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Miljø- og Energiudvalget

Tid

Onsdag 5. september 2018, kl. 08.30

Sted

Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

Afbud

Til stede

Rose Sloth Hansen, Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen, Daniel Borup, Lene Krabbe
Dahl, Lars Peter Frisk, Lasse Puertas Navarro Olsen

Øvrige
deltagere

Direktør Søren Gais Kjeldsen, Udvalgssekretær Lone Brun Olsen, Vicedirektør Jane
Stampe deltog under punkt 2-11 og 14, administrationschef Nils Ove deltog under punkt 2,
14 og 22, funktionsleder Jens Boye deltog under punkt 3-4, funktionsleder Michael
Palsgaard Andersen deltog under punkt 5-11, Bæredygtigheds- og udviklingschef
Michael Damm deltog under punkt 13-14 og 18.

Øvrige
oplysninger

Rose Sloth Hansen var fraværende under punkt 1-2 og 22.

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Punkt 2.

Budgetforslag 2019-2022
2017-064140
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget fremsender budgetforslag 2019-2022 samt
øvrigt budgetmateriale til Magistraten i henhold til budgetvejledningen og som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Jane Stampe orienterede om forslag til finansloven vedrørende afvikling af administrationsgebyr for
affaldshåndtering opkrævet hos specifikke virksomheder samt hvilke mulige konsekvenser forslaget kan
have for både det skattefinansierede og brugerfinansierede budget 2019 og de kommende år.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I forlængelse af Miljø- og Energiudvalgets møderække under budgetdrøftelserne på Hotel Scandic er
budgetdokumenterne til det samlede Budget 2019-2022 og andet budgetmateriale nu færdiggjort med
henblik på fremsendelse til Magistraten senest den 12. september 2018 i henhold til budgetvejledningen.
For de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder, inkl. Administration og Service, er budgetforslag 20192022 udarbejdet på grundlag af Strategiplan 2019-2022.
Som følge af de igangværende forhandlinger om salg af Aalborg Gas, Naturgas Net’s aktiviteter forventes
sektoren nedlagt i løbet af 2019. De budgetmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i en
efterfølgende budgetrevision, når forhandlinger og aftaler er endeligt på plads.
Sideløbende hermed forventes DiGit-DAD (Omkostningscenter GIS) overdraget til Aalborg Service A/S i
løbet af 2018/19. De budgetmæssige konsekvenser heraf, vil ligeledes blive indarbejdet i en efterfølgende
budgetrevision, når de endelige aftaler er på plads.
Aalborg Renovation
Som følge af forøgede aktivitet med nedgravning af containere i Aalborg midtby forventer Aalborg
Renovation, at der i en årrække bliver behov for træk på mellemregningen med Aalborg Kommune. På
nuværende tidspunkt forventes der et træk på ca. 90 mio. kr. i 2023, hvorefter gælden til Aalborg Kommune
vil blive nedbragt løbende frem mod 2039, hvor den forventes endeligt indfriet.
Betaling for rottebekæmpelse
Udgifterne til rottebekæmpelse opkræves sammen med ejendomsskatten. I 2018 er opkrævet 70,00 kr. pr
1.000.000 kr. ejendomsværdi, hvilket fastholdes uændret i 2019.
Miljø- og Energiudvalget har på mødet den 15. august 2018, punkt 14 vedtaget en revideret
rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse.
Forvaltningen vil i de kommende år få opsat rottespærrer på samtlige kommunale institutioner samt på de
private institutioner, som ønsker det. Der vil fremover også være fokus på en øget tværkommunal indsats i
forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet.
Under hensyntagen hertil forventes tidligere års akkumulerede overførte underskud udlignet i 2022.
Øvrige forhold
Der er i budgetforslaget afsat en budgetramme til at sikre Aalborg Kommunes kommende bidrag til
Nordjyllands Beredskab, således det høje beredskabsniveau fortsat kan opretholdes i hele Aalborg
Kommune. Miljø- og Energiforvaltningen vil i dialog med Nordjyllands Beredskab I/S få klarlagt omfanget og
indholdet af en aftale for de kommende år.
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Bilag:
Miljø- og Energiforvaltningen - Indledningssider budget 2019-22
Aalborg Gas - Budgetforslag 2019-22
Aalborg Renovation - Budgetforslag 2019-2022
Sektor Miljø og Plan - Budgetforslag 2019-22 - korrigeret
Sektor Bæredygtighed og Udvikling - Budgetforslag 2019-2022
Sektor Administration og Service - Budgetforslag 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen - Bevillingsoversigt Budget 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen - Investeringsoversigt Budget 2019-2022
Miljø- og Energiforvaltningen - Personaleoversigt B2019- 2022 - korrigeret
Miljø- og Energiforvaltningen - Takstoversigt B2019-2022 Samlet
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Punkt 3.

Godkendelse af aftale om opgaveoverførsel for have- og parkaffald
2015-014537
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune kan indgå en aftale med I/S
Reno-Nord om opgaveoverførsel i henhold til Styrelseslovens § 60, så have- og parkaffald (biomasseaffald),
indsamlet fra bl.a. husholdninger i Aalborg Kommune, kan afleveres til håndtering ved I/S Reno-Nord med
henblik på anvendelse som biomasse angivet i sagsbeskrivelsen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune indsamles haveaffald fra husstande på genbrugspladserne samt på ruteindsamling ved
boliger i øvrig by og fra virksomheder på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Haveaffaldet behandles
efterfølgende på Rørdal. Frem til 2015 blev haveaffaldet nedknust på Rørdal, hvorefter det blev sorteret i
hhv. flis til biobrændsel (afsat uden for Aalborg Kommune) og affald til kompostering. Komposteringsdelen
blev enten anvendt til afdækning på anlægget eller det blev komposteret til en kvalitet, som borgerne uden
beregning kunne hente på genbrugspladserne. Opgaven blev udbudt til en privat entreprenør. I 2017 blev
der indsamlet ca. 21.000 ton haveaffald fra husholdninger, heraf blev ca. 5.000 ton lavet til kompost, som
blev udleveret til borgerne på genbrugspladserne.
Siden 2016 har Aalborg Forsyning, Renovation i samarbejde med I/S Reno-Nord kørt et pilotprojekt (Miljøog Energiudvalget 18. november 2015 (punkt 14), 16. december 2015 (punkt 15) og 15. juni 2016 (punkt 4)),
som indebærer, at I/S Reno-Nord håndterer haveaffald fra husholdninger og virksomheder og anden
biomasse fra Aalborg Kommune i fuld skala. Formålet med projektet har været at belyse økonomi og
miljømæssige forhold med henblik på at vurdere grundlaget for at indgå en langsigtet aftale om håndteringen
af dette affald.
Parterne har søgt en løsning, hvor en større andel af haveaffaldet kan udnyttes som CO 2 neutralt
biobrændsel, der kan have en positiv miljømæssig effekt på energiproduktionen i Aalborg Kommune. Den
del af biomassen, som ikke er egnet som brændsel, skal udnyttes til produktion af kompost. Samtidig er det
tilstræbt, at løsningen fortsat giver mulighed for at modtage haveaffald fra virksomheder, sådan at
kommunens virksomheder kan tilbydes en løsning på afsætningen af have-/parkaffald.
Haveaffald fra kommunens genbrugspladser grovsorteres på genbrugspladserne, så større dele (grene,
hækafklip, træer m.v.) køres direkte fra genbrugspladserne til I/S Reno-Nords energianlæg på Troensevej, i
den del af fyringssæsonen, hvor der umiddelbart er behov for varmen.
Den resterende del af haveaffaldet fra den kommunale indsamlingsordning samt have-/parkaffald fra
virksomheder køres fortsat til Rørdal, hvor der foretages en mere ”finkornet” sortering: Biomasseaffald til
forbrænding og biomasse til kompostering. Komposteringsdelen bliver enten afhentet af landmænd, brugt til
afdækning på Rørdal eller udleveret som kompost til borgerne på kommunens genbrugspladser.
Overførselsaftale
Pilotprojektet har vist, at det er hensigtsmæssigt, at I/S Reno-Nord overtager håndteringen af have- og
parkaffald fra Aalborg Kommune, og der er derfor lavet en aftale om opgaveoverførsel baseret på de
ovenfornævnte principper. Aftalen åbner mulighed for, at dele af det indsamlede have- og parkaffald kan
håndteres uden om I/S Reno-Nord. Dette er f.eks. p.t. aktuelt, da der er planer om, at økologiske landmænd
kan modtage haveaffald fra kommunale genbrugspladser med henblik på at bruge det som jordforbedring.
Aftalen kan opsiges med et års varsel til udgangen af et kalenderår.
Som supplement til opgaveoverførselsaftalen udarbejdes der en samarbejdsaftale, der indeholder en
nærmere beskrivelse af, hvordan have- og parkaffaldet skal håndteres, en arbejdsgangsbeskrivelse,
afregningsforhold mm.
Juridiske forhold
I forhold til I/S Reno-Nords vedtægter er en opgaveoverførsel omfattet af punkt 3.12. Det betyder, at der skal
indgås en overførselsaftale mellem I/S Reno-Nord og Aalborg kommune (og evt. andre
interessentkommuner, der ønsker at tilføre affald til anlægget) for, at I/S Reno-Nord kan løse opgaven.
Med hensyn til håndteringen af have- og parkaffald fra virksomheder vurderes det, at projektets primære
fokus, nemlig frembringelsen af mest mulig biobrændsel, gør, at affaldet vil kunne håndteres på et
fælleskommunalt ejet anlæg. En ekstern advokat har vurderet, at det er en mulighed, at I/S Reno-Nord kan
tilbyde at modtage have- og parkaffald fra virksomheder inden for rammerne af dette projekt.
Aftalen om opgaveoverførsel skal efter godkendelse i byrådet og I/S Reno-Nords bestyrelse godkendes af
Ankestyrelsen.
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Miljømæssige forhold
Løsningen vurderes umiddelbart at have miljø- og klimamæssige fordele, idet anvendelsen af CO2 neutral
biomasse fortrænger energiproduktion på basis af enten affald med en relativt høj fossilandel eller kulbaseret
varme, hvor fossilandelen er 100 %.
Økonomiske forhold
Ved løsningen frem til 2015, hvor opgaven var udbudt til ekstern entreprenør, var prisen for behandling af
have- og parkaffald 125 kr./ton, ekskl. moms, og ved løsningen med opgaveoverførsel har prisen i 2018
været i størrelsesordenen 25 kr./ton for biobrændsel og 80 kr./ton for kompostering.
Det forventes således, at Aalborg Forsyning, Renovations behandlingsomkostninger for haveaffald
reduceres væsentligt.
Samlet vurdering
Aftalen vurderes at være en økonomisk og miljømæssig hensigtsmæssig løsning, hvor der er mulighed for
løbende optimering af ordningen. Samtidig opretholdes muligheden for at udlevere haveaffald til landmænd
med henblik på jordforbedring, samt udlevering af kompost til borgere.
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Bilag:
Aftale om håndtering af biomasseaffald - 23. august 2018
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Punkt 4.

Godkendelse af nedgravede containere på offentlige arealer uden for det godkendte
område i tætbyen
2018-004409
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at Miljø- og Energiforvaltningen
kan etablere nedgravede containere på offentligt areal i umiddelbar nærhed af det godkendte område for
nedgravede containere i tætbyen.

Beslutning:
Godkendt, idet beslutningen holdes inden for de tidligere besluttede rammer samt at Miljø- og
Energiudvalget vil følge udviklingen løbende.
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Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 29. juni 2016 (punkt 5) godkendte Miljø- og Energiudvalget bl.a., at
nedgravede containere til affald skal være en helhedsløsning i det offentlige rum i tætbyen (defineret som
fire områder: Aalborg Midtby, Nørresundby Midtby, Vestbyen og Ø-gadekvartertet). Miljø- og Energiudvalget
besluttede desuden, at ”udvalget orienteres forud for ændring af område for nedgravede containere”. I alt
skal der etableres omkring 1.000 nedgravede containere i de fire områder, fordelt på cirka 300 affaldsøer.
Ved hver affaldsø kan der afleveres papir/pap, plast, metal, glas, minielektronik, batterier og restaffald.
Etableringen begynder i efteråret 2018 og forventes at tage fem år.
I forbindelse med den konkrete planlægning af placeringen af de nedgravede containere er der kommet
fokus på enkelte mindre områder/veje, som ligger uden for det definerede tætbyområde, men hvor det vil
være hensigtsmæssigt at etablere nedgravede containere. Der er tale om områder, som ligger i umiddelbar
nærhed af det definerede tætbyområde, og hvor det ikke er muligt at opstille nedgravede containere på
privat areal. Det er eksempelvis områder, hvor der ikke er umiddelbar adgang til baggårde (evt. kun via
kælderskakt), og de nuværende containere placeres derfor typisk foran boligerne. Af hensyn til
planlægningen er det hensigtsmæssigt, at Miljø- og Energiforvaltningen kan indgå i dialog med borgere,
ejere, ejerforeninger og lignende for at afklare behov, muligheder og praktiske forhold. Efterfølgende vil
Miljø- og Energiudvalget blive orienteret.
Der kan være tale om områder i Aalborg og Nørresundby, og der vil i det enkelte tilfælde blive foretaget en
konkret vurdering bl.a. for at sikre borgernes mulighed for at sortere til genanvendelse, samt at det er
hensigtsmæssigt i forhold til tømningslogistik, ruteplanlægning.
Det er hensigtsmæssigt, at disse områder bliver en del af løsningen for nedgravede containere på offentligt
areal. Der vil gælde samme procedure for planlægning og etablering i disse områder som i den øvrige tætby.
Etablering af nedgravede containere i de enkeltstående områder vil ikke få indflydelse på den eksisterende
plan for implementering af nedgravede containere, og områderne vil løbende blive indpasset i
planlægningen. Økonomien kan holdes inden for det eksisterende budget for nedgravede containere i
tætbyen.
Hvis der opstår efterspørgsel eller behov for, at Aalborg Forsyning, Renovation etablerer nedgravede
containere på offentlige arealer længere væk fra tætbyen, vil Miljø- og Energiudvalget fortsat blive orienteret.
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Bilag:
Bilag til indstilling
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Punkt 5.

Godkendelse af ekspropriation til regulering af Svanholmgrøften
2018-002228
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender:
At ville ekspropriere (tilkendegivelse af ekspropriationsvilje)

At By- og Landskabsforvaltningen anmodes om at gennemføre ekspropriation for erhvervelse af
arealer til regulering af det offentlige vandløb Svanholmgrøften.

At der gives mandat til at tilbyde erstatning for arealafståelsen inden for en nærmere fastsat
ramme.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med udbygningen af Sofiendal Enge har en arbejdsgruppe bestående af By- og
Landskabsforvaltningen, Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen arbejdet med en
helhedsorienteret vandhåndtering af overfladevand fra både de nye boligområder samt de
separatkloakerede bydele, der nu og i fremtiden skal aflede til vandløbssystemet Svanholmgrøften.
Projektet indebærer etableringen af ”Klimapark Sofiendal Enge” på arealerne vest for den nye bebyggelse i
Sofiendal Enge. Klimaparken består af en stor opmagasinerings- og rensekapacitet til tilledt tag- og
overfladevand. Klimaparken vil blive udformet med en stor rekreativ værdi for lokalområdet. Projektet er
planlagt som et ”medfinansieringsprojekt”, hvor Aalborg Forsyning via takstfinansierede midler kan bidrage til
etableringen af bassiner, søer, regulering af vandløb mv.
Både de nuværende og de planlagte regnvandsudløb sker til det offentlige vandløb Svanholmgrøften.
Svanholmgrøften er allerede nu hydraulisk belastet, så der kan kun ske en meget begrænset øget tilledning.
Vandløbet vil gennem en reguleringssag kunne udvides med et ”dobbeltprofil”, hvorved den hydrauliske
kapacitet vil kunne øges betragteligt. Etableringen af et dobbeltprofil vurderes at kunne ske uden en
miljømæssig påvirkning – tværtimod vil en reguleringssag kunne forbedre det fysiske forhold i vandløbet.
Der er tale om arealerhvervelse af ca. 5 meter langs hele vandløbstraceet markeret på bilag 1. I alt ca.
2
15.000 m lige fordelt på vandløbsstrækningen på ca. 3 km.
Miljø- og Energiforvaltningen har, på baggrund af foretagne hydrauliske undersøgelser, vurderet, at en
reguleringssag er nødvendig for at kunne realisere projektet med en helhedsorienteret vandhåndtering i
”Klimapark Sofiendal Enge”.
Såfremt der ikke foretages en regulering af Svanholmgrøften, vil der ikke kunne tilledes uforsinket
overfladevand fra de planlagt separatkloakerede oplande i bl.a. Skalborg og City Syd. Dette vil betyde, at det
økonomiske grundlag for Klimaparken – i form af medfinansiering fra Kloakforsyningen - ikke vil være
tilstede.
Der har været afholdt flere møder med lodsejere, hvor projektet har været drøftet.
Miljø- og Energiforvaltningen vil søge at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med de
enkelte lodsejere. Processen vil blive varetaget af eksternt landinspektørfirma. Ved indgåelse af frivillige
aftaler på ekspropriationslignende vilkår kan lodsejere opnå skattefritagelse efter reglerne i
Ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kræver, at der på tidspunktet for indgåelse af en aftale dels er
hjemmel, dels at der hos kommunen er vilje til at gennemføre ekspropriationen.
Lodsejerne vil med Miljø- og Energiudvalgets godkendelse få besked om kommunens ekspropriationsvilje,
og vil dermed få mulighed for at indgå en frivillig aftale med kommunen inden for en frist, som fastsættes af
Miljø- og Energiforvaltningen.
Gennemførelsen af Klimapark Sofiendal Enge er betinget af en godkendt ansøgning om medfinansiering til
Forsyningssekretariatet. Lodsejeraftaler vil således blive indgået med forbehold herfor.
Hjemmel
Aalborg Kommune har som vandløbsmyndighed hjemmel i Vandløbslovens §71 til at iværksætte
ekspropriation til gennemførelse af foranstaltninger efter loven. Regulering af et vandløb er en foranstaltning
efter Vandløbsloven (omfattet af lovens §16). Formålet med reguleringen er en øget kapacitet/evne til
afledning af vand. Dette formål vurderes at være et legalt formål efter Vandløbslovens formålsbestemmelse.
Der er således umiddelbar hjemmel til ekspropriation, idet en gennemførsel i høj grad tjener ”almenvældet” i
form af afledning af vand fra City Syd, Skalborg samt det nye boligområde Sofiendal Enge.
Erstatning for arbejdsarealer og arealafståelsen
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Erstatningen for midlertidig råden over arbejdsarealer vil blive fastsat i overensstemmelse med aftale om
Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2017.
Erstatning for arealafståelsen vil blive fastsat i forbindelse med By- og Landskabsforvaltningens behandling
af ekspropriationssagen. Erstatningen vil blive fastsat ud fra sædvanlig praksis for tilsvarende projekter i
Aalborg Kommune.
Betaling af erstatning til reguleringsprojektet afholdes 100 % af Klimaprojektet i form af medfinansiering fra
Aalborg Forsyning (takstfinansiering). Udbetalingen vil således ikke belaste det kommunale budget.
Projektets gennemførelse – og derved også ekspropriationen – er betinget af en godkendelse af
medfinansieringsprojektet hos Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat. Endelig
ekspropriationsbeslutning vil således ikke blive taget, før dette er afklaret. Der forventes en afklaring ultimo
2018.
Samlet vurdering
Reguleringen af Svanholmgrøften er nødvendig for at kunne realisere projektet med en helhedsorienteret
vandhåndtering i ”Klimapark Sofiendal Enge”. Reguleringssagen kræver en arealerhvervelse til udvidelse af
vandløbet. Arealerhvervelsen baseres på frivillige aftaler, men af hensyn til både kommunens proces samt
muligheden for opnåelse af skattefritagelse for de berørte lodsejere, bør sagen gennemføres som en
ekspropriationsproces.
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Bilag:
Bilag 1_Oversigtsplan
Bilag 2_Tværprofil Svanholmgrøften
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Punkt 6.

Godkendelse af eksproppriation til realisering af vandløbsprojekt i Binderup Å ved
Klæstrup Mølle
2018-005449
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender:
At ville ekspropriere (tilkendegivelse af ekspropriationsvilje)

At By- og Landskabsforvaltningen anmodes om at gennemføre ekspropriation til gennemførsel af
vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle i Binderup Å, såfremt Aalborg Kommune ikke erhverver
arealet ved en frivillig aftale og

At der gives mandat til at tilbyde erstatning for arealafståelsen og ulempeerstatning (driftsudgifter
til indpumpning af overfladevand).

Beslutning:
Godkendt,
At ville ekspropriere (tilkendegivelse af ekspropriationsvilje)

At By- og Landskabsforvaltningen anmodes om at gennemføre ekspropriation til gennemførsel af
vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle i Binderup Å, såfremt Aalborg Kommune ikke erhverver
arealet ved en frivillig aftale og
Udsat,
At der gives mandat til at tilbyde erstatning for arealafståelsen og ulempeerstatning (driftsudgifter
til indpumpning af overfladevand).
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Sagsbeskrivelse
I Danmark er der fastsat krav om, at der skal gennemføres vandløbsrestaurering, så vandmiljøet kan leve op
til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand. Vandløbsrestaureringsindsatsen tager
afsæt i Vandområdeplanerne 2015-2021. Det er kommunerne, der skal gennemføre vandplanens
indsatsprogram.
I vandområdeplanens indsatsprogram er der udpeget flere spærringer i vandløb i Aalborg Kommune. I
Binderup Å er der ved Klæstrup Mølle et indsatskrav om ”fjernelse af en spærring”.
Spærringer og vandløbsrestaurering i Binderup å
Binderup å er det bedste vandløb i Aalborg Kommune og det rangerer samtidigt meget højt på nationalt plan.
Vandløbet har dog ”naturmæssigt” haft det meget svært på grund af mange gamle opstemninger. Opstemninger ved dambrug og gamle vandmøller, har fungeret som spærringer for vandløbets fisk og mange af
fiskenes bedste gydeområder er også gået tabt ved etablering af opstemningerne.
Aalborg Kommune har gennem flere år været i gang med at indfri vandløbets store potentiale. Kommunen
har nu efterhånden nedlagt en hel håndfuld gamle opstemninger ved fire dambrug og ved Huulmølle i
Vokslev. Dertil har Lystfiskerforeningerne forestået flere frivillige gydegrusprojekter via positive kontakter
med bredejerne langs vandløbet, så vandløbet er godt i gang med at blive genoprettet.
Der mangler nu kun at blive fjernet tre spærringer i Binderup å. Disse spærringer har en stor negativ
påvirkning af vandløbet. I en skrivende stund bliver Gelstrup dambrug nedlagt og opstemningen fjernes ved
etablering af et større vandløbsprojekt som er meget tæt en endelig afslutning. Således vil der i løbet af 2018
kun være to spærringer i Binderup å ved henholdsvis Binderup Mølle Dambrug og ved Klæstrup Mølle.
Eksisterende forhold ved Klæstrup Mølle
Spærringen ved Klæstrup Mølle udgøres af en ældre mølleopstemning. Mølleopstemning er etableret med
henblik på udnyttelse af vandkraft i Binderup Å. Ved etablering af opstemningen er der skabt en kunstig sø.
Hele vandløbet løber igennem Møllesøen under de nuværende forhold. De vandkrafttekniske anlæg er
privatejet og har ikke været anvendt gennem flere år. Installationerne fremstår som ”ikke funktionsdygtige”.
Desuden er retten til vandindvinding til vandkraften bortfaldet.
Selve mølleopstemningen hindrer vandløbsfaunaens frie vandring i Binderup Å, og opstemningen har en
natur- og miljømæssig negativ påvirkning af vandløbet på ca. 1 km oven for opstemningen.
Vandløbsprojekts formål er at sikre målopfyldelse ved at genskabe passageforholdene samt gyde- og
opvækstområderne i Binderup Å. Det vurderes, at opstemningen ved Klæstrup Mølle skal fjernes for at sikre
målopfyldelsen.
Vandløbsprojektet og forhøring
Vandløbsprojektet omfatter vandløbsrestaurering og anlægsarbejde hos i alt fire bredejere. De væsentligste
tiltag er hos bredejerne på ejendommen tilhørende Klæstrup Mølle. Projektområdet fremgår af oversigtskort i
bilag 1, mens bilag 2 og 3 viser detailkort og tværsnit ved Klæstrup Mølle. I bilag 4 er der en visualisering af
omløbsstryget ved Møllesøen.
Ved vandløbsprojektets gennemførsel nedlægges opstemningen ved Klæstrup Mølle. Der etableres et nyt
vandløbsforløb (omløbsstryg) uden om Møllesøen. Der vil blive etableret en fysisk adskillelse mellem
Møllesø og vandløb i form af en lodret betonspunsvæg. Vandløbsstrækningen opstrøms for Møllesøen vil
blive genskabt med de naturlige gyde- og opvækstområder samt naturlig hydrologi. Møllesøens areal bliver
udvidet, og vandspejlsniveauet bevares. Vandforsyningen fra vandløbet til Møllesøen ændres og sikres vha.
af en pumpe. Når vandløbsprojektet er gennemført, vil ejerskab og drift af de tekniske anlæg, som fx pumpe,
overgå til mølleejeren, idet ejendommen er privatejet.
Ved en umiddelbar fjernelse af opstemningen vil konsekvensen være, at Møllesøen forsvinder. Samtidig vil
der være stor risiko for sætningsskader på eksisterende bygninger, såvel beboelsesbygningen og
møllebygningen. Derfor har det været nødvendigt at detailprojektere særlige afværgeforanstaltninger ved
Klæstrup Mølle.
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Kommunen har i samarbejde med et konsulentfirma forsøgt at gennemføre vandløbsprojektet som en frivillig
aftale med mølleejerne. Der er kørt en flerårig proces med dialog om vandløbsprojektet, hvor både
mølleejerne samt eksterne og faglige interessepartere har været inddraget. Disse partnere indgik i en
referencegruppe sammen med kommunen. Formålet med referencegruppen var at udvikle et
vandløbsprojekt, der sikrer den lovpligtige fjernelse af spærringen med henblik på at opnå målopfyldelse i
vandløbet. Samtidigt var målet, at vandløbsprojektet skulle udvise et tilstrækkeligt hensyn over for de
kulturhistoriske værdier samt afklare, om mølleejerens ønsker kunne imødekommes. I referencegruppen har
der været afholdt flere møder, hvor synspunkterne fra gruppens medlemmer blev drøftet i forhold til de
tekniske løsningsmuligheder og tilskudsordningernes begrænsninger. Kommunen har endvidere foranlediget
fremvisning og besigtigelse af sammenlignelige referenceprojekter efter ønske fra mølleejerne.
De faglige interesseparter har afgivet skriftlige udtalelser med deres anbefalinger til vandløbsprojektet. Ved
detailprojekteringen er anbefaleringerne fra både de vandløbsfaglige og kulturhistoriske repræsentanter
efterkommet. Kommunen har delvist imødekommet ønskerne fra mølleejerne.
Økonomisk kompensation og forsøg på frivillig aftale
De bredejere, der lider tab, har ret til erstatning efter vandløbslovens bestemmelser (§ 37, stk. 4). Aalborg
Kommune har derfor forsøgt at tilvejebringe et forlig om de økonomiske spørgsmål ved vandløbsprojektets
gennemførsel.
Kommunens rådgiver har udarbejdet en redegørelse med forslag til kompensation for arealinddragelse og
ulempeerstatning, se bilag 4. På baggrund af redegørelsen, har kommunen fremsendt et erstatningstilbud til
to bredejere, der påvirkes. Den ene bredejer (som ligger på modsatte side af Klæstrup Mølle) har både
accepteret vandløbsprojektet og rykker positivt for igangsætning, mens der har været et længere forløb med
forsøg på at opnå et frivilligt forlig med mølleejerne.
For mølleejeren er der udregnet en konservativ ulempeerstatning for drift og vedligeholdelse af fremtidig
vandforsyning til møllesøen vha. en pumpe.
Kommunen har desuden imødekommet flere af møllejerens ønsker til vandløbsprojektet. Flere af disse
ønsker, som fx: udvidelse af arealet på Møllesøen, træfældning, stenfaskine ved Møllesø, udformning af
omløbsstryg, afslutning af top af spuns, afpropning af utætheder i fundamenter/stemmeværk i
møllebygningen, valg af mekanisk pumpe samt forsyningsledninger fra pumpebrønd til Møllesø mv. Disse
ønsker er implementeret i detailprojektet (udbudsmaterialet) for vandløbsprojektet. Flere af disse ønsker er
ikke strengt nødvendige for vandløbsprojektet, men blev inddraget med baggrund i udsigt til en frivillig aftale
om vandløbsprojektets gennemførsel.
Synergieffekter for mølleejeren
Vandløbsprojektets gennemførsel vil endvidere have en række indirekte fordele for mølleejeren.
Vandløbsprojektet sikrer nemlig, at påbud om fysisk lovliggørelse af mølleejerens ulovlige reguleringer ved
møllesøen, bliver overflødig. Klæstrup Mølle har endvidere en række forpligtigelser relateret til den
eksisterende fisketrappe, hvor lodsejerens vilkår om vedligeholdelse af ålepassage samt krav til afgitring,
ikke er overholdt. Fiskerikontrollen har afventet med håndhævelse med baggrund i kommunens forslag til
vandløbsprojektet, som vil sikre, at mølleejerens ulovlige forhold vil blive bragt i orden.
Indsigelse fra mølleejerne
Grundlaget for økonomisk kompensation og udkast til frivillig aftale blev gennemgået for mølleejeren på et
møde i april 2018 som afslutning på møderne i referencegruppen. På mødet blev der også redegjort for, at
vandløbsprojektet vil sikre en indirekte lovliggørelse af de ulovlige forhold på mølleejerens ejendom.
Kommunen modtog i maj 2018 en skriftlig indsigelse fra mølleejeren. I indsigelsen fremgår bl.a., at
mølleejeren foreslår en alternativ løsning af selve vandforsyningen til møllesøen. Endvidere er mølleejeren
ikke indstillet på selv at stå for vandforsyning af møllesøen herunder drift og vedligeholdelse af pumpe.
Miljø- og Energiforvaltningen har på trods af en langvarigt proces med mange lodsejermøder, besigtigelser
og imødekommelser af flere ønsker, således ikke kunne opnå en frivillig aftale om vandløbsprojektets
gennemførsel med mølleejeren. Derfor kan vandløbsprojektet nu kun kan realiseres vha. ekspropriation.
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Møllejeren vil med Miljø- og Energiudvalgets godkendelse få besked om kommunens ekspropriationsvilje, og
vil dermed få en sidste mulighed for at indgå en frivillig aftale med kommunen inden for en frist, som
fastsættes af Miljø- og Energiforvaltningen.
Ved en realisering af vandløbsprojektet vha. ekspropriation kan lodsejere opnå skattefritagelse efter reglerne
i Ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kræver, dels at der er hjemmel, dels at der hos kommunen er vilje
til at gennemføre ekspropriationen.
Hjemmel
Aalborg Kommune er forpligtiget til at gennemføre vandplanens indsatsprogram beskrevet i bekendtgørelse
om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 1521 af 15. december 2017.
Lovhjemmel til ekspropriation
Aalborg Kommunen har, som vandløbsmyndighed, hjemmel i vandløbslovens §37 til at gennemføre
vandløbsrestaurering. Vandløbsprojektet omfatter vandløbsrestaurering med fjernelse af en
mølleopstemning og genopretning af en vandløbsstrækning. Gennemførelsen af vandløbsrestaurering efter
vandløbslovens § 37, er en såkaldt ekspropriationslignende foranstaltning, der kan gennemføres også mod
lodsejernes vilje.
Det fremgår af § 71 i Vandløbsloven, at vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekspropriation til
gennemførelse af foranstaltninger efter loven.
Myndighedsarbejde og tilladelser
Før der træffes beslutning om ekspropriation, skal de nødvendige tilladelser foreligge.
Den endelige projektbeskrivelse af vandløbsprojektet har været fremsendt i 8 ugers offentlig høring i foråret
2018. Der er indkommet bemærkninger/indsigelser fra forskellige partere, som Miljø- og Energiforvaltningen
har håndteret og besvaret skriftligt som en del af myndighedsarbejdet. Vandløbsprojektet har efterfølgende
været myndighedsbehandlet med godkendelser efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og
vandforsyningsloven.
Alle de nødvendige tilladelser blev meddelt i maj 2018. Ingen af tilladelserne blev påklaget. Tilladelserne
bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år.
Finansiering af vandløbsprojektet
Vandløbsprojektet er et anlægsprojekt med ekstern finansiering. Aalborg Kommune har ansøgt om tilskud til
gennemførsel af vandløbsprojektet ved Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen. Der er opnået tilsagn til projektet i
2015. Tilskud omfatter udgifter til kommunens lønudgifter, ekstern konsulentudgifter og anlægsomkostninger
med en samlet anlægssum på 3.7 mio. kr., ekskl. moms. Beløbene udgøres udelukkende af eksterne
tilskudsmidler, og projektet gennemføres uden kommunal finansiering.
Kommunen har foreløbigt afholdt udgifter til konsulenter, landinspektører og kommunale lønudgifter på ca.
550.000 kr. Hvis vandløbsprojektet ikke gennemføres, kan kommunens udlæg ikke refunderes.
Der er vilkår om, at vandløbsprojektet skal være afsluttet inden 31. december 2019. Hvis projektet ikke er
afsluttet inden for projektperioden, er der risiko for, at kommunen ikke kan få refunderet sine udgifter. Under
visse forudsætninger kan projektperioden forlænges.
Tilskud til erstatning
Kommunens rådgiver har foretaget en konservativ beregning af drift- og vedligeholdelsesomkostningerne til
vandindvindingen ved Klæstrup Mølle som beskrevet i notat om erstatningsgrundlag, se bilag 5. Det er
vurderet, at de årlige udgifter kan beløbe sig til 3.000 kr./år. På baggrund af notatet, har kommunen ansøgt
om tilskud til de beregnede udgifter i 20 år svarende til 60.000 kr. Beløbet udbetales som et engangsbeløb til
mølleejeren.
Erstatningsgrundlaget omfatter ligeledes mindre beløb til arealerstatning til to bredejere. Der er endvidere
ansøgt om et beløb, der er reserveret til evt. ”markskader” under anlægsarbejdet. Der er samlet ansøgt om
erstatningsbeløb på ca. 150.000 kr. til bredejerne. Miljøstyrelsen har meddelt fuld tilsagn til det ansøgte.
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Risiko for ændret erstatningsbeløb
Hvis en ekspropriationssag påklages til taksationskommissionen, kan erstatningen blive afgjort og fastsat
med et større beløb. Det vurderes, at risikoen for at taksationskommissionen fastsætter et højere
erstatningsbeløb er forholdsvis lille, idet rådgiverens beregning for lodsejerkompensation bygger på
konservative forudsætninger.
Såfremt taksationskommissionen træffer afgørelse om et højere erstatningsbeløb, kan kommunen
genansøge om et ændret og forhøjet erstatningsbeløb ved Miljøstyrelsen. Det er dog ingen garanti for, at
Miljøstyrelsen vil forhøje det ansøgte erstatningsbeløb.
Samlet vurdering
En gennemførsel af vandløbsprojektet er nødvendigt for at kunne gennemføre vandområdeplanens
indsatsprogram. Det er kommunen, der er forpligtiget til at gennemføre indsatsprogrammet.
Vandløbsprojektets forskellige typer af anlægsarbejder kræver fysisk adgang for at kunne udføre disse
arbejder på private arealer. Vandløbsprojektet omfatter kompensation for en arealindskrænkning til
etablering af nyt vandløbsforløb. Vandløbsprojektet omfatter kompensation for drift og vedligeholdelse af
fremtidig vandforsyning til møllesøen vha. en pumpe. Kommunen har allerede opnået ekstern tilskud til
finansiering af udgifterne til erstatning i forbindelse med ekspropriationen.
Miljø- og Energiforvaltningen har gennem et langvarigt forløb forsøgt at opnå en frivillig aftale om
vandløbsprojektets gennemførsel med mølleejeren, hvilket ikke lykkedes. Derfor bør sagen gennemføres
som en ekspropriationsproces.
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Bilag:
Bilag 1 Oversigtskort med placering af vandløbsprojekt
Bilag 2 - Detailkort med projekterede forhold ved Klæstrup mølle
Bilag 3 Tværsnit af adskillelse af sø-vandløb ved Klæstrup mølle
Bilag 4 Visualisering af vandløbsprojekt ved Klæstrup mølle
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Punkt 7.

Orientering om procedure ved separat- og spildevandskloakering samt for udbedring
af fejlkoblinger
2018-051072
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om procedure ved påbud om
etablering af separat- eller spildevandskloakering samt procedure ved påbud om udbedring af fejlkoblinger.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune separatkloakerer fælleskloakerede områder. Der er primært to årsager til, at
separatkloakering skal ske til tiden og uden fejlkoblinger:
1. For at opnå den fulde miljøgevinst i vandmiljøet, dvs. uden udledning af spildevand til vandmiljøer og
omgivelser via overløb fra overløbsbygværker under kraftig regn.
2. Andre grundejere i området vil ellers kunne opleve, at de kan få oversvømmelse med spildevand, da
spildevandsledningen dimensioneres efter, at grundejerne faktisk separatkloakerer til tiden og uden
fejlkoblinger.
Der foreligger på nuværende tidspunkt et stort opfølgningsarbejde på ejendomme, der ikke har overholdt
påbudsfristen, og der kan derfor ikke opnås fuld effekt af separatkloakeringen eller spildevandskloakeringen,
før disse ejendomme er separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Derfor strammer vi proceduren.
I forbindelse med at fælleskloakerede områder separatkloakeres udsender Miljø- og Energiforvaltningen
påbud til grundejerne om at separere regn- og spildevand og tilslutte sig et spildevandsstik henholdsvis et
regnvandsstik, som er fremført til skel af Aalborg Forsyning.
Aalborg Kommune spildevandskloakerer af miljøhensyn. I forbindelse med at områder spildevandskloakeres
udsender Miljø- og Energiforvaltningen påbud til grundejerne om at spildevandskloakere og tilslutte sig et
spildevandsstik, som er fremført til skel.
Procedure for påbud om etablering af separatkloakering eller spildevandskloakering
Fristen for disse påbud er typisk 5 år og fremgår af Aalborg Kommunes spildevandsplan. Grundejernes
separat- og spildevandskloakering sker dog ikke i alle tilfælde til tiden.
Af hensyn til opgavens udførelse og lighed for loven håndhæves påbuddet over for de grundejere, som ikke
efterlever påbuddet om at separatkloakere eller spildevandskloakere til tiden.
Der tages udgangspunkt i følgende procedure:
1. Indenfor 3 måneder efter påbudsfristen er udløbet sendes rykkerbrev nr. 1 med en frist på yderligere
2 måneder
2. Efterleves rykkerbrev nr. 1 ikke, sendes rykkerbrev nr. 2 med frist på 14 dage.
Rykkerbrevet sendes med undertitel – politianmeldelse uden yderligere varsel
3. Efterleves rykkerbrev 2 heller ikke kan ejeren politianmeldes
I sager, hvor Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at der foreligger en miljø- og samfundsmæssig stor
konsekvens af, at en ejendom ikke separerer i henhold til påbudsfristen, vil Miljø- og Energiforvaltningen
efter en gennemgang af sagen vurdere, om der skal iværksættes en selvhjælpshandling i henhold til
Miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 4.
Det vil sige, at Miljø- og Energiforvaltningen på grundejerens vegne og regning udfører det arbejde på
ejendommen, der som minimum skal til, for at den pågældende ejendom kan efterleve påbuddet om
separatkloakering eller spildevandskloakering. Her skal Miljø- og Energiforvaltningen i første omgang
afholde udgifterne, men kan efterfølgende sende regningen videre til den pågældende grundejer.
Procedure for påbud vedrørende fejlkoblinger
For ejendomme, der er beliggende i område, der er separatkloakeret, hvor der efterfølgende konstateres en
fejlkobling, hvor spildevandet ved en fejl er koblet på regnvandsledningen eller omvendt, anvendes følgende
procedure som udgangspunkt.
1. Der sendes et påbud med frist på 1 måned til at rette fejlkoblingen.
2. Inden for en måned efter påbudsfristens udløb sendes rykkerbrev nr. 1 med frist på yderligere én
måned.
3. Rykkerbrev nr. 2 med en frist på yderligere 14 dage sendes med undertitel – politianmeldelse uden
yderligere varsel.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 05.09.2018
kl. 08.30

Side 23
2 afaf350

Miljø- og Energiudvalget
4. Efter fristen på rykkerbrev nr. 2 kan ejeren politianmeldes.
I sager, hvor Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at der foreligger en miljø- og samfundsmæssig stor
konsekvens af, at en ejendom ikke retter fejlkoblingen i henhold til påbudsfristen, vil der efter en
gennemgang af sagen vurderes, om der skal iværksættes en selvhjælpshandling.
Ovenstående to procedurer vil medføre et højere ressourceforbrug til opgaven, fordi der i dag ikke udsendes
rykkerbreve og politianmeldelser på ejendomme, som ikke efterlever påbudsfristen.
Procedurerne vil løbende blive evalueret og tilpasset.
Endvidere må Miljø- og Energiforvaltningen påregne en ekstra udgift i forbindelse med selvhjælpshandlinger.
Samlet vurdering
For at opnå den fulde gevinst for miljø og lokalområde ved at separatkloakere eller spildevandskloakere er
det vigtigt, at alle ejendomme separatkloakeres eller spildevandskloakeres til tiden, dvs. at alle efterlever
påbudsfristerne. Det er ikke alle ejendomme, der overholder tidsfrister, hvorfor der er behov for en øget
indsats på området. Ligeledes er det nødvendigt, at der ikke er fejlkoblinger. Der er to procedurer, der give et
udgangspunkt for håndteringen af påbud og håndhævelse.
Miljø- og Energiforvaltningen vil løbende evaluere om procedurerne fungerer hensigtsmæssigt.
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Punkt 8.

Orientering om hovedprincipper for dispensationer ved krav om separatkloakering
2018-051072
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering hovedprincipper for
dispensationer ved krav om separatkloakering.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet i Aalborg Kommune har besluttet, at fælleskloakerede områder skal separatkloakeres. Formålet er
at få et renere vandmiljø i vandløb, fjorde og kystvande. Det sker ved at etablere separatkloakering med ét
rørsystem til spildevand fra f.eks. toiletter, håndvaske mv. fra bebyggelsen og ét andet rørsystem til
overfladevand fra veje, hustage mv. Derved undgås opstuvning af spildevand og udledning af spildevand til
vandmiljø og omgivelser via overløb fra overløbsbygværker.
Miljø- og Energiforvaltningen udsender påbud om separatkloakering til grundejeren. Grundejeren skal selv
sørge for at få separatkloakeret på egen grund. Fristen på disse påbud sætter Miljø- og Energiforvaltningen
normalt til 5 år. På den måde har grundejeren mulighed for at spare op eller finde andre løsninger.
Det koster normalt i gennemsnit 50.000 kr., inklusiv moms, for boligejere at separatkloakere på egen grund. I
nogle tilfælde op mod 80-120.000 kr., inklusiv moms. Aalborg Forsyning investerer store millionbeløb i det
fælles ledningsnet.
I nogle tilfælde kan det blive uforholdsmæssigt dyrt for grundejeren at separatkloakere. Hvis en grundejers
udgift ikke er proportional med den miljøeffekt, der ønskes opnået, skal vedkommende have dispensation.
Det kan f.eks. være, hvis halvdelen af huset skal væltes for at få koblet et fladt tag på ledningen til
overfladevand.
Hvis ikke alle etablerer separatkloakering inden for tidsfristen, kan det give store udfordringer for
dimensionering af resten af kloaknettet og risiko for problemer for de øvrige grundejere med indendørs
oversvømmelser med spildevand. For at opnå den fulde miljøeffekt ved at separatkloakere er det derfor
vigtigt, at alle ejendomme – eller så mange som overhovedet muligt – separatkloakeres.
Af hensyn til klare rammer for borgerne er der behov for at fastlægge hovedprincipper for dispensationer.
Der vil dog for alle ansøgninger om dispensation blive lavet en individuel vurdering i forhold til
proportionalitet. Hovedprincipperne giver et fingerpeg til borgeren om, hvad forvaltningen finder proportionalt
i forhold til separatkloakering.
Hovedprincip
Der gives som udgangspunkt ikke dispensationer ved krav om separatkloakering.
Økonomiske forhold hos grundejer eller tidligere ejeres mangelfulde videregivelse af information om
forestående separatkloakering kan således ikke begrunde en dispensation.
Dispensation i forhold til regnvandsafledning
I forbindelse med, at en ejendom skal separatkloakeres, kan der i særlige og helt ekstraordinære tilfælde
gives dispensation i forhold til regnvandsafledning.
Det drejer sig om udvendige afløb med lille regnvandsafledning, såsom f.eks. lyskasser og kælderskakte,
hvor der kan søges om dispensation til fortsat tilslutning til spildevandsledningen, mens resten af
ejendommens regnvand skal kobles på regnvandsledning.
For at kunne meddele en dispensation fra separatkloakering for kælderskakt eller lyskasse, så kræver det:






At kælderskakt eller lyskasse skal være helt eller delvist overdækket
At det omkringliggende terræn har fald væk fra kælderskakten eller lyskassen
At der skal være etableret kant eller tilsvarende hele vejen rundt om kælderskakten eller lyskassen,
således, at der ikke kan strømme overfladevand ind fra omgivende arealer
At det samlet set er en meget lille regnvandsafledning, som tilledes spildevandsledningen
At der er uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet med, at kælderskakten eller lyskassen skal
tilkobles regnvandsledningen.

I andre forhold om dispensation skal der altså helt særlige og helt ekstraordinære forhold til, før dispensation
kan gives. Eksempelvis betragtes huse med fladt tag som udgangspunkt ikke som et særligt eller helt
ekstraordinært tilfælde, der vil kunne få dispensation i forhold til separatkloakering.
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Samlet vurdering
For at opnå den fulde miljøeffekt ved at separatkloakere, er det vigtigt, at alle ejendomme separatkloakeres.
Ligeledes for at sikre, at spildevand ikke stuver op på andre ejendomme og f.eks. oversvømmer kældre med
spildevand. Hovedprincippet er, at alle ejendomme skal separatkloakeres og der gives alene dispensationer i
helt særlige og ekstraordinære tilfælde.
Der kan gives dispensationer, hvis omkostningen ikke er proportional med miljøeffekten.
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Punkt 9.

Orientering om budget for jordfordeling i Aalborg Sydøst
2016-012045
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering svar til Daniel Borup vedr.
budget for jordfordelingsprojekt i Aalborg Sydøst.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget modtog den 28. juni 2018 mail fra Daniel Borup, hvori der søges svar på, at ”..få en
kort status på jordfordelingsprojektet. Det jeg efterspørger er, hvor meget af budgettet til projektet, der indtil
videre er blevet brugt. Så vidt jeg har ladet mig fortælle, er budgettet på 1,2 mio.”
Status for jordfordelingsprojektet
Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen har igangsat en jordfordeling i området omkring Lundby
Krat og Tiendemarken. Projektet er et led i kommunes arbejde med at sikre grundvandsbeskyttelse i Aalborg
Sydøst.
Aalborg Kommune har til opgave at sikre rent drikkevand til kommunens borgere. I Aalborg Sydøst er det
politisk besluttet, at det skal forsøges sikret ved at gennemføre en jordfordeling. Jordfordelingen er i første
forsøg forsøgt gennemført uden køb af ”pulje-jord”. Det har vist sig, at det ikke kan lade sig gøre i dette
område. Der er brugt mange kræfter på at identificere løsninger til realisering af en jordfordeling. Der bliver
fortsat arbejdet på forskellige afklaringer, og der er identificeret en række scenarier og herunder køb af puljejord, som på forskellig vis vil kunne åbne op for en jordfordeling.
Med vedtagelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst besluttede Miljø- og
Energiudvalget den 20. maj 2015 (punkt 6) og senere byrådet den 8. juni 2015 (punkt 9) at igangsætte et
jordfordelingsprojekt for at imødekomme ønsker fra blandt andre lodsejerne i området.
Der blev afsat 1.250.000 kr. på Budget 2015 til dækning af de administrative udgifter i forbindelse med en
jordfordeling i Aalborg Sydøst. Køb af jord/ejendomme, samt udgifter forbundet hermed, var ikke en del af
udbudsmaterialet.
Dette jordfordelingsprojekt er ikke en jordfordeling i traditionel forstand. Samtidig med
jordfordelingsforhandlingerne skal vandværkerne involveres i aftaler om grundvandsbeskyttelse og
dyrkningsrestriktioner, herunder erstatningsfastsættelser og hertil kommer, at det er kommunen, der er
projektejer.
I september 2015 blev der igangsat en ejendomsmæssig forundersøgelse for at afdække, om der var
grundlag for at gennemføre en jordfordeling, og resultatet af undersøgelsen viste, at der var grundlag for
jordfordeling i dele af Aalborg Sydøst. Efterfølgende blev det på Miljø- og Energiudvalgsmødet den 4. maj
2016 (punkt 9) og på byrådsmødet den 13. juni 2016 (punkt 2) besluttet at igangsætte en egentlig
jordfordeling.
Aalborg Kommune afsendte i august 2016 udbud til 3 rådgivere og modtog herefter tilbud fra 2 rådgivere.
Efterfølgende indgik Aalborg Kommune i efteråret 2016 en aftale med en rådgiver om at varetage
kommunens interesser som jordfordelingsplanlægger i jordfordelingsprojektet. Jordfordelingen blev startet
op i november 2016, og siden har kommunens jordfordelingsplanlægger taget kontakt og fulgt op på
henvendelser vedrørende deltagelse i jordfordelingsprojektet. Der har været adskillige besøg, hvor der er
drøftet forhandlinger og køb af jord/ejendomme i relation til kommunal skovrejsning og synergiprojekter.
I den oprindelige tidsplan for jordfordelingsprojektet var afslutning på forhandlinger sat til den 15. september
2017. I august 2017 tegner der sig et billede af gode muligheder for at nå langt med lodsejere i forhold til
projektets formål. Der var behov for yderligere tid til undersøgelser, da forhandlingerne viste en åbning.
Derfor blev det besluttet at ændre tidsplanen, og tidspunktet for afslutning af forhandlinger blev ændret til
den 1. maj 2018.
Aalborg Kommunes jordfordelingsplanlægger har ført forhandlinger med lodsejerne i området, og det har
indtil nu ikke været muligt at nå helt i mål med et samlet aftalesæt, der berettiger fremsendelse af en
jordfordelingssag til jordfordelingskontoret (sekretariatet for jordbrugskommissionen) i Tønder.
Miljø- og Energiforvaltningen søgte i forbindelse med drøftelserne om Budget 2017-2020 om en
budgetramme på 20 mio. kr. til opkøb af jord/ejendomme til brug for jordfordelingsprocessen. Miljø- og
Energiforvaltningens ønske blev ikke imødekommet.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 05.09.2018
kl. 08.30

Side 29
2 afaf350

Miljø- og Energiudvalget
Der arbejdes nu intensivt fra flere sider på at finde muligheder og løsninger i forhold til at få en jordfordeling
realiseret. Jordfordelingsforhandlingerne var planlagt til at skulle slutte den 1. maj 2018, men idet der fortsat
pågår forhandlinger med gode muligheder for at indgå aftaler og gennemføre jordomlægninger, er det
besluttet at forlænge tidsfristen for projektet, således at den nye deadline for afslutning af forhandlinger er
sat til den 1. maj 2019.
Økonomi
Projektøkonomien er i høj grad afhængig af antal deltagende ejendomme i jordfordelingen og dermed
projektets omfang. Desto større succes, desto dyrere. En stor del af den økonomiske ramme skal rumme
udgifter til jordbrugskommissionen (sekretariatet i Tønder), landinspektør og tingslysninger samt herudover
udgifter til jordfordelingskonsulent.
Den økonomiske ramme for jordfordelingsprojektet er 1.250.000 kr., og der er pr. 1. august 2018 faktureret
for 660.000 kr., som hovedsageligt er brugt på lodsejerforhandlinger samt orientering og mødeaktivitet med
lodsejerudvalget og herunder indeksering og vurdering af jordpriser.
Samlet vurdering
Det er fortsat vurderingen fra rådgiver, at den økonomiske ramme giver basis for en succesfuld jordfordeling.
Miljø- og Energiforvaltningen deler denne vurdering og finder, at der tegner sig en overordentligt interessant
løsning. Løsningen vil tilmed efterfølgende spare forvaltningen samt Vandværkerne på Sejlflod Kanten
(VSK) og Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg for udgifter, herunder personalemæssige udgifter til
realisering af indsatsplanen med lange forhandlinger og retssager ved brug af dyrkningsdeklarationer for den
enkelte lodsejer.
Lykkes jordfordelingen kan det blive en succes til gavn for rigtig mange herunder vandværkerne, forbrugerne
og de involverede lodsejere i området. Altså en løsning efterspurgt af landbrug og lodsejere med et resultat
også til gavn for de øvrige interessenter. Projektet med jordfordeling som metode er den første af sin art ved
grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune og en afprøvning af jordfordeling som metode.
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Punkt 10.

Orientering om afgørelse efter vandløbsloven til hævning af vandstand mv. i Smidie
Fenner
2018-040912
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om afgørelsen efter
vandløbsloven til hævning af vandstand mv. i Smidie Fenner.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Afgørelsen efter vandløbsloven er en del af fredningssagen i Lille Vildmose. Formålet med projektet er at
hæve vandstanden i området til et niveau hvor der skabes de bedst mulige betingelser for bevaring og
genskabelse af højmosen. Det samlede projekt er delt op i 3 delprojekter: Genskabelse af Birkesø, hævning
af vandstanden i Smidie og Purker Fenner.
Nærværende orientering omhandler projektet i Smidie Fenner.
Miljø- og Energiforvaltningens rolle i projektet består udelukkende af myndigheds-behandlingen af en
tilladelse efter vandløbsloven. By- og Landskabsforvaltningen er projektejer og udfører selve
naturgenopretningsprojektet.
Tidslinje:
2007: Naturklagenævnet traf afgørelse om fredning af Lille Vildmose, herunder Smidie Fenner.
2009: Erstatningsspørgsmål ift fredningssagen blev behandlet i taksation.
2015:
Projektet i Smidie Fenner krævede en tilladelse efter vandløbsloven. Derfor fremsendte ansøger (By- og
Landskabsforvaltningen) ansøgning herom i august 2015.
Miljø- og Energiforvaltningen traf d. 1. oktober 2015, afgørelse efter vandløbsloven om tilladelse til hævning
af vandstanden i Smidie Fenner. Som grundlaget for tilladelsen har rådgiver fremsendt et detaljeret
ansøgning og projektbeskrivelse.
Kommunens afgørelse blev d. 27. oktober 2015, påklaget til Natur og Miljøklagenævnet af Agri Nord på
vegne af lodsejere i området. Klagen havde opsættende virkning – dvs. anlægsarbejdet kunne ikke
igangsættes før klagen var færdigbehandlet.
2017:
30. juni 2017 stadsfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet Aalborg Kommunes afgørelse efter
vandløbsloven.
2018:
Agri Nord indbragte, på vegne af lodsejerne, kommunens vandløbslovsafgørelse for
taksationskommissionen med påstand om 1) manglende ret til adgang til projektområdet og dermed
udførelse af anlægsarbejdet (påstand blev trukket tilbage), 2) erstatningens størrelse.
Der blev afholdt første møde i Taksationskommissionen d. 9. maj 2018. Der er indkaldt til taksation d. 19.
september 2018, hvor erstatningens størrelse vil blive behandlet.
Klager anmodede Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage sagen vedrørende vandløbsafgørelsen
d. 9. maj 2018.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afslog d. 20. august 2018 lodsejernes anmodning om at genoptage sagen.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. juni 2017 (og derved også kommunens tilladelse efter
vandløbsloven) står dermed ved magt.
Samlet vurdering:
Miljø- og Energiforvaltningens afgørelse er endeligt stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der
udestår derfor kun afprøvningen af lodsejernes supplerende erstatningskrav i taksationskommissionen.
Dette finder sted d. 19. september 2018. Taksationsbehandlingen er ikke til hinder for at fortsætte
anlægsarbejderne med naturgenopretningen.
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Bilag:
Ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven
Tilladelse efter Vandløbsloven
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af d. 30-06-17
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af d. 20-08-18
Redegørelse for igangværende anlægsarbejde i Smidie Fenner
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Punkt 11.

Orientering om redegørelse vedr. revision af Råstofplan 2016 (Region Nordjylland)
2018-052361
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering Aalborg Kommunes
høringsvar til Redegørelse om revision af Råstofplan 2016.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune fik den 29. juni 2018 en høring fra Region Nordjylland vedrørende ”Redegørelse om
revision af Råstofplan 2016”. Regionsrådet vedtog den 25. april 2017 den gældende råstofplan.
Af redegørelsen fremgår, at Region Nordjylland ønsker at få tilbagemeldinger på den aktuelle
forsyningssituation med råstoffer i Region Nordjylland og synspunkter for at revidere den gældende
Råstofplan 2016. Høringen gælder således ikke konkrete forslag til ændringer af graveområder, men
derimod nogle konkrete spørgsmål til bl.a. forsyningssituationen.
De konkrete overordnede strategiske spørgsmål som Regionsrådet har stillet i høringen er:
 Bør en revision af Råstofplan 2016 fortsat fokusere på at finde egnede forekomster af sand, grus og
sten i Vendsyssel?
 Skal fokus fortsat være på at sikre den lokale forsyning?
 Bør der være et større fokus på at løse forsyningsproblemer lokalt i de kommuner, hvor
fremskrivningen af råstofforbruget forventes at stige mest i de kommende år?
 Skal Regionen søge at påvirke relevante myndigheder og råstofbranchen til at se på mulighederne
for, at indvindingen af råstoffer til havs kan spille en større rolle end i dag sådan, at havbaserede
råstoffer kan bidrage til en større andel af det fremtidige råstofforbrug?
 Skal Regionen i højere grad have fokus på muligheden for at understøtte genanvendelse af bygge
og anlægsaffald som et alternativ til den landbaserede råstofindvinding?
Af redegørelsen fremgår desuden en prognose for behovet af råstoffer i Region Nordjylland, og hvilke
råstoffer, der findes i hvilke kommuner i regionen.
Efter høringsperioden vil Region Nordjylland vurdere, om råstofplanen skal revideres og dermed gennemføre
endnu en debat med indkaldelse af ideer og forslag til en ny råstofplan.
Høringsfristen udløber den 14. september 2018.
Miljø- og Energiforvaltningen har haft hovedfokus på minimering af interessekonflikterne med
grundvandsinteresserne samt på genanvendelse af materialer i byggeriet frem for jomfruelige materialer.
Aalborg Kommunens høringssvar er udarbejdet i et samarbejdet mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Byog Landskabsforvaltningen. By- og Landskabsudvalget skal behandle høringssvaret på mødet den 6.
september 2018.
Høringssvaret samt By- og Landskabsforvaltningens sagsfremstilling er vedhæftet som bilag til
sagsfremstillingen.
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Bilag:
Høringssvar vedr. redegørelse for revision af Råstofplan 2016
By- og Landskabsforvaltningens indstilling - Redegørelse om revision af Råstofplan 2016 - Region Nordjylland
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Punkt 12.

Godkendelse af henvendelse vedr. ændring af lov om kommunal drift af solcelleanlæg
2018-060202
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget drøfter henvendelsen fra 350
Klimabevægelsen i Danmark vedr. ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift.
Beslutning:
Miljø- og Energiudvalget tilslutter sig KL's anbefalinger om at der i forbindelse med en kommende energiaftale
aftales, at kommunerne bliver omfattet af de samme vilkår for opsætningen af solceller som staten og
regionerne samt tilslutter sig henvendelsen fra 350 Klimabevægelsen i Danmark vedrørende opfordring til
ændring af lovgivning om kommunal drift af solcelleanlæg, således at kommunerne kan fremme omstillingen til
grøn energi.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget har modtaget en henvendelse fra 350 Klimabevægelsen i Danmark vedr. ændring
af lovgivning om kommunal solcelledrift. Henvendelsen indeholder ordlyden af en henvendelse til
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg med opfordring til at skabe bedre betingelser for, at det
kommunale selvstyre – i lighed med regionerne - kan oprette og drive solcelleanlæg.
Henvendelsen er sendt til de tekniske udvalg i alle landets 98 kommuner med opfordring til at sætte emnet
på dagsordenen til en principiel drøftelse, hvorefter sagen skal afgøres i byrådet.
Deadline for endelig tilbagemelding er den 1. oktober 2018. Herefter vil resultatet tilgå Energi-, Forsyningsog Klimaudvalget samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeren.
Henvendelsen fra 350 Klimabevægelsen i Danmark samt henvendelsen til Folketingets Energi-, Forsyningsog Klimaudvalg er vedhæftet sagsbeskrivelsen.
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Bilag:
Solcelledrift i kommunalt regi
Solceller giver bagslag
Argumentation for ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift
Til Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
NOTAT - KL input til Energiforlig 2018

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 05.09.2018
kl. 08.30

Side 39
3 afaf350

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 13.

Orientering om Klimakommunerapport 2016 og 2017
2007-51650
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om Klimakommunerapport
2016 og 2017.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
Med aftalen har Aalborg Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at nedsætte CO₂-udledningen med 2%
om året i perioden 2009-2020.
Aftalen forpligter Aalborg Kommune til at:




Udarbejde en opgørelse over kommunens nuværende CO₂-udledning fra egne driftsområder.
Udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvordan kommunen vil nå CO₂-målet, samt hvilke områder,
der fokuseres på.
Årligt at offentliggøre opgørelse over opnået CO₂-reduktion samt redegøre for, hvordan målsætningen
opfyldes.

Klimakommunerapporten viser, at CO2-udledningen fra kommunens aktiviteter blev reduceret med 2,9% i
2016, men steg med 1,8% i 2017.
Den væsentligste grund til stigningen er et øget kørselsbehov i kommunens biler og dermed et øget
brændstof forbrug og CO₂ udledning.
Ses på gennemsnittet af de opnåede CO₂-reduktioner i perioden fra 2009-2017, overholdes kravet om 2%
reduktion fra år til år med god margin.
Klimakommunerapport 2016 og 2017 vil blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening og indeholder
også en handlingsplan, der beskriver hvilke initiativer, der igangsættes for fortsat at kunne reducere
kommunens energiforbrug og CO2-udledning. Aktiviteterne igangsættes inden for eksisterende budgetter og i
henhold til de kommunale strategier og planer.
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Bilag:
Klimakommunerapport 2016-2017
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Punkt 14.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Nils Ove orienterede om status vedrørende salg af Naturgas Net.
Jane Stampe orienterede om status for processen (vedhæftet bilag) og salgskampagne for Storvorde
fjernvarmeprojektet.
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 15. august 2018, punkt 12 blev orienteret om Lagunen fiskesø ved
Hals. Jane Stampe orienterede om status på sagen.
Jane Stampe orienterede om ansøgning om miljøtilladelse ved etablering af autoophugsvirksomhed i Vaarst.
Michael Damm orienterede om status på IF sagen og at den tidligere direktør for IF Recycling er idømt
konkurskarantæne.
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Bilag:
Storvorde-Sejlflod - Tidsforløb
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Punkt 15.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen orienterede om DANVAS's regionale møde den 3. september 2018 på Stigborg
Brygge.
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Punkt 16.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 17.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 22.

Godkendelse af Naturgas Nets takstændringer pr. 1. oktober 2018
2018-028720
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at nødforsyningstariffen for Aalborg Gas, Naturgas
Net justeres pr. 1. oktober 2018, jf. sagsfremstillingen og takstoversigten.

Beslutning:
Anbefales.
Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Som følge af EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse af
naturgasforsyningssikkerheden er der indført for år tilbage en nødforsyningsmodel for det danske
gasmarked.
Alle naturgasforbrugere opdeles i beskyttede og ikke-beskyttede forbrugere. Alle privatkunder og mindre
virksomheder er beskyttede forbrugere, som vil være sikret forsyning af gas i nødsituationer. Alle Naturgas
Net’s kunder indgår under kategorien beskyttede forbrugere.
Der er to forskellige nødtariffer for henholdsvis de beskyttede forbrugere og de ikke-beskyttede forbrugere.
Nødforsyningstariffen dækker det nødforsyningsberedskab, som Energinet.dk opretholder for at sikre
gasforsyningen i en nødsituation.
Nødforsyningstariffen udmeldes af Energinet.dk.
3

Pr. 1. oktober 2018 udgør nødforsyningstariffen for beskyttede forbrugere 0,00352 kr./m ekskl. moms og
3
dermed en nedjustering på 0,00274 kr./m .
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Bilag:
Takstoversigt pr. 1. oktober 2018 Naturgas Net
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