har gennemgående været højere end det opgivne
normforbrug. Der er ikke rapporteret om nævneværdige driftsproblemer med bilerne i det forløbne år.
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Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Status for biler med alternative drivmidler - medio 2017

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 15.11.2017
kl. 08.30

Side 45
3 afaf351

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 13.

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 14. november 2017
2016-009596
På mødet gives der en orientering om status vedr. ny ordning for restaffald pr. 14. november 2017.

Beslutning:
Til orientering.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Notat - status pr. 14. november 2017 - ny ordning for restaffald
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Punkt 14.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Jane Stampe orienterede om projektansøgning fra I/S Reno-Nord vedrørende øget varmeleverance.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Punkt 15.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Intet.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Punkt 16.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Punkt 17.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Daniel Nyboe Andersen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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