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Tid

Onsdag 31. oktober 2018, kl. 08.30

Sted

Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

Afbud

Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen, Rose Sloth Hansen

Til stede

Lasse Puertas Navarro Olsen, Daniel Borup, Lene Krabbe Dahl, Lars Peter Frisk

Øvrige
deltagere

Direktør Søren Gais Kjeldsen og Udvalgssekretær Lone Brun Olsen

Øvrige
oplysninger

Vicedirektør Jane Stampe deltog under punkt 3-5, 7-15 og 20, administrationschef Nils
Ove deltog under punkt 2-6, Bæredygtigheds- og udviklingschef Michael Damm deltog
under punkt 6 og 16-19, funktionsleder Jens Boye og teamkoordinator Anders Dahl deltog
under punkt 7, funktionsleder Michael Palsgaard Andersen deltog under punkt 8-12,
Jesper Sejersen deltog under punkt 13-14, funktionsleder Jens Riise Dalgaard deltog
under punkt 13-14, og 20.
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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Punkt 2.

Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. september 2018
2018-021596
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for
de skattefinansierede områder pr. 30. september 2018 for regnskabsåret 2018.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 89.204.000 kr. mod et
korrigeret budget på 115.010.000 kr.
Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af september måned have været et forbrug på 75 % af
budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 78,0 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift
og anlæg udgør 77,6 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme
tidspunkt sidste år.
På byrådets møde den 23. april 2018, pkt. 4 blev overførslerne fra 2017 frigivet i 2018 under forudsætning
af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2019. For Miljø- og Energiforvaltningen betyder dette, at
der blev frigivet 4.156.000 kr., hvilket er indarbejdet i det korrigerede budget. Dette er sket under
forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2018, kan overføre 2.078.000 kr. til 2019.
Såfremt budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2019 udgør det bogførte forbrug på driften
79,4 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 79,0 % af det samlede budget.
Generelt vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetterne vil blive overholdt. Dog forventes det på
nuværende tidspunkt, at Miljø- og Energiforvaltningen samlet set, ikke kan efterleve overførselskravet til
2019 på 2.078.000 kr., som følge af tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter for de eksternt
finansierede projekter, jfr. nedenstående bemærkninger.
Forbruget pr. 30. september 2018 fordeler sig, som vist i bilag 1.

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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Bilag:
Bilag - Specifikation pr. 30. september 2018 - skattefinansierede område
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Punkt 3.

Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2019-2022
2017-064140
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering redegørelse om
konsekvenser af det vedtagne budget 2019-2022.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog på mødet den 11. oktober 2018 (punkt 2) budgetforslaget for 2019-2022.
Set i forhold til udgangspunktet, der var overslagsår 2019 i det vedtagne Budget 2018-2021, har vedtagelsen
af Budget 2019-2022 resulteret i følgende budgetændringer for Miljø- og Energiforvaltningen:

B2019
1.000 kr.

Budgetændring
Drift
Forvaltningens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag

-969

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet

395

Pris- og lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

814

Lønfremskrivning

1.413

Regulering vedrørende udlånte tjenestemænd

-106

Myndighedsopgaver, øget bygge- og anlægsaktivitet

1.281

Efterlevelse af KL’s servicemålaftale

400

Andel af besparelsespotentiale – kopi og print

-21

Budgetramme til sikring af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

1.500

Revision af vandløbsregulativer

200

Overført fra anlæg

600

Anlæg
Øko-ø Egholm, overført til drift

-300

Giftfri by, overført til drift

-300

Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug

300

I forslaget til finanslov er der et forslag om at afvikle administrationsgebyret for erhvervsaffaldshåndtering. I
finanslovforslaget er der fra 2019 reserveret 50 mio. kr. årligt til eventuelt offentligt finansieringsbidrag i
forbindelse med afviklingen. I Aalborg Kommunes Budget 2019-22 er der budgetteret med en indtægt på 6,8
mio. kr. fra administrationsgebyret, ligesom en underdækning på 0,9 mio. kr. vil blive afviklet i løbet af 2019.
Såfremt de 50 mio. kr., der er reserveret til eventuel offentlig finansiering af afviklingen af gebyret, fordeles
efter ”sædvanlige principper” vil det svare til, at Aalborg Kommune modtager i størrelsesordenen 1,7 til 1,8
mio. kr. til området. Det betyder, at der i værste fald vil være 4,3 mio. kr. mindre til området i Aalborg
kommune – ligesom der ikke vil være midler til at dække underdækningen på ca. 0,9 mio. kr. pr. 1. januar
2019.
Med afsæt i ”Notat til Miljø- og Energiudvalget om prioriteringsmuligheder og konsekvenser – B2019-22”,
som blev gennemgået på Miljø- og Energiudvalgets temamøde den 21. marts 2018, kan følgende oplyses
om de endelige konsekvenser af det vedtagne budget:

Generelle forhold
Forvaltningens andel af Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget
Magistraten godkendte på møde den 12. februar 2018 (punkt 2), at måltallet for Moderniserings- og
effektiviseringskataloget blev fastsat til 1,5 % af serviceudgifterne, svarende til en samlet besparelse på
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130,5 mio. kr. for Aalborg Kommune. På byrådets møde den 26. februar 2018 (punkt 2) blev fordelingen
forelagt, hvilket indebar, at Miljø- og Energiforvaltningens andel af besparelsen udgjorde 969.000 kr.
Miljø- og Energiudvalget besluttede på møde den 16. maj 2018 (punkt 11) at udmønte besparelsen således:
Område

Besparelse

Bæredygtighed og Udvikling:
Reduktion i midler reserveret til implementering af Klimastrategien/Bæredygtighedsstrategien
Yderligere reduktion i midler reserveret til implementering af Klimastrategien/Bæredygtighedsstrategien

700.000

Miljø- og Energiforvaltningen i alt

969.000

269.000

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet
På Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2019 er der 4 punkter, der vedrører Miljø- og Energiforvaltningen.
Punkt 9 vedrører merudgifter på 251.000 kr. i forbindelse med kommunernes arbejde med implementering af
den nye Databeskyttelsesforordning
Punkt 55 vedrører mindreudgifter på 11.000 kr. i forbindelse med kommunernes arbejde med
miljøgodkendelser og tilsyn med mellemstore fyringsanlæg.
Punkt 56 vedrører mindreudgifter på 388.000 kr. i forbindelse med reduktion i kommunernes
godkendelsesarbejde i forhold til husdyrbrug.
Punkt 57 vedrører merudgifter på 542.000 kr. i forbindelse med kommunernes arbejde med
indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.
Pris- og Lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S
I henhold til den med Nordjyllands Beredskab I/S indgåede aftale er der foretaget pris- og lønfremskrivning
af Aalborg Kommunes bidrag i 2019 til beredskabet. Pris- og Lønfremskrivningen følger de af KL udmeldte
skøn.
Generel lønfremskrivning
Den generelle lønfremskrivning beregnes centralt af Borgmesterens Forvaltning på baggrund af de af KL
udmeldte skøn.

Sektor Miljø og Plan
Særlige budgetmæssige konsekvenser
I forhold til driftsbudgettet vedtog byrådet at afsætte midler til at dække Aalborg Kommunes kommende
bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S. Sideløbende med, at Nordjyllands Beredskab I/S har nedsat en
arbejdsgruppe, der skal fremkomme med et oplæg til den fremtidige finansieringsmodel, har Aalborg
Kommune indledt en dialog med Nordjyllands Beredskab I/S for, at få klarlagt indholdet og omfanget af den
fremtidige aftale.
Endvidere vedtog byrådet at afsætte midler til myndighedsarbejdet i forbindelse med øget bygge- og
anlægsaktivitet i Aalborg Kommune. Dette muliggør, at følge med i det stigende antal sager, uden at dette
medfører forøgede sagsbehandlingstider.
Samtidig vedtog byrådet at afsætte midler til efterlevelse af KL’s servicemålaftale. Herved sikres det, at der
fortsat kan leveres en erhvervsrettet indsats til sikring af kommunens overholdelse af servicemålaftalen på
miljø- og byggesagsområdet.
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Som en del af budgetforliget vedtog byrådet at afsætte midler til revision af vandløbsregulativerne, der
beskriver hvordan vandløbene vedligeholdes. Med de tildelte midler, er det således muligt, at komme i gang
med den mangeårige store opgave, som revisionen af samtlige 278 vandløbsregulativer udgør.
Med det vedtagne budget reduceres sektor Miljø- og Plans budget, eksklusiv det afsatte budget til bidrag til
Nordjyllands Beredskab, med 2,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Det skyldes bl.a. bortfald af midler til
indvindingstilladelser og vandplanprojekter.

Anlægsbudgettet
På anlægsbudgettet vedtog byrådet at tilføre budgettet 300.000 kr. til fjernelse af spærring ved Binderup
Mølle Dambrug.
Midlerne skal primært anvendes til at undersøge mulighederne for at nå bedst i mål med et senere
anlægsprojekt for at fjerne den sidste spærring i Binderup Å, da Binderup Å er helt unik i dansk
sammenhæng, hvor der er bevaret et ureguleret, naturligt og dynamisk forkøb. Alt i alt vurderes det, at
Binderup Å har potentiale til at udvikle sig til et af landets fineste vandløb

Forventede Budgetoverførsler fra 2018 til 2019
På byrådets møde den 23. april 2018 (punkt 4) blev overførslerne fra 2017 frigivet i 2018 under forudsætning
af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2019. For Miljø- og Energiforvaltningen betød dette, at der
blev frigivet 4.156.000 kr., under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2018, kan overføre
2.078.000 kr. til 2019.
Generelt vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetterne vil blive overholdt. Dog forventes det på
nuværende tidspunkt, at Miljø- og Energiforvaltningen samlet set, ikke kan efterleve overførselskravet til
2019 på 2.078.000 kr., som følge af tidsforskydninger mellem indtægter og udgifter for de eksternt
finansierede projekter, hvilket er omtalt løbende i forvaltningens månedlige regnskabsrapporteringer.

Personalemæssige konsekvenser
Vedtagelsen af Budget 2019-2022 forventes ikke at have umiddelbare personalemæssige konsekvenser for
fastansatte medarbejdere i Miljø- og Energiforvaltningen.
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Bilag:
Bilag 1: Miljø- og Energiforvaltningen - Samlet Budget 2019-22 - vedtaget
Bilag 2 Miljø- og Energiforvaltningen - Bevillingsoversigt B2019-22
Bilag 3 Miljø- og Energiforvaltningen - Investeringsoversigt B2019-2022
Bilag 4 Miljø- og Energiforvaltningen - Personaleoversigt B2019- 2022
Bilag 5: Miljø- og Energiforvaltningen - Takstoversigt 2019 Samlet
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Punkt 4.

Godkendelse af takst for grundvandsbeskyttelse 2019
2018-078390
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender takst for 2019 for grundvandsbeskyttelse for
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 31.10.2018
kl. 08.30

Side 10
1 afaf277

Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommune bliver en række af vandværkernes indsatser i indsatsplanerne for
grundvandsbeskyttelse gennemført via vandsamarbejder. Som følge af en revision af Vandsektorloven og
ændring af Vandforsyningsloven må Aalborg Kommune ikke længere indgå i samarbejde om
grundvandsbeskyttelse, da kompetencen til at påbyde vandsamarbejde er overgået fra staten til
kommunerne.
Som en konsekvens heraf blev Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse erstattet af Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg, bestående af de vandværker, der tidligere deltog i samarbejdet.
Foreningen skal således løse de samme opgaver, som Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
tidligere løste.
I Vandforsyningsplan 2013-2024, som byrådet vedtog i mødet den 7. oktober 2013 (punkt 5), er der opstillet
følgende miljømål:
”Miljømål - Grundvandsbeskyttelse
Aalborg Kommune har en målsætning om at levere drikkevand baseret på rent og urenset
grundvand til alle borgere. Dette mener kommunen bedst gøres ved, at vandværkerne samarbejder
om grundvandsbeskyttelse”
Det fremgår af vandforsyningsplanen, at byrådet skal godkende bidrag til grundvandsbeskyttelse for Halssamarbejdet samt bidrag til grundvandsbeskyttelse for VSK a.m.b.a. Tilsvarende skal bidrag til Foreningen
Grundvandssamarbejde Aalborg godkendes af Aalborg Byråd. Tidligere blev bidrag til Vandsamarbejde
Aalborg, Grundvandsbeskyttelse godkendt i forbindelse med vedtagelse af Aalborg Kommunes budget.
For at sikre økonomisk råderum til hurtigst muligt at gennemføre grundvandsbeskyttelsen i
overensstemmelse med de kommunale indsatsplaner, foreslås følgende fastsættelse af taksten for 2019,
ekskl. moms:
Takst for 2019:

1,50 kr. pr. m

3

Taksten for 2019 er hævet med 0,10 kr. i forhold til taksten for 2018.
Med taksten for 2019 forventes et årligt indtægtsbudget på ca. 14.445.000 kr. til grundvandsbeskyttelse. Den
foreslåede takst for 2019 er i overensstemmelse med det af foreningen foreslåede budget.
Byrådet godkendte på møde den 11. december 2017, pkt. 6, at give kommunal lånegaranti på op til 32 mio.
kr. til Foreningen i forbindelse med forventet låneoptagelse. Foreningen har endnu ikke udnyttet
lånegarantien.
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Punkt 5.

Godkendelse af Nordjyllands Beredskab - Økonomisk fordelingsnøgle for 2019
2017-064140
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at principperne for de økonomiske fordelingsnøgler i Nordjyllands Beredskab, der blev anvendt i 2016 til
2018, videreføres i 2019, samt
at øvrige serviceopgaver, der tidligere blev løst af beredskabet, fortsat overdrages med mandskab og
materiel til Nordjyllands Beredskab I/S i 2019, under forudsætning af, at indtægterne herfra fortsat indgår som
en del af finansieringen af Aalborg Kommunes bidrag, med et beløb svarende til det hidtidige budget.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet tiltrådte på mødet den 14. december 2015 (punkt 24) stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S og
godkendte i den forbindelse ligeledes vedtægterne for interessentskabet.
Af bilag til vedtægterne fremgår det, at omkostningsfordelingen opdeles i to faser, hvor fase 1 omfatter
perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017, mens fase 2 omfatter perioden fra 1. januar 2018 og frem.
Udgangspunktet for fase 1 var de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, da fase 1 alene
skulle virke frem til ikrafttræden af ny fælles beredskabsplan, og dermed var vurderingen, at beredskabet i
de enkelte kommuner ville være på niveau med det allerede kendte niveau.
Dog fremgik det endvidere af bilaget, at hver kommune skal betale de faktiske omkostninger, der er
forbundet med varetagelsen af beredskabet i den pågældende kommune.

Økonomiske fordelingsnøgler i 2019
Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S vedtog på møde den 8. februar 2017 at fastholde den i fase 1
anvendte fordelingsmodel i 2018 for derefter at indføre en takstbaseret betalingsmodel med virkning fra 1.
januar 2019.
Men efterfølgende besluttede bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S på møde den 29. maj 2018 at
fastholde den i fase 1 anvendte fordelingsmodel, mens arbejdet med den nye takstfinansierede
betalingsmodel foregår i samarbejde med kommunaldirektørkredsen, med henblik på implementering fra 1.
januar 2020.
Bestyrelsens kompetence til at træffe denne beslutning fremgår af notat fra Beredskabsstyrelsen, der blev
fremlagt på Borgmestermødet den 30. oktober 2015.
Heraf fremgår følgende:
"Ved den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse af oprettelsen af det kommunale fællesskab
godkendes det, at reglerne i den kommunale styrelseslov fraviges, således at de deltagende kommuners
anliggender i et bestemt omfang kan varetages af fællesskabets styrelsesorgan (her den fælles
beredskabskommission), der hermed bliver den kompetente og ansvarlige myndighed på det pågældende
opgaveområde.
De deltagende kommunalbestyrelser afgiver således de kompetencer, der beskrives i samordningsaftalen, til
fællesskabet. Dette indebærer, at fællesskabets styrelsesorgan tillægges kompetence til at træffe
beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner, også i økonomisk henseende."
Efter Miljø- og Energiforvaltningens opfattelse er videreførelsen af fordelingsmodellen fra fase 1, i henhold til
vedtægternes bestemmelser, at betragte som ny model for 2019, der i henhold til vedtægternes punkt 4.7 og
pkt. 10.1 kræver tiltrædelse fra samtlige interessenter, hvorfor nærværende indstilling fremsendes til
byrådets godkendelse.
De økonomiske konsekvenser ved videreførelse af fordelingsnøglerne i 2019
Videreførelsen af finansieringsmodellen i 2019 betyder som udgangspunkt, at det fortsat er de enkelte
interessentskabskommuners budget for 2014, der danner grundlag for beregningen af bidraget til
Nordjyllands Beredskab I/S.
For Aalborg Kommune var budgettet for Beredskabet i 2014 reduceret med netto-indtægterne fra
serviceopgaverne, også benævnt sideordnede aktiviteter. Derfor vedtog byrådet på mødet den 14.
december 2015 (punkt 24) ligeledes, at ”øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages
med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det
hidtidige budget”. Denne model blev videreført ved byrådets beslutning på mødet den 19. juni 2017 (punkt
20).
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I den forbindelse blev byrådet på møde den 14. december 2015 (punkt 26) orientereret om de mulige
økonomiske konsekvenser ved etableringen af Nordjyllands Beredskab I/S. Heraf fremgik blandt andet, at
netto-indtægterne fra de sideordnede aktiviteter udgjorde ca. 9.722.000 kr., hvilket indgik som en del af
finansieringen af driften af beredskabet, og som ligeledes har været med til at reducere Aalborg Kommunes
bidrag til Nordjyllands Beredskab i fase 1.
Nordjyllands Beredskab foreslog på bestyrelsesmødet den 29. maj 2018, at viderefører den eksisterende
model under forudsætning af, at Aalborg Kommunes bidrag forblev uændret i den kommende
finansieringsmodel. Dette skete under forudsætning af, at Aalborg Kommunes bidrag blev forhøjet med
6.000.000 kr. lineært over en 4 årig periode. Denne merbetaling skulle udligne den forventede nedgang i
serviceindtægterne.
Bestyrelsen vedtog på mødet alene at viderefører den oprindelige finansieringsmodel uændret i 2019, mens
arbejdet med den kommende finansieringsmodel fortsatte i samarbejde med kommunaldirektørkredsen.
Det er derfor en forudsætning, for tiltrædelsen af videreførelse af fordelingsmodellen fra fase 1, at
indtægterne fra de sideordnede aktiviteter fortsat indgår som en del af finansieringen af Aalborg Kommunes
bidrag til interessentskabet. Det fra Nordjyllands Beredskab I/S ønskede forhøjede bidrag afventer således
nærmere udredning fra interessentskabets side, hvorfor den politiske behandling heraf, forventes at ske
sammen med godkendelsen af finansieringsmodellen for 2020 og frem.
Samtidig er det en forudsætning, at udmøntningen af ”Nordjyllands Beredskab 2021 – Plan for risikobaseret
dimensionering” ikke udløser ekstra opkrævning af bidrag, jfr. Miljø- og Energiudvalgets indstilling til byrådet.
Samlet er det Miljø- og Energiforvaltningens anbefaling, at tiltrædelsen sker under forudsætning af, at der
blot bliver tale om en pris- og lønfremskrivning af det allerede kendte bidrag i 2018 uagtet de ændringer, der
måtte følge af implementeringen af den nye beredskabsplan og/eller ændringer i indtægterne fra de
sideordnede aktiviteter.
Økonomiske fordelingsnøgler pr. 1. januar 2020 – Den videre proces
På nuværende tidspunkt er der ikke fremkommet endeligt forslag til fordelingsnøglerne pr. 1. januar 2020,
men Nordjyllands Beredskab I/S har i samarbejde med kommunaldirektørkredsen igangsat arbejdet hermed,
med henblik på forelæggelse af forslag til den nye finansieringsmodel for bestyrelsen i løbet af 2019, således
de økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i interessentskabskommunernes budget for 2020, der for
Aalborg Kommunes vedkommende behandles politisk i august og september 2019 med forventet vedtagelse
primo oktober 2019.
Den endelige finansieringsmodel for 2020 og frem vil blive forelagt byrådet til godkendelse, når denne
foreligger og er tiltrådt af bestyrelsen i Nordjyllands Beredskab I/S.
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Punkt 6.

Godkendelse af økonomisk tilpasning for tværkommunale samarbejder
2017-027640
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender forvaltningens forslag til
implementering af finansieringsprincipperne for udgifter afholdt på vegne af tværkommunale samarbejder,
hvor Miljø- og Energiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen.
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget blev på møderne den 20. september 2017 (punkt 3) og den 20. december 2017
(punkt 2) orienteret om Aalborg Kommunes deltagelse i en række tværkommunale samarbejder, hvoraf
Aalborg Kommune varetager den daglige drift og sekretariatsfunktionen for Limfjordsrådet, NBE – Netværk
for Bæredygtig erhvervsudvikling i NordDanmark samt Miljøvagten.
Limfjordsrådet
Limfjordsrådet blev dannet i 2007 og er et politisk forum for samarbejde mellem 18 kommuner. Rådets
formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder specielt varetagelsen af de
kommunale opgaver i forbindelse med implementeringen af vandplanerne.
Limfjordsrådets sekretariat er organisatorisk placeret under Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg
Kommune.
Sekretariatet er finansieret af henholdsvis kontingentbetaling fra de deltagende kommuner og finansiering fra
projekt til projekt, hvor finansieringsprincippet er defineret af EU, Stat og andre Projektgivere.
NBE – Netværk for Bæredygtig erhvervsudvikling i NordDanmark
NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring
Erhvervscenter, Aalborg universitet, Energi Nord og en række nordjyske kommuner og virksomheder, som
igennem deres medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling.
NBE er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at
styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og
energimæssig bæredygtighed.
NBE’s Sekretariat er organisatorisk placeret under Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune.
Sekretariatet er finansieret af BRN, Projektmidler og Byrådsmidler fra Aalborg og Hjørring Kommuner. Dertil
kommer personale ressourcer allokeret til NBE i alle 11 kommuner i regionen. De kommunale ressourcer
indgår som egenfinansiering i de gennemførte projekter.
Miljøvagten
Aalborg Kommune indgår sammen med Brønderslev, Mariagerfjord og Rebild kommuner i en
fælleskommunal miljøvagt. Miljøvagten er en døgnvagt der aktiveres af Nordjyllands Beredskab i forbindelse
med akutte miljøuheld, f. eks. ved gylleudslip, olieudslip fra beskadigede køretøjer og tanke, brand m.m.
Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø og Plan rummer en mindre sekretariatsopgave i forbindelse med
miljøvagten.
Den nuværende finansiering af de tværkommunale samarbejder
For både NBE og Limfjordssekretariatet gælder det, at medarbejderressourcerne til at løse opgaverne
”indkøbes” i Miljø- og Energiforvaltningen.
Derfor afholdes der, som led i varetagelsen af opgaverne, en række administrativeudgifter på vegne af
Limfjordssekretariatet og NBE. Udgifter som er en integreret del af Forvaltningens administrative udgifter.
Denne model giver stordriftsfordele og synergigevinster for NBE og Limfjordssekretariatet, men har samtidigt
betydet, at det har været vanskeligt entydigt at udspecificere disse udgifter. Dette har betydet, at de
administrative udgifter ikke i alle tilfælde er blevet dækket fuldt ud af.
Disse udgifter, der i dag delvist er blevet finansieret af Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede
budgetter, omfatter primært udgifter til:
 Overordnet ledelse
 IT-udgifter, såsom licens-, software- og konsulentudgifter
 Lokaleudgifter
 Bidrag til fælles kantine
 Bidrag for deltagelse i fælles frugtordning og andre sundhedsfremmende tiltag.
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Kontorhold

Ovenstående liste er ikke at betragte som udtømmende, men blot en oplistning af de væsentligste poster,
hvor Miljø- og Energiforvaltningen afholder hele udgiften, uden at der er sket en entydig og forholdsmæssig
refusion fra NBE og Limfjordssekretariatet.
Den kommende finansiering af de tværkommunale samarbejder
Efter etableringen af de to nye sektorer: Miljø & Plan og Bæredygtighed & Udvikling er der sket en fordeling
af udgiftsrammerne. Denne fordeling er sket på baggrund af beregnet gennemsnitlig udgift pr. normering
opgjort på baggrund af seneste 3 års forbrug i de daværende sektorer: Miljø og Miljø- & Energiplanlægning.
Det er således også dette beregningsprincip, der bliver gældende for de tværkommunale samarbejder,
således der afregnes efter antal normeringer. Dog vil de bygningsrelaterede udgifter afregnes i forhold til
2
antal m .
Dette vil sikre, at de udgifter der i dag er afholdt af Bæredygtighed og Udvikling fremover viderekonteres fuldt
ud og entydigt til de igangværende projekter og fælles initiativer i NBE og Limfjordssekretariatet.
De faktiske administrative og personalerelaterede udgifter i sektor Bæredygtighed og Udvikling opgøres ved
årets udgang og fordeles efter det faktiske antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger.
Ligeledes opgøres de bygningsrelaterede udgifter i sektor Bæredygtighed og Udvikling ved årets udgang,
2
hvorefter der sker en fordeling efter antal m .
Der udarbejdes særskilt regnskab til dokumentation for de medtagne udgifter og fordelingen heraf.
Implementering af de ændrede finansieringsprincipper
Da den ændrede finansiering af de administrative udgifterne vil påvirke kontingentet i Limfjordsrådet,
bevillingerne fra BRN, samt påvirke budgetterne i projekterne, herunder også Aalborg Kommunes bidrag til
Limfjordssekretariatet, indfases de ændrede finansieringsprincipper gradvist fra 2020 og frem, således der i
2020 opkræves 50% af de tværkommunale samarbejders andel af administrationsudgifterne, hvorefter
medfinansieringen vil være indfaset fuldt ud i 2021.
De ændrede finansieringsprincipper skal ligeledes implementeres for Miljøvagten.
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Punkt 7.

Godkendelse af principper for gebyrer for benyttelse af nedgravede containere i
tætbyen
2017-043449
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender principper for gebyrer for
benyttelse af nedgravede containere i tætbyen.
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I november 2018 etableres de første nedgravede containere til affald i tætbyen jf. Miljø- og Energiudvalgets
beslutning på mødet den 29. juni 2016 (punkt 5). På mødet besluttede Miljø- og Energiudvalget,
at de nedgravede containere til affald skal være en helhedsløsning i det offentlige rum i tætbyen,
at der skal være benyttelsespligt til ordningen for alle husholdninger i det definerede område,
at virksomheder i området skal have benyttelsespligt til ordningen for restaffald, samt
at virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald, som ligger i ejendomme med både
husholdninger og virksomheder, får mulighed for at benytte de nedgravede containere til genanvendeligt
affald (mod betaling).

Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med at implementere nedgravede containere
i det definerede område efter de principper, som Miljø- og Energiforvaltningen ligeledes godkendte på
mødet.
Når der etableres nedgravede containere i det offentlige rum, vil langt de fleste containere (og enkelte steder
sække), som i dag er i baggårdene, kunne fjernes. Der kan dog være steder, hvor virksomheder ønsker at
beholde egen opsamlingsmateriel til genanvendelige materialer, og det vil i så fald blive stående.
På nuværende tidspunkt opkræves gebyrer for restaffald efter antal og størrelse af affaldscontainere, der er
opstillet ved ejendommen/virksomheden. Med de nye nedgravede containere, vil der som udgangspunkt ikke
længere være tilknyttet containerkapacitet til den enkelte ejendom/virksomhed, og gebyrerne skal derfor
baseres på hvor meget affald, der leveres til de nedgravede containerne.
Da de nedgravede containere skal være offentligt tilgængelige, kan der ikke anvendes løsninger, hvor der
registreres, hvor meget affald den enkelte virksomhed leverer (med f.eks. nøglekort). Derfor er de nye
gebyrprincipper for de nedgravede containere baseret på standardgebyrer ud fra, hvor meget affald de
forskellige typer af virksomheder forventes at levere. Virksomheder, der i praksis leverer mere eller mindre
end det forventede, skal meddele dette til Aalborg Renovation for at få tilrettet deres gebyrbetaling.
Den nye gebyrstrukturen er valgt ud fra to kriterier:


Gebyrerne skal repræsentere gennemsnitligt affaldsproduktion for de valgte brancher



Gebyrstrukturen skal være enkel at administrere.

Derfor er der i forhold til virksomheder differentieret i få og brede grupper af virksomheder. Det er erfaringen,
at uanset, hvor detaljeret, der differentieres, vil der alligevel være stor forskel på den enkelte virksomheds
affaldsproduktion, og derfor er det vigtigt, at alle virksomheder skal meddele, hvis gebyret skal ændres i
forhold til deres faktiske affaldsproduktion.
For boliger gælder det ligeledes, at gebyret for benyttelse af de nedgravede containere til restaffald er
baseret på en vurdering af, hvor meget affald de forventes at levere.
Muligheden for at aflevere affald i nedgravede containere er indarbejdet i Aalborg Kommune regulativer for
henholdsvis husholdningsaffald (gældende fra 10. oktober 2016) og erhvervsaffald (gældende fra 4. april
2016).
Fakta om området:
Tætbyområdet omfatter 23.000 boliger samt 5.500 virksomheder, hvoraf


1.400 virksomheder formodes at have affald (betaler administrationsgebyr)



400 virksomheder er i dag tilmeldt indsamling af restaffald og vil fortsat betale efter samme
mængder



1.000 virksomheder forventes derudover omfattet af et nyt standardgebyr for restaffald
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3.500 virksomheder i blandet bolig/erhvervsejendomme tilbydes løsningen for genanvendeligt affald.
Hertil kommer 121 kommunale virksomheder



200 virksomheder blandt disse har i dag en privat affaldsordning



30 af disse virksomheder har private ordninger for fraktioner, som indsamles ved de nye affaldsøer

Restaffald fra private
Gebyr for restaffald opkræves ved ejeren. Det betyder, at mange beboere i dag betaler for afhentning af
restaffald via huslejen. I den nye model er det fortsat ejeren, der opkræves for bortskaffelse af restaffald.
Siden maj 2017 har der været et testområde i Søheltekvarteret, hvor forskellige elementer er blevet afprøvet
og evalueret. Testområdet har dannet basis for det efterfølgende udbud af nedgravede containere til den
resterende del af tætbyen. Rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen godkendte i forbindelse med
testområdet (Miljø- og Energiudvalget blev orienteret om dette på mødet 18. januar 2017), at
tømningsgebyrerne blev fastfrosset på de enkelte ejendomme, så de eksisterende gebyrer/antal tilmeldte
enheder forblev det samme. Det betyder, at ejendommens ejer ikke havde mulighed for at nedmelde
mængden af restaffald, når deres udstyr (containere/sække) ikke længere skulle benyttes.
Dette princip ønskes fastholdt i en midlertidig periode for de enkelte områder, hvor der etableres nedgravede
containere. Det betyder, at tømningsgebyret vil forblive uændret i en kortere periode efter der er etableret
nedgravede containere i et område, og at lejere dermed fortsat betaler for bortskaffelse af restaffald over
huslejen. Fastfrysningen vil følge etableringstakten for nedgravede containere. Efterhånden som et større
afgrænset område er etableret med nedgravede containere, overgår de enkelte ejendomsejere til
opkrævningsmodellen for nedgravede containere, hvorved fastfrysningen ophæves. Der er cirka 23.000
boliger i det samlede område.
På nuværende tidspunkt opkræves gebyret for restaffald efter antal og størrelse af affaldscontainere opstillet
ved ejendommen Efter de nye gebyrprincipper opkræves gebyr for etageboliger ud fra et volumen på 70 liter
pr. bolig pr. uge. Denne mængde er dels baseret på erfaringer fra testområdet med nedgravede containere i
Søheltekvarteret, og dels på baggrund af beregninger af den kapacitet, der er tilgængelig for husstandene i
dag. Det svarer desuden til den mindste mængde, som énfamilieboliger kan have.
Restaffald fra virksomheder
Ordningen gælder for alle virksomheder i tætbyen, som har restaffald.
På nuværende tidspunkt opkræves gebyrer for erhvervsaffald efter antal og størrelse af affaldscontainere,
der er opstillet ved virksomheden. Med de nye nedgravede containere, vil der ikke længere være tilknyttet
containerkapacitet til den enkelte virksomhed, og gebyrerne skal derfor baseres på hvor meget affald,
virksomheden leverer til de nedgravede containerne.
Da de nedgravede containere skal være offentligt tilgængelige, kan der ikke anvendes løsninger, hvor der
registreres, hvor meget den enkelte virksomhed leverer (med f.eks. nøglekort). Derfor er de nye
gebyrprincipper for de nedgravede containere baseret på standardgebyrer ud fra, hvor meget affald de
forskellige typer af virksomheder forventes at levere. Virksomheder, der i praksis leverer mere eller mindre
end det forventede, skal meddele dette til Aalborg Renovation for at få tilrettet deres gebyrbetaling.
Cirka 400 virksomheder har eget udstyr til restaffald pt. Disse virksomheder tilmeldes ordningen med det
antal liter, der svarer til deres aktuelle kapacitet. Disse virksomheder afregner i dag afhentning af restaffald
direkte med Aalborg Forsyning, Renovation.
Virksomheder, der ikke har eget udstyr, men benytter fælles udstyr opstillet i baggårde eller lignende, og
som typisk i dag afregner via huslejen, skal anvende de nye affaldsøer til restaffald. De vil derfor blive
tilmeldt ordningen for restaffald med et standardgebyr, som afregnes med Aalborg Forsyning, Renovation.
Det vurderes, at være ca. 1.000 virksomheder.
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Aalborg Forsyning, Renovation har fået udarbejdet et ”Oplæg til gebyrstruktur for virksomheder i tætbyen
ved benyttelse af nedgravede containere”. Notatet indeholder anbefaling og begrundelse for forslag til
gebyrstruktur for virksomheders benyttelse af den kommende affaldsløsning i Aalborg Kommunes tætby.
Notatet er medsendt som bilag.
Gebyret for restaffald fastsættes efter forventet mængde affald for forskellige typer af virksomheder.
Fastsættelsen er dels baseret på en vurdering af, hvilke virksomheder der er tilmeldt indsamling af restaffald
i Aalborg Kommunes tætby og dels på erfaringer fra tilsvarende gebyrsystemer i København og Odense.
I tabellen nedenfor vises den foreslåede model med udgangspunkt i den beholdervolumen, der stilles til
rådighed for hver virksomhed.
Mængder i liter/virksomhed/uge

0
ansatte

Føde- og drikkevareindustri og restaurationer
150
Institutioner, hoteller, undervisning, hospitaler,
50
læger, tandlæger
Detailhandel, kultur, service, reparation mm.
25
Øvrige virksomheder
25
Mængder i liter pr uge for virksomheder i tætbyen for restaffald

1-4
ansatte

5-19
ansatte

>20
ansatte

300
100

500
150

650
200

50
25

75
50

100
75

De ca. 1.000 virksomheder, der er nye kunder på restaffald, vil blive fordelt på grupperne i ovenstående
tabel ud fra branche og antal ansatte. Aalborg Forsyning, Renovation fortager denne fordeling, som vil være
en starttilmelding. Efterfølgende kan virksomhederne jf. aftale med Aalborg Forsyning, Renovation op eller
nedmelde beholdervolumen, hvis mængderne ikke er passende.
Virksomheder, som ikke har affaldsproduktion, kan søge fritagelse fra gebyret.
Da der er tale om en ny gebyrstruktur baseret på begrænsede erfaringsdata, vil standardgebyrerne, når hele
området er etableret med nedgravede containere blive evalueret for at vurdere, om de svarer til
virksomhedernes brug af ordningerne, og om gebyrstrukturen fungerer i forhold til administration og
opkrævning.
Genanvendelige materialer fra virksomheder – en tilbudsordning
Virksomheder har i dag ikke mulighed for at levere genanvendeligt erhvervsaffald til den kommunale
ordning. Dette ændres med de nedgravede containere, for at understøtte øget sortering til genanvendelse
hos de mindre virksomheder i tætbyen. Desuden har der været interesse blandt nogle virksomheder for at
kunne tilmelde sig denne løsning og dermed spare plads til egne containere.
Virksomhederne i ejendomme med blandet bolig og erhverv tilbydes derfor at benytte de nedgravede
containere til genanvendelige affaldstyper, dvs. papir/pap, plast/metal og glas. Dette tilbud omfatter i alt ca.
3.500 virksomheder i tætbyen. De virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, opkræves et
standardgebyr for retten til at aflevere samme mængde og typer af genanvendeligt affald, som de private
boliger. Hvis virksomheder ønsker at aflevere mere affald end en gennemsnitlig etagebolig, skal
virksomheden meddele dette og gebyret forhøjes tilsvarende. Virksomheder kan også vælge at tilmelde sig
løsningen for enkelte fraktioner af genanvendeligt affald.
Økonomi
I forbindelse med behandling af budgetrevision for 2019 på Miljø- og Energiudvalgets møde i november
2018, skal Miljø- og Energiudvalget behandle gebyrer for 2019 efter de nye principper. I forbindelse med
beregningen af gebyrer vil den samlede udgift for brugerne som udgangspunkt være i samme
størrelsesorden som i dag.
Det forventes at der pr.
 1. januar 2019 kan opkræves for genanvendelige materialer fra virksomheder
 1. juli 2019 kan opkræves restaffald for erhverv
 1. juli 2019 kan opkræves restaffald for private
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Bilag:
Oplæg til gebyrstruktur for virksomheder i tætbyen ved benyttelse af nedgravede containere
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Punkt 8.

Godkendelse af mandat til at tilbyde erstatning under ekspropriation vedr.
vandløbsprojektet ved Klæstrup mølle
2018-005449
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at der gives mandat til at tilbyde
erstatning for arealafståelsen og ulempeerstatning (driftsudgifter til indpumpning af overfladevand).
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Vandløbsprojektet ved Klæstrup Mølle blev behandlet af Miljø- og Energiudvalget den 5. september 2018
(punkt 6). Her blev det i øvrigt 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
(arealindskrænkning) ved en frivillig aftale.

Miljø- og Energiudvalgets stillingtagen til, om der kunne gives mandat til at tilbyde erstatning for
arealafståelsen og ulempeerstatning (udgifter til pumpe), blev udsat, indtil sagen var nærmere belyst.

Supplerende orientering om vandindvinding og erstatningsforhold
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
(møllesøen). Hele vandløbet løber igennem møllesøen under de nuværende forhold. Møllesøen og de
vandkraftstekniske anlæg er privatejet og har ikke været anvendt gennem flere år.
Mølleopstemningen hindrer vandløbsfaunaens frie vandring i Binderup Å og medfører samtidigt, at vandløbet
er stuvningspåvirket. Ved Klæstrup Mølle er den stuvningspåvirkede strækning meget lang og påvirker de
fysiske forhold ca. 1 km oven for opstemningen. Et eksempel på en ”stuvezone” er vedlagt i bilag 1.
Stuvningen medfører en dårlig miljømæssig tilstand og betyder, at der ikke er målopfyldelse.
Detailprojektering af vandløbsprojekt
Forudsætningen for en genopretning af faunapassagen og vandløbets naturlige gyde- og opvækstområder
er, at mølleopstemningen bliver nedlagt ved Klæstrup Mølle. Der er hjemmel i vandløbsloven til at nedlægge
opstemninger, hvor disse er til væsentlig skade for vandløbskvalitet og kan regulere vandløbet med henblik
på at genskabe en tilfredsstillende natur- og miljøkvalitet.
Aalborg Kommune har valgt et vandløbsprojekt, hvor opstemningen nedlægges. Projektet har fulgt de
fiskerifaglige anbefalinger fra DTU Aqua og Vandplanens vejledning ved fjernelse af spærringer.
Vandløbsprojektet har været til vandløbsfaglig vurdering hos Miljøstyrelsen ved ansøgning om projekttilskud.
Miljøstyrelsen har godkendt vandløbsprojektet og Fiskeristyrelsen har efterfølgende meddelt tilskud til det
konkrete vandløbsprojekt.
Vandløbsprojekter med indpumpning af ”å-vand”, er kendt fra andre vandløbsprojekter ved både dambrug og
ved mølleopstemninger, hvor der er etableret pumpestationer ved nedlægning af gamle opstemninger.
Aalborg Kommune har fremvist vandløbsprojekter med vandindvinding til møllesøer vha. pumper, hvor
Mølleejerne ved Klæstrup Mølle har deltaget.
Aalborg Kommunes rådgiver har detailprojekteret vandløbsprojektet. Eksterne interessenter (DTU Aqua og
Nordjyllands Historiske Museum) har deltaget i flere møder om detailprojekteringen og deres bemærkninger
er imødekommet. Mølleejeren har også deltaget i disse møder.
Det konkrete vandløbsprojekt har været i offentlig høring og efterfølgende behandlet efter vandløbsloven,
vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven. I maj 2018 blev der meddelt godkendelse efter de
respektive lovgivninger med kopi til de klageberettigede organisationer og partere i sagen. Ingen af
afgørelserne er blevet påklaget. Udbudsmaterialet ligger klar til licitation.
Konsekvenser ved vandløbsprojektets realisering
Ved realisering af vandløbsprojektet nedlægges mølleopstemningen og der foretages restaurering og
genopretning af den stuvningspåvirkede vandløbsstrækning. Når opstemningen nedlægges, vil
konsekvensen være, at der sker en sænkning af vandspejlet i vandløbet oven for Klæstrup mølle. Der er
vedlagt en principskitse på et længdeprofilet af vandløbet i bilag 2.
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Når vandløbet samtidigt omlægges og føres uden om møllesøen, vil den sandsynligvis udtørre på grund af
manglende vandforsyning. Hvis søen forsvinder, vil der være risiko for en grundvandssænkning, som kan
medføre sætningsskader på bygningerne. Vandløbsprojektet har derfor omfattet en projektering af
afværgeforanstaltninger til sikring og bevarelse af møllesøen.
Udformning af den ny møllesø, er i øvrigt sket i samråd med Mølleejeren. Møllesøen vil forsat have en
herlighedsværdi og den vil forsat kunne tjene som et vandmagasin i relation til vandkraften.
Afværgeforanstaltningerne til bevarelse af møllesøen er projekteret som en spunsvæg og en pumpestation
med en eldrevet pumpe. En bevarelse af møllesøen kan fastholde grundvandsspejlet uændret og vil dermed
kunne sikre bygningernes stabilitet. Afværgeforanstaltningerne vil samtidigt sikre de kulturhistoriske værdier
(vandkraftstekniske anlæg) som vandløbsprojektet skal tage hensyn til.
Vandindvinding til Klæstrup Mølle
Indvinding af overfladevand fra vandløb reguleres efter vandforsyningsloven. Retten til vandindvindning ved
Klæstrup Mølle er bortfaldet som følge af tidsmæssige begrænsninger i vandforsyningsloven i 2016. Det vil
sige, at Mølleejeren ikke længere har en ret til vandindvinding fra Binderup å. Under
myndighedsbehandlingen af vandløbsprojektet, har Aalborg Kommune dog meddelt en ny tilladelse til
vandindvinding (med pumpe), så indvindingen kan genoptages lovligt, når vandløbsprojektet er realiseret.
Projektering af pumpestation og pumpe
Aalborg Kommunes rådgiver har udarbejdet udbudsmateriale for vandløbsprojektet, hvori der indgår tekniske
specifikationer for pumpestationen. Vandløbsprojektet afholder alle udgifter til etablering af pumpestation,
pumpe og de tilhørende tekniske installationer. Tegning af pumpestation fremgår af bilag 3.
Under de indledende møder, har mølleejeren bl.a. ønsket, at pumpebrønden skal kunne sikre en hurtig
genopfyldning af møllesøen, hvis den blev helt tømt ved en demonstrationsdrift (fremvisning af vandtekniske
anlæg). Derfor er der i udbudsmaterielet valgt en relativ kraftig pumpe. Det er en frekvensstyret pumpe, der
både kan håndtere en ”normal opfyldning” med et flow på ca. 24 L/s og kravet om en hurtig genopfyldning
med et flow på 50 L/s. Den valgte pumpe, er både slidstræk og forventes, at have en lang levetid.
Da vandløbsprojektet omfatter, at hele vandløbets vandføring, skal føres uden om møllesøen, vil mølleejeren
i fremtiden blive friholdt for den byrde det er at skulle regulere på det eksisterende stemmeværk i søens frisluse. Det sker når vandføringen i Binderup å pludselig stiger som følge af større nedbørhændelser,
tøvejrsafstrømninger eller vandløbsvedligeholdelse. Pumpestationen er projekteret, så vandindvindingen
automatisk styres ved hjælp af en tryktransmitter, der registrerer vandspejlet i søen. Tryktransmitteren bliver
programmeret, så pumpen selv styrer og veksler mellem de to driftssituationer (normal og hurtig
genopfyldning). Der vil således ikke længere være behov for Mølleejerens manuelle håndtering af
vandindvindingen, når pumpestationen er etableret.
Erstatning for arealafståelsen og ulempeerstatning
Aalborg Kommunens rådgiver har udarbejdet en redegørelse med forslag til kompensation for
arealinddragelse og ulempeerstatning (vedlagt i bilag 4).
Kompensation for arealafståelse
Kompensationen omfatter en mindre erstatning for arealafståelse, som er aktuelt for to bredejere, idet
vandløbets nye forløb og møllesøens udvidelse inddrager private arealer. Aalborg Kommune skal altså ikke
”erhverve” eller købe private arealer. Erstatninger for arealinddragelse er samlet opgjort til 15.790 kr. jvf bilag
4. Beløbet som er aktuelt for Mølleejeren er opgjort til 10.090 kr.
Kompensation for ulempeerstatning (vandindvindingen til møllesøen)
Når vandløbsprojektet er realiseret, kan der forventes både udsivning og fordampning fra møllesøen. Der
skal derfor påregnes driftsudgifter til indpumpning af overfladevand fra Binderup å. Udsivning og
fordampningen er passive tab og kan ikke umiddelbart udgås. Vandløbsprojektet vil dog omfatte en
reparation af de værste utætheder i fundamenter og stemmeværker med henblik på at nedbringe ”vandtabet”
og dermed driftsudgifterne til vandindvinding.
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Aalborg Kommunes rådgiver har udregnet en konservativ ulempeerstatning for drift og vedligeholdelse af
fremtidig vandforsyning til møllesøen vha. en pumpe (bilag 4). Der er beregnet en indvinding, der skal
modsvare fordampning/udsivning samt en indvinding til evt. fremtidig demonstrationsdrift af de
kulturhistoriske anlæg. Udgifterne kan opdeles med ca. 2/3 til fordampning/udsivning og ca. 1/3 til
demonstrationsdrift. I beregningen indgår ikke en modregning for positive ”vand-bidrag” til søen som fx:
tilstrømning af trykvand, nedbør eller tilførsel af overfladevand fra ejendommens befæstede arealer, som kan
reducere udgifterne til indvinding.
De kulturhistoriske anlæg ved Klæstrup Mølle er ikke funktionsdygtige og har ikke været i anvendelse i flere
år. Hvis Mølleejeren får renoveret de vandkrafttekniske anlæg og hvis der ønskes fremvisning/demonstration
af de kulturhistoriske anlæg, kan man benytte sig af søens ”vandmagasin”. Dette vandforbrug er i
erstatningsopgørelsen beregnet til 1/3 procent af de samlede el-udgifter. Det vil sige, at der på forskud bliver
udbetalt erstatning for udgifter, som kun bliver aktuelle, såfremt at Mølleejeren får istandsat de
vandkrafttekniske anlæg og begynder at foretage demonstrationsdrift af anlægget.
Baggrund for erstatningen er, at de bredejere, der lider tab, har ret til erstatning efter vandløbslovens
bestemmelser. Aalborg Kommunes rådgiver har foretaget en konservativ beregning af drift- og
vedligeholdelsesomkostningerne til vandindvindingen ved Klæstrup Mølle som beskrevet i notat om
erstatningsgrundlag, se bilag 4. Det er vurderet, at de årlige udgifter kan beløbe sig til 3.000 kr./år.
I Vejledning om tilskud til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering, er det
1
muligt at opnå tilskud til max 20 års tab ved ophør af turbinedrift . Udregningen af erstatningen for drift- og
vedligeholdelse til vandindvinding er dermed tidsmæssigt afgrænset til en periode på 20 år. Ved dambrug er
perioden i øvrigt afgrænset til 10 års tab.
Den samlede erstatning for ulempeerstatning til Mølleejeren er opgjort til 3.000 kr./år i 20 år svarende til
60.000 kr.
Tilbud om erstatninger
På baggrund af redegørelse om erstatning (bilag 4), er den samlede erstatning opgjort til 75.790 kr. Der er
fremsendt et erstatningstilbud til de to bredejere, der påvirkes af vandløbsprojektet. Mølleejeren har fået
tilbud om en samlet erstatning for arealafståelse og udgifter til drift på samlet 70.090 kr. Den øvrige bredejer
har fået tilbud om erstatning på 5.700 kr. for arealafståelse.
Ansøgning om tilskud til erstatninger
På baggrund af redegørelse om erstatning, er der ansøgt om tilskud til de opgjorte 75.790 kr. som opgjort i
bilag 4. Aalborg Kommunen har desuden ansøgt om et ”overhead” på de beregnede driftsudgifter til
vandindvinding på ca. 24.000 kr. Det er et beløb som ”reserveret” til en situation, hvor Taksationskommission
evt. fastsætter en højere erstatning end den beregnede. Aalborg Kommunen har også ansøgt om 51.000 kr.
som er et erstatningsbeløb, der er reserveret til dækning af evt. markskader.
Der er samlet ansøgt om erstatningsbeløb på ca. 150.000 kr. til bredejerne. Miljøstyrelsen har meddelt fuld
tilsagn til det ansøgte.

Risiko for præcedens for erstatning til pumpestation
Vandløbsprojektet ved Klæstrup Mølle er et konkret vandløbsprojekt udført med de muligheder og ulemper,
som statens tilskudsordning og loven på netop dette område giver. Der er projekteret specifikke
afværgeforanstaltninger, der gælder for de aktuelle forhold ved netop Klæstrup mølle.
I helt sammenlignelige situationer kan der principielt opstå præcedens. Valg af løsning afhænger dog meget
af de konkrete forhold, mål og midler

1

: VEJLEDNING om tilskud til kommunerne til udgifter vedrørende erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering
(Miljøstyrelsen, september 2017).
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Det kan oplyses, at Aalborg Kommune, også har andre vandløbsprojekter, hvor der er ansøgt om tilskud til
erstatning ved etablering af pumper og driftsudgifter - hvor det vurderes som en nødvendig og god
afværgeforanstaltning for det enkelte projekt. Fx er der ved vandløbsprojekt ved St. Restrup Dambrug i
Hasseris å, opnået tilskud til erstatning for en projekteret omlægning af dambruget (køb af pumper) samt
udgifter til 10 års pumpedrift (maximalt tilskud til 10 års driftsudgifter). Her skal erstatningen indgå i en frivillig
aftale mellem Aalborg Kommune og Dambruget.
Andre foranstaltninger uden pumper og af mere passiv karakter har også været anvendt i vandløbsprojekter i
Aalborg Kommune, der hvor det har været mest hensigtsmæssigt.
Driftsmæssige forpligtigelser ved Klæstrup Mølle
Mølleejerne har stillet spørgsmål om Aalborg Kommune kan drive pumpen. Ejendommen ved Klæstrup
Mølle, møllesøen og de vandkrafttekniske anlæg, er privatejet. De driftsmæssige forpligtigelser herunder
udgifter til vandforsyningen, skal derfor afholdes af ejeren. I Kommunalfuldmagten, er der ikke hjemmel til, at
Aalborg Kommune kan overtage private forpligtigelser. Det vurderes derfor, at en evt. kommunal overtagelse
af Mølleejerens private forpligtigelser vil være ulovlig.
Alternativ og ”passiv” vandforsyning til møllesøen
Det er undersøgt og vurderet, at en passiv vandforsyning til møllesøen, via en grøft eller en rørføring, ikke
kan realiseres ved Klæstrup Mølle af flere årsager.
På grund af den meget lange stuvningspåvirkede vandløbstrækning, vil det kræve, at der skulle etableres en
endnu længere rørføring eller en lang åben grøft på mere end 1 km. Fx vil en etablering af en lang rørledning
få et ringe fald. Ud fra de hydrauliske forhold, kan en rørledning ikke etableres med ”selvrensende
faldforhold” ved de aktuelle faldforhold. Derfor vil sediment og andre aflejringer skabe ”propper” i
rørlægningen og vandforsyningen vil blive ustabil og tilstoppe. Der vil være tilknyttet et stort behov for
vedligeholdelse i form af rørspuling med slamsuger. En åben grøft, vil tilsvarende have en ringe
vandforsyningseffektivitet på grund af en lang strækning med ringe faldforhold og stor tilgroning. Der vil være
et stort behov for maskinel oprensning og maskinel vandløbsvandvedligeholdelse flere gange årligt. Pligten
til vedligeholdelsen og udgifterne vil tilhøre Mølleejerne.
Da engområderne til evt. rørledning eller åben grøft er meget sumpede arealer med høj naturværdi, vil både
etablering og maskinel vedligeholdelse være særdeles vanskelige på grund af etablering af køreveje med
metalkøreplader.
Arealerne til evt. etablering af rørledning/grøft er ejet af flere forskellige lodsejere. Det vil derfor kræve
individuelle privatretslige aftaler mellem mølleejeren og andre lodsejere, hvor der skal tinglyses en ret til
rørlægningens/grøftens eksistens og tilsvarende ret til at mølleejeren kan foretage maskinel vedligeholdelse.
Aalborg Kommune har gennemført besigtigelse med en entreprenør, der har vurderet, at
etableringsomkostninger ved rørledning eller en åben grøft, vil være væsentlig dyrere end en pumpestation.
Tilsvarende er det vurderet, at Mølleejerens vedligeholdelsesudgifter, ved en passiv løsning, vil være langt
mere tidskrævende og mere omkostningstunge end en løsning med en automatiseret vandindvinding vha.
en pumpestation.
Erstatning og ekspropriationsproces
Aalborg Kommune har tilbudt Mølleejeren en erstatning for udgifter til vandindvinding samt erstatning for
arealinddragelse på 70.090 kr. for arealafståelse og ulempeerstatning jvf bilag 4. Beløbet udbetales som et
engangsbeløb til mølleejeren, når vandløbsprojektet er realiseret. Beløbet er indarbejdet i udkast til en frivillig
aftale. Mølleejeren har ikke ønsket at tiltræde aftalen.
Hvis den tilbudte erstatning bringes videre i en ekspropriationssag og påklages til taksationskommissionen,
kan den tilbudte erstatning blive afgjort og fastsat med et højere beløb. Det vurderes, at risikoen for at
taksationskommissionen fastsætter et højere erstatningsbeløb er forholdsvis lille, idet rådgiverens beregning
for lodsejerkompensation bygger på konservative forudsætninger.
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Såfremt taksationskommissionen træffer afgørelse om et højere erstatningsbeløb, kan Aalborg Kommune
genansøge om et ændret og forhøjet erstatningsbeløb ved Miljøstyrelsen. Det er dog ingen garanti for, at
Miljøstyrelsen vil forhøje det ansøgte erstatningsbeløb.
Kommunes hjemsøgte erstatningssum rummer allerede mulighed for at kunne imødekomme en evt. forhøjet
taksering af driftsudgifter til vandindvinding. Der er i øvrigt reserveret beløb til at kunne dække evt. udgifter til
markskader.
Samlet vurdering
En gennemførsel af vandløbsprojektet er nødvendigt for at kunne gennemføre vandområdeplanens
indsatsprogram og nødvendigt for at sikre målopfyldelse i vandløbet.
Alle tilladelser til vandløbsprojektet er meddelt og er gyldige. Detailprojektet ligger klar til licitation.
Vandløbsprojektets anlægsarbejder kræver fysisk adgang for at kunne udføre vandløbsprojektet på private
arealer. Der er i alt fire bredejere inkl. Mølleejeren. Der er opnået accept med de øvrige tre bredejere, som
alle har underskrevet en skriftligt aftale om vandløbsprojektets realisering.
Vandløbsprojektet omfatter etablering af en pumpestation, der skal sikre en vandforsyning til en privat
møllesø. Ved realisering af vandløbsprojektet, kan der gives tilskud til erstatninger til Mølleejeren for ulemper
som fx drift og vedligeholdelse af den fremtidige vandforsyning til møllesøen. Tilskud for erstatning for drift
og vedligeholdelse er tidsmæssigt begrænset til 20 års tab som følge af Miljøstyrelsens vejledning. Der er
ikke hjemmel til, at Aalborg Kommune kan overtage driften af pumpestationen og vandindvindingen til
møllesøen, da der er tale om rent private forhold. Vandløbsprojektet omfatter desuden en kompensation for
en arealindskrænkning til etablering af nyt vandløbsforløb.
Aalborg Kommunens rådgiver har opgjort den samlede erstatning for arealafståelsen og ulempeerstatning
(udgifter til vandindvinding) i en skriftlig redegørelse. På baggrund af redegørelsen, er der ansøgt og opnået
eksternt tilskud til finansiering af udgifterne ved Miljøstyrelsen og beløbet påvirker således ikke det
kommunale budget. Der er et samlet tilskudsgrundlag til erstatninger på ca. 150.000 kr., som dækker flere
forhold og flere bredejere.
Erstatningsgrundlaget til Mølleejeren er særskilt opgjort til 70.090 kr. for arealafståelse og ulempeerstatning.
Aalborg Kommune har tilbudt Mølleejeren en erstatning for disse udgifter som en del af en frivillig aftale.
Gennem et langvarigt forløb, har Miljø- og Energiforvaltningen forsøgt at opnå frivillig aftale om
vandløbsprojektets gennemførsel med Mølleejeren, hvilket ikke kunne lykkedes.
Vandløbsprojektet kan kun realiseres vha. en ekspropriationsproces som Miljø- og Energiudvalget allerede
har godkendt den 5. september 2018. Med denne indstilling foreslår Miljø- og Energiforvaltningen, at Miljøog Energiudvalget giver mandat til at tilbyde erstatning til Mølleejerne for arealafståelse og udgifter til
vandindvinding, under ekspropriation, så projektet dermed kan gennemføres.
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Bilag:
Bilag 1 Eksempel af ”stuvningszone” ved en opstemning i vandløb
Bilag 2 Længdeprofil med beregnede vandspejle ved nedlægning af opstemningen
Bilag 3 Skitse af pumpestation
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Punkt 9.

Godkendelse af kommunegaranti til Aalborg Kloak A/S
2018-073496
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti til et lån på
40 mio. kr. med en løbetid på 40 år til Aalborg Kloak A/S.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune modtog den 19. september 2018 en ansøgning fra Aalborg Kloak A/S om kommunal
lånegaranti til lån på 40 mio. kr. til betaling af udgifter forbundet med spildevandskloakering af
sommerhusområdet Hals-Hou. Ansøgningen er godkendt af Aalborg Kloak A/S’ bestyrelse på
bestyrelsesmødet den 13. september 2018.
Baggrund
Baggrunden for ønsket om låneoptagelse er den fortsatte stramme tidsplan for kloakeringen i
sommerhusområdet ved Hals-Hou. Arbejdet skal være afsluttet i 2019. Lånet skal sikre det høje tempo i
kloakeringen således, at Aalborg Kloak A/S kan fastholde den overordnede tidsplan for det samlede projekt.
På grund af et stort pres på investeringerne i andre projekter (vandplanprojekter, koordinerede
ledningsprojekter, forsyningssikkerhed på Renseanlæg m.m.) er det ikke muligt at finansiere investeringen til
sommerhusområdet fuldt ud inden for de af Forsyningssekretariatet udmeldte indtægtsrammer for 2018 og
2019. Indtægtsrammerne er udregnet på baggrund af det eksisterende kloaksystems afskrivningsprofil, og
således ikke i forhold til nykloakeringer som sommerhusområder. Derfor er det nødvendigt at hjemtage et lån
i KommuneKredit til at finansiere ca. halvdelen af investeringsudgifterne i sommerhusområdet for 2018 og
2019, således der opnås balance i selskabets likviditet.
Lån og omkostninger
Lånet er et aftalelån med fast rente (renten genforhandles efter 20 år) og en løbetid på 40 år. Der er ingen
omkostninger forbundet med etableringen af lånet. Afdraget er et annuitetslån. Renten på det seneste lån fra
15. august 2017 blev hjemtaget til 1,79% p.a. Aalborg Kloak A/S har forhåndsindhentet tilsagn fra
Borgmesterens Forvaltning om, at garantiprovisionen p.t. udgør 0,5% af restgælden primo året.
Myndighedsforhold
Byrådet godkendte på mødet den 28. marts 2011 (punkt 13), at hele sommerhusområdet Hals-Hou skal
spildevandskloakeres inden 2020. Den 26. september 2011 (punkt 13) godkendte byrådet, at et pilotområde
(delområde 1) spildevandskloakeres med tidsfrist den 31. december 2013. Den 22. april 2013 (punkt 2)
godkendte byrådet spildevandskloakeringen af delområde 2 med tidsfrist den 31. december 2014, og den
25. november 2013 (punkt 2) godkendte byrådet spildevandskloakeringen af delområde 3 med tidsfrist den
31. december 2015.
Efterfølgende har byrådet på mødet den 25. november 2013 (punkt 1) vedtaget, at der for de resterende
etaper 4-10 (også benævnt delområde 4-10), som udgangspunkt kun udarbejdes tillæg til spildevandsplanen
i forbindelse med den endelige placering af tekniske anlæg mv. og den tilhørende sikring af det fornødne
ekspropriationsgrundlag. Der gennemføres dermed ikke længere tillæg til spildevandsplanen med det formål
at fastsætte tidsfrister for de enkelte delområder.
I overensstemmelse med den oven for beskrevne vedtagelse har byrådet på mødet den 8. september 2014
(punkt 3) og den 17. august 2015 (punkt 7) tilvejebragt ekspropriationsgrundlaget for henholdsvis
delområderne 4-5 og 6-7. Miljø- og Energiudvalget har på møde den 9. maj 2016 (punkt 4) tilvejebragt
ekspropriationsgrundlaget for delområderne 8-10.
En samlet etapeoversigt kan ses på det vedlagte kort i bilag 1.
Retsgrundlag
Det fremgår af § 16, stk. 1 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af den 12.
juni 2009 (vandsektorloven) med senere ændringer, at ”En kommune kan meddele garanti for lån, der
optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden,
herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet
kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab.”
Det fremgår endvidere af § 16, stk. 3 i samme lov, at ”Kommunen opkræver et vederlag for meddelelse af
lånegaranti, jf. stk. 1 og 2. Vederlaget skal fastsættes på markedsvilkår. Vandselskabet kan på baggrund af
kommunal garantistillelse, jf. stk. 1 og 2, optage lån hos og indgå leasingaftaler med KommuneKredit. ”
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Det fremgår af § 3, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013 om kommunernes låntagning
og meddelelse af garantier mv., at ”Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om
vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af
brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til
kommunens låntagning.”
Jf. ovenstående er det muligt at yde kommunal lånegarantier til vandselskaber, og disse påvirker ikke den
kommunale låneramme.
Det fremgår af § 12, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 1580 af den 17. december 2013, at ”Garantier for lån optaget
af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan
uanset stk. 1 meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret
2013.”
Vandsektorloven
Idet Aalborg Kloak A/S er underlagt Vandsektorloven, er selskabets vandafledningsbidrag afhængig af det af
Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske ramme. Ved finansiering af anlægsudgifter kan finansielle
udgifter samt afskrivning af investeringen indregnes i den økonomiske ramme. Hvis lånets løbetid ikke svarer
til afskrivningsperioden (lånets løbetid er kortere end afskrivningsperioden), medfører dette, at afdraget på
investeringen skal tilbagebetales hurtigere end kunderne betaler via kloaktaksten i henhold til den udmeldte
økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet.
Konsekvensen af at lånets løbetid er kortere end afskrivningsperioden, er, at Aalborg Kloak A/S løbende skal
akkumulere et likviditetsoverskud, således der er til at afdrage på gælden.
Dette opnås ved, at ikke alle indtægterne fra den økonomiske ramme anvendes til drifts- og
investeringsudgifter, forskellen kaldes likviditetsoverskud og kan anvendes til afdrag.
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.
Samlet vurdering
Som det fremgår af foranstående, ønsker Aalborg Kloak A/S at optage et kommunegaranteret lån i
KommuneKredit på 40 mio. kr. til spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou.
Spildevandskloakeringen er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes spildevandsplan.
Da Aalborg Kloak A/S er omfattet af Vandsektorloven, anbefales det, at der gives en kommunegaranti til et
lån med en maksimal løbetid på 40 år. Det vurderes, at levetiden på anlægsinvesteringen vil overstige lånets
løbetid på 40 år.
Lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats. Beløbet vil
blive opkrævet en gang årligt.
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Bilag:
Etapeoversigt over spildevandskloakeringen af sommerhusområdet Hals-Hou

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 31.10.2018
kl. 08.30

Side 33
4 afaf477

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup
2018-062489
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for OSD 1476, Hvorup med henblik på en 12 ugers offentlighedsperiode.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Planforslaget omfatter indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i område med særlige drikkevandsinteresser
nr. 1476 (OSD 1476), Hvorup, herunder 3 almene vandværker, der indvinder fra 5 kildepladser, jf. bilag 2.
3
Vandværkerne i området har tilsammen tilladelse til at indvinde ca. 1,65 mio. m grundvand årligt.
Vandværkerne forsyner borgerne i Nørresundby-området med drikkevand. Nordjyllands Amt vedtog en
indsatsplan for Hvorup-området i oktober 2005. Revisionen af den eksisterende indsatsplan gennemføres
bl.a. på baggrund af ændrede indvindingstilladelser til vandværkerne, samt at det fælles indvindingsopland
er blevet genberegnet. Ved genberegningen af indvindingsoplandet har udformningen dermed ændret sig.
En lille del af det nye fælles indvindingsopland til vandværkerne i området strækker sig henover
kommunegrænsen til Jammerbugt Kommune. Forslag til revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup er
kun gældende for den del af indvindingsoplandet, der er beliggende i Aalborg Kommune.
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver hvilke indsatser, der skal iværksættes for
at beskytte grundvandet i et bestemt område. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de
forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. Planens formål er, gennem beskyttende aktiviteter,
fortsat at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Dette supplerer Aalborg
Kommunes målsætning om at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen er baseret på rent og urenset
grundvand.
Grundvandsbeskyttelse
Indsatsplaner udarbejdes med udgangspunkt i statens grundvandskortlægning. Staten udpeger bl.a., hvilke
områder, der er sårbare over for nitrat samt inden for hvilke områder, der skal gøres en ekstra indsats for at
beskytte grundvandet (indsatsområder).
Aalborg Kommunes fastlæggelse af områder, der skal beskyttes mod forurening, udspringer af princippet
om, at stor beskyttelse tæt ved boringerne giver en hurtigere effekt og påvirker færrest mulige lodsejere,
frem for en mere moderat indsats over et større område. Planforslaget bygger på Aalborg Kommunes
målsætning om at sikre, at forsyningen med drikkevand i kommunen kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand. For at opfylde denne målsætning er der i planforslaget fastlagt målsætninger for nitrat og
miljøfremmede stoffer.
Den gældende indsatsplan
Nordjyllands Amt vedtog en indsatsplan for Hvorup-området i oktober 2005. Siden har Vandsamarbejde
Aalborg, på baggrund af indsatsplanens målsætninger, tinglyst dyrkningsdeklarationer til beskyttelse af
grundvandet, jf. bilag 2. Den allerede gennemførte grundvandsbeskyttelse har haft indflydelse på det
aktuelle beskyttelsesbehov ved vandværkerne i området.
I den sydlige del af det fælles indvindingsopland ejer forsvarsministeriet et 311 hektar stort areal. Hele
kildepladsen til Aalborg Vand, Hvorup Syd og ca. halvdelen af kildepladsen til Nr. Uttrup Vandværk er
beliggende i forsvarets arealer.
Beskyttelseszoner
Der er i planforslaget fastlagt beskyttelseszoner for de vandværker, hvor der skal gennemføres en langsigtet
beskyttelse af grundvandet mod nedsivning af nitrat og miljøfremmede stoffer. Behovet for beskyttelse er
ved hvert enkelt vandværk fastlagt ud fra en konkret vurdering af sårbarhed, vandkvalitet samt
arealanvendelsen m.m.
Lindholm Vandværks to kildepladser - Voerbjergvej og Kammerdalen er allerede beskyttet med tinglyste
dyrkningsdeklarationer. Disse deklarationer fastholdes som beskyttelseszone. Aalborg Vand, Hvorup Syd og
Nr. Uttrup Vandværk beskyttes over for nitrat og miljøfremmede stoffer herunder pesticider inden for
kildepladszonen. Her gennemføres grundvandsbeskyttelsen ved tinglysning af dyrkningsrestriktioner, som jf.
indsatsplanens målsætninger betyder, at det skal sikres, at den gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra
rodzonen på matrikelniveau ikke overstiger 25 mg/liter samt ingen anvendelse og håndtering af
miljøfremmede stoffer. Samlet set udgør beskyttelseszonerne, hvor der skal beskyttes over for nitrat og
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miljøfremmede stoffer, 127 hektar, hvor størstedelen af arealerne ejes af Forsvarsministeriet og den
resterende del er by-område. Beskyttelseszonerne omfatter dermed ikke landbrugsarealer med jord i omdrift.
Det er vandværkerne, der skal forhandle aftaler om dyrkningsrestriktioner med de berørte lodsejere.
Vandværkerne arbejder for at opnå frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med lodsejerne. Hvis ikke der
kan opnås en frivillig aftale, gennemfører Aalborg Kommune påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a. I
Hvorup-området er det Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, der forhandler aftaler på vegne af
vandværkerne.
På Lindholm Vandværk, Vikingevej er vandværkets indsatser rettet mod det byområde, der ligger i
kildepladszonen, jf. bilag 2. Ved dette vandværk skal der ikke gennemføres langsigtet
grundvandsbeskyttelse via dyrkningsrestriktioner, hvilket er årsagen til, at der ikke er fastlagt en
beskyttelseszone for dette vandværk.
Grundvandsressourcen
Indvindingen på Nørresundby Kridtø er begrænset af grundvandsressourcens størrelse. De almene
vandværkers årlige indvindingsmængde samt grundvandssænkningen i Lindholm Søpark giver en aktuel
overudnyttelse af grundvandsressourcen. Den begrænsede ressource i området er med til at understøtte
behovet for grundvandsbeskyttelse.
Miljøvurdering
Miljø- og Energiforvaltningen har med baggrund i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter” samt en høring af berørte myndigheder vurderet, at en revision af
indsatsplanen for Hvorup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Økonomi
Nogle af de kommunale indsatser i planforslaget vil give en øget udgift i kommunen. Aalborg Kommune har
vurderet, hvilke økonomiske konsekvenser vedtagelsen af indsatsplanen vil få for Aalborg Kommune, jf.
bilag 4. Der er nogle kommunale indsatser, som vil medføre en øget udgift til sagsbehandling eller anlæg,
hvor det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at vurdere udgiften.
Af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hvorup fremgår det, at der skal føres tilsyn med
boringer beliggende inden for indvindingsoplandet og følges op, hvis ikke boringerne lever op til gældende
lovkrav. Ved vedtagelsen af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, Hvorup vil det betyde en øget
engangsudgift til sagsbehandling i Miljø- og Energiforvaltningen på omkring 160.000 kr. Der er pt. ikke afsat
midler til at dække ovennævnte udgift. Opgaven vil indgå i den fremtidige prioritering.
Grundvandsrådet
Grundvandsrådet har på mødet den 25. september 2018 drøftet planforslaget. Referatet fra
grundvandsrådsmødet er vedlagt som bilag 3.
Det videre forløb
Efter 1. behandling i byrådet skal planforslaget sendes i 12 ugers offentlig høring fra december 2018 - marts
2019. Efter høringsperioden skal indsigelserne behandles, og inden endelig vedtagelse af planen, skal det
reviderede planforslag forelægges grundvandsrådet til orientering. Herefter skal planforslaget endelig
godkendes af byrådet. Efter vedtagelsen vil der ske en orientering af direkte berørte lodsejere.
Digital indsatsplan
En PDF-version af indsatsplanen er vedlagt som bilag 1. I PDF-versionen er det ikke muligt at klikke på links,
og det er dermed heller ikke muligt at se alle bilag. Den digital version af indsatsplanen med alle bilag kan
ses via følgende web-adresse: https://aalborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=135.
Samlet vurdering
I planforslaget er der fastlagt beskyttelseszoner inden for hvilke planforslagets målsætninger er gældende.
Ved Lindholm Vandværk, Voerbjergvej og Kammerdalen er grundvandsbeskyttelsen allerede gennemført,
mens der skal gennemføres beskyttelse over for nitrat og miljøfremmede stoffer ved Aalborg Vand, Hvorup
Syd samt Nr. Uttrup Vandværk. Planforslaget medfører ikke yderligere beskyttelse på landbrugsarealer i
omdrift, da beskyttelseszonerne er beliggende i forsvarsministeriets arealer og byområde.
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Bilag:
Bilag 1 - Udkast til forslag til revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup
Bilag 2 - Oversigtskort
Bilag 3 - Referat - Grundvandsrådsmøde den 25. september 2018
Bilag 4 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1476, Hvorup - Økonomiske konsekvenser for Aalborg
Kommune
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Punkt 11.

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og
Tylstrup
2018-062490
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup med henblik på en 12 ugers
offentlighedsperiode.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Planforslaget omfatter indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i område med særlige drikkevandsinteresser
nr. 1475 (OSD 1475), Hammer Bakker og Tylstrup, herunder 9 almene vandværker, der indvinder fra 16
3
kildepladser, jf. bilag 2. Vandværkerne i området har tilsammen tilladelse til at indvinde ca. 950.000 m
grundvand årligt. Vandværkerne forsyner Hammer Bakker og Tylstrup området med drikkevand.
Nordjyllands Amt vedtog en indsatsplan for området i december 2006 og Aalborg Kommune vedtog to
delindsatsplaner for Hammer Bakker Vandforsyningsselskab og Tylstrup Vandværk i henholdsvis oktober
2010 og marts 2015. Revisionen af de eksisterende indsatsplaner gennemføres bl.a. på baggrund af
ændrede indvindingstilladelser til vandværkerne i området, genoptegning af indvindingsoplandene samt ny
kortlægning fra Staten.
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver hvilke indsatser, der skal iværksættes for
at beskytte grundvandet i et bestemt område. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de
forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. Planens formål er, gennem beskyttende aktiviteter,
fortsat at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Dette supplerer Aalborg
Kommunes målsætning om at sikre, at vandforsyningen i kommunen er baseret på rent grundvand uden
brug af rensning.
Grundvandsbeskyttelse
Indsatsplaner udarbejdes med udgangspunkt i statens grundvandskortlægning. Staten udpeger bl.a., hvilke
områder, der er sårbare over for nitrat samt inden for hvilke områder, der skal gøres en ekstra indsats for at
beskytte grundvandet (indsatsområder).
Aalborg Kommunes fastlæggelse af områder, der skal beskyttes mod forurening, udspringer af princippet
om, at stor beskyttelse tæt ved boringerne giver en hurtigere effekt og påvirker færrest mulige lodsejere,
frem for en mere moderat indsats over et større område. Planforslaget bygger på Aalborg Kommunes
målsætning om at sikre, at forsyningen med drikkevand i kommunen kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand. For at opfylde denne målsætning er der i planforslaget fastlagt målsætninger for nitrat og
miljøfremmede stoffer.
Arealanvendelsen i selve Hammer Bakker er præget af skov og natur, hvilket har været afgørende for
fastlæggelsen af behovet for grundvandsbeskyttelse ved de vandværker, der indvinder grundvand fra skov
og natur områderne i Hammer Bakker.
Beskyttelseszoner
Der er i planforslaget fastlagt beskyttelseszoner for de vandværker, hvor der skal gennemføres en langsigtet
grundvandsbeskyttelse mod nedsivning af nitrat og/eller miljøfremmede stoffer. Behovet for beskyttelse er
ved hvert enkelt vandværk fastlagt ud fra en konkret vurdering af sårbarhed, vandkvalitet samt
arealanvendelsen m.m.
Ved de fleste vandværker har det vist sig, at den dominerende arealanvendelse i indvindingsoplandet har
været gunstig i forhold til grundvandets nitratindhold, hvorfor der alene gennemføres beskyttelse over for
miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Ved disse vandværker er der gennemført en konkret vurdering af
pesticidsårbarheden. Den konkrete sårbarhed over for pesticider danner baggrund for indsatsen over for
miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Der må derfor, jf. indsatsplanens målsætninger, ikke anvendes og
håndteres miljøfremmede stoffer i de områder, hvor der skal tinglyses dyrkningsrestriktioner. De
landbrugsarealer, der skal beskyttes over for miljøfremmede stoffer udgør 117 hektar og berører ca. 16
lodsejere. Indsatsen over for miljøfremmede stoffer suppleres med en overvågningsindsats, hvor bl.a.
nitratindholdets udvikling løbende evalueres.
Ved Gl. Sulsted Vandværk har der vist sig behov for at gennemføre grundvandsbeskyttelse over for både
nitrat og miljøfremmede stoffer herunder pesticider. Her gennemføres grundvandsbeskyttelsen ved
tinglysning af dyrkningsrestriktioner, som jf. indsatsplanens målsætninger betyder, at det skal sikres, at den
gennemsnitlige udvaskning af nitrat fra rodzonen på matrikelniveau ikke overstiger 25 mg/liter samt ingen
anvendelse og håndtering af miljøfremmede stoffer. Samlet set udgør beskyttelseszonerne, hvor der skal
beskyttes over for nitrat og miljøfremmede stoffer, 10 hektar og berører 2 lodsejere med jord i omdrift.
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Det er vandværkerne, der skal forhandle aftaler om dyrkningsrestriktioner med de berørte lodsejere.
Vandværkerne arbejder for at opnå frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med lodsejerne. Hvis ikke der
kan opnås en frivillig aftale, gennemfører Aalborg Kommune påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a. I
Hammer Bakker og Tylstrup området er det Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, der forhandler
aftaler på vegne vandværkerne.
Ajstrup Østre Vandværk, Grindsted Vandværk-Espelunden, Sulsted Stationsby Vandværk, Uggerhalne
Vandværk-Grindstedvej samt Vodskov Vandværk-Drøvten er alle vandværker, hvor boringerne ligger i
byområde. Indsatserne ved disse vandværker vil derfor være rettet mod byområdet i kildepladszonen, jf.
bilag 2. Der skal derfor ikke gennemføres dyrkningsrestriktioner på landbrugsjord ved disse vandværker.
Byrådet har afsat midler til at gennemføre projektet - pesticidfri by. Nogle af byområderne ved disse
vandværker kan blive omfattet af restriktioner i forhold til anvendelsen af pesticider, som en del af dette
projekt.
Miljøvurdering
Miljø- og Energiforvaltningen har med baggrund i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter” samt en høring af berørte myndigheder vurderet, at en revision af
indsatsplanen for Hammer Bakker og Tylstrup ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Økonomi
Nogle af de kommunale indsatser i planforslaget vil give en øget udgift i kommunen. Aalborg Kommune har
vurderet, hvilke økonomiske konsekvenser vedtagelsen af indsatsplanen vil få for Aalborg Kommune, jf.
bilag 4. Der er nogle kommunale indsatser, som vil medføre en øget udgift til sagsbehandling eller anlæg,
hvor det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at vurdere udgiften.
Af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hammer Bakker og Tylstrup fremgår det, at der skal
føres tilsyn med boringer beliggende inden for indvindingsopland og følges op, hvis ikke boringerne lever op
til gældende lovkrav. Ved vedtagelsen af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, Hammer Bakker og
Tylstrup vil det betyde en øget engangsudgift til sagsbehandling i Miljø- og Energiforvaltningen på omkring
200.000 kr.
På baggrund af de hidtidige erfaringer, samt at størstedelen af dyrkningsrestriktionerne alene er rettet mod
miljøfremmede stoffer, er By- og Landskabsforvaltningens og Miljø- og Energiforvaltningens engangsudgifter
vurderet. By- og Landskabsforvaltningens udgifter til pålæg af rådighedsindskrænkninger efter
Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvor der ikke kan opnås frivillige aftaler, vil udgøre mellem 50.000-125.000
kr. Her vil udgiften i Miljø- og Energiforvaltningen ligge mellem 50.000-150.000 kr. inkl. tilhørende
åstedsforretninger. Miljø- og Energiforvaltningen vil ligeledes have udgifter i forbindelse med evt. klagesager
og retssager. Disse udgifter vil erfaringsmæssigt ligge mellem 175.000-450.000 kr., heri er ikke medregnet
udgifter til advokat. Udgifterne kan ikke afholdes inden for eksisterende budget, men opgaverne skal løses
for at sikre lodsejerne skattefritagelse. Løsningen af opgaverne kan derfor betyde, at andre opgaver kan
blive nedprioriteret.
Der er pt. ikke afsat midler til at dække ovennævnte udgifter. Opgaverne vil indgå i den fremtidige
prioritering.
Grundvandsrådet
Grundvandsrådet har på mødet den 25. september 2018 drøftet planforslaget. Referatet fra
grundvandsrådsmødet er vedlagt som bilag 3.
Det videre forløb
Efter 1. behandling i byrådet skal planforslaget sendes i 12 ugers offentlig høring fra december 2018 - marts
2019. Efter høringsperioden skal indsigelserne behandles, og inden endelig vedtagelse af planen, skal det
reviderede planforslag forelægges grundvandsrådet til orientering. Herefter skal planforslaget endelig
godkendes af byrådet. Efter vedtagelsen vil der ske en orientering af direkte berørte lodsejere.
Digital indsatsplan
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En PDF-version af indsatsplanen er vedlagt som bilag 1. I PDF-versionen er det ikke muligt at klikke på links,
og det er dermed heller ikke muligt at se alle bilag. Den digital version af indsatsplanen med alle bilag kan
ses via følgende web-adresse: https://aalborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=140.
Samlet vurdering
I planforslaget er der fastlagt beskyttelseszoner inden for, hvilke planforslagets målsætninger er gældende.
Ved hovedparten af de vandværker, hvor der gennemføres en langsigtet grundvandsbeskyttelse, skal der
ikke gennemføres en indsats over for nitrat, men der skal gennemføres en beskyttelsesindsats over for
miljøfremmede stoffer. Ved et enkelt vandværk er det vurderet, at det skal sikres, at den gennemsnitlige
udvaskning af nitrat fra rodzonen på matrikelniveau ikke overstiger 25 mg/liter samt ingen anvendelse af
miljøfremmede stoffer.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 31.10.2018
kl. 08.30

Side 42
4 afaf577

Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Bilag 1 - Udkast til forslag til revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup
Bilag 2 - Oversigtskort
Bilag 3 - Referat - Grundvandsrådsmøde den 25. september 2018
Bilag 4 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup - Økonomiske
konsekvenser
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Punkt 12.

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering
2016-010617
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering udledte mængder fra
renseanlæg, landbruget og andre punktkilder samt en status for separatkloakering i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Efter anmodning fra Miljø- og Energiudvalget har Miljø- og Energiforvaltningen udarbejdet en status for
udledte mængder fra renseanlæg m.m. samt en status for separatkloakering i Aalborg Kommune.
Udledning af spildevand
Aalborg Kloak A/S har to renseanlæg, som renser spildevand fra Aalborg Kommune og del af Rebild
Kommunes spildevand. Spildevandet stammer fra i alt ca. 225.000 borgere og flere hundrede virksomheder.
Spildevandet renses mekanisk, biologisk og kemisk, inden udledning i Limfjorden.
Af bilag 1 ses forsyningsoplandet til de to rensningsanlæg.
Aalborg Kommune er myndighed for meddelelse af tilladelser til forsyningsvirksomheden og staten er
tilsynsmyndighed på udledningerne.
Aalborg Renseanlæg Vest

Aalborg Renseanlæg Vest ligger i den vestlige del af Aalborg og behandler spildevand fra Aalborg og
Nørresundby samt fra en række byer i den vestlige del af Aalborg Kommune. Desuden behandler
renseanlægget også spildevand fra Rebild Kommune.
Anlægget er dimensioneret til at kunne rense spildevand fra 330.000 PE (Ved 1 personækvivalent (PE)
forstås 21,9 kg organisk stof pr. år målt som biokemisk iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof pr. år eller 1,0 kg
total fosfor pr. år, svarende til hvad 1 person ’producerer’ af spildevand om året).
Aalborg Renseanlæg Øst

Aalborg Renseanlæg Øst ligger øst for Aalborg by og behandler spildevand fra den østlige del af
Aalborg samt fra en række byer nord og syd for Limfjorden i Aalborg Kommune. Desuden behandler
renseanlægget også spildevand fra del af Rebild Kommune.
Anlægget er dimensioneret til at kunne rense spildevand fra 110.000 PE.
Øvrige rensningsanlæg
Der findes også andre rensningsanlæg i Aalborg Kommune, disse er ejet af private eller virksomheder.
De ejendomme der ikke er beliggende i kloakeret opland (spredt bebyggelse), skal selv sørge for at rense
spildevand inden afledning. Dette kan ske bl.a. i et nedsivningsanlæg eller minibiologisk anlæg.
Udledning fra renseanlæggene
Aalborg Renseanlæg Øst og Vest har gældende udledningstilladelser, som er meddelt jf.
miljøbeskyttelsesloven. Tilladelserne beskrive vilkår for udledningerne, hvor der bl.a. er krav til maksimum
indholdet af organisk stof, kvælstof og fosfor. Kravene er begrundet i spildevandsbekendtgørelsen, dog med
skærpede krav til fosfor (P) som følge af Recipientkvalitetsplanen fra 1987, hvor kravet er skærpet fra 1,5 mg
P/l til 1 mg P/l.
Renseanlæggene overholder gældende udledningstilladelser. På baggrund af tilledning af ekstraordinært
store vandmængder under nedbør i 2015 var Aalborg Renseanlæg Vest tæt på ikke at kunne overholde
kravene i udledningstilladelsen.
Af nedenstående tabel ses de udledte mængder fra Aalborg Renseanlæg Øst og Vest for 2016:
Vandmængde
Organisk stof
Kvælstof
3
[m /år]
[kg BI5/år]
[kg N/år]
Aalborg Renseanlæg Øst
6.734.000
16.318
32.247
Aalborg Renseanlæg Vest
20.409.000
174.908
143.274
Kilde: Punktkilder 2016, NOVANA – Punktkilder, april 2018, Miljøstyrelsen

Fosfor
[kg P/år]
4.462
20.409

Af bilag 2 ses udledte mængder af kvælstof, fosfor, organisk stof og vand fra renseanlæggene for perioden
2012-2016. De udledte mængder har en vis sammenhæng med nedbørsmængderne, i våde år ses større
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udledning fra renseanlæggene og i tørre år ses en mindre udledning. Renseanlæg renser lettere på tykt
spildevand end på tyndt spildevand. Denne sammenhæng sker på baggrund af at en del af de kloakerede
områder i Aalborg Kommune er fælleskloakeret. I bilag 2 ses også en graf med nedbørsmængderne.
De samlede udledninger af næringsstoffer målt i perioden 1989-2016 opgjort på landsplan ses af bilag 4. Der
ses et kraftigt fald i udledningerne fra 1989 frem til slutningen af 1990’erne. Derefter flader kurven ud og
ligger på et mere stabilt niveau. Årsagen til det kraftige fald skyldes skærpede krav til udledning fra
renseanlæg og øvrige punktkilder jf. Vandmiljøplanerne. Det er den samme tendens der har været for
udledningerne til Limfjorden.
Siden amternes nedlæggelse er der ikke offentliggjort opgørelser der viser belastningen af Limfjorden fra de
forskellige kilder. Den seneste opgørelse er fra 2004. Af opgørelsen fra 2004 ses, at landbruget er den
væsentligste kilde til udledning af kvælstof i vandløb, søer, fjorde og havet. Mht. fosfor svarer landbrugets
udledning til den samlede udledning fra punktkilderne.

Figur 1:

Fordeling mellem de enkelte punktkilder og landbrugs udledning af kvælstof og fosfor i 2004. Kilde:
Handlingsplan for Limfjorden, Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt, 2006.

Ved at sammenligne udledte mængder fra punktkilder fra 2004 med udledte mængder i 2016 ses det samme
niveau for næringssalte (se figur 4.1 og figur 4.2 i bilag 4). Den samlede udledning af kvælstof fra 2004 til
2016 er faldet lidt, det samme ses for fosfor (se figur 4.3 og 4.4 i bilag 4). Da der ikke er sket væsentlige
ændringer i udledningerne fra punktkilderne, er den største bidragsyder af næringsstoffer stadig landbruget
og dermed er fordelingen af kilderne fra figur 1 stadig stort set gældende.
Der er i Vandområdeplanen for Limfjorden indsatser for en række overløbsbygværker i Aalborg Kommune.
Arbejdet med at nedlægge overløbsbygværkerne er i gang, nogle indsatser er udført og andre pågår. Der er
ingen indsatser over for renseanlæg i Aalborg Kommune. Det er vurderet, at der ikke skal ske indsatser over
for rensningsanlæg, da andre indsatser er mere økonomisk effektive for at opnå målopfyldelse i
vandområderne.
Kloak A/S strategi ved indsatser på overløbsbygværker er hovedsageligt at separatkloakere. Ved en
separatkloakering vil udløb af opspædt spildevand blive erstattet af udløb med separat regnvand til vandløb
eller fjorden. Dette medfører en øget udledning af vandmængde til vandområdet, men det udledte vandet er
mindre belastet, især når overfladevandet afledes via vådt bassin, hvor der vil ske rensning og drosling.
Næringssaltindholdet i separat regnvand er lavere end i opspædt spildevand. Rensegraderne for kvælstof og
fosfor i våde bassiner er hhv. ca. 40 og 70 %.
I takt med at der løbende sker separatkloakering vil mængden af tilledt spildevand til renseanlæggene bliver
mindre. Der er dog også en udfordring i utætte kloakrør, som kan give anledning til ikke uvæsentlige
vandmængder, især i de seneste år, hvor grundvandsstanden er stigende.
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Miljøfarlige forurenende stoffer
Det udledte rensede spildevand indeholder miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). MFS dækker over mange
forskellige grupper af stoffer, som f.eks. tungmetaller, aromatiske kulbrinter, phenol forbindelser, blødgører
og detergenter. Der er ikke direkte krav til udledning af MFS i udledningstilladelserne for Renseanlæg Øst og
Vest. I bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvand, kystvand og
grundvand (nr. 1625 af 19. december 2017) er der opstillet vandkvalitetskrav for en række stoffer, som
udledninger generelt skal overholde efter en fortynding i det vandområde der udledes til.
Der sker løbende analysering af visse MFS på rensningsanlæg, som led i det nationale
overvågningsprogram for punktkilder. Miljøstyrelsen har udarbejdet en rapport for at kunne estimere de
årlige nationale udledte mængder af ca. 100 stoffer (Opdatering af nøgletal for miljøfarlige forurenende
stoffer i spildeand fra renseanlæg, - på baggrund af data fra de internationale overvågningsprogram for
punktkiler 1998-2012). Analyseresultater fra Aalborg Renseanlæg Vest indgår i rapporten.
Det er i gældende udledningstilladelse vurderet, at indhold af miljøfarlige forurenende stoffer overholder
vandkvalitetskravene i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande,
kystvande og grundvand.
Aalborg Forsyning Kloak A/S udtager en gang om året prøver til analyse af visse MFS i udløb fra
renseanlæg. Se bilag 6 for nærmere information om nyeste analyseresultater.
Separatkloakering
I Aalborg Kommune skal alle fælleskloakerede oplande være separatkloakeret senest i år 2065. Der er
medio 2018 lavet en opgørelse over den arealmæssige fordeling af de kloakerede oplande i Aalborg
Kommune.
Samlet set er ca. 7.658 ha fælles- eller separatkloakeret, hvoraf ca. 67 % er separatkloakeret. Ca. 1.600 ha
er spildevandskloakeret, hvor største delen af disse oplande findes i nogle af kommunens
sommerhusområder samt Østhavnen. Et samlet overblik over de kloakerede oplande ses på kortet i bilag 5.
Separatkloakering mindsker antallet af overløb med urenset spildevand og gør behandlingen af spildevand
på renseanlæggene bedre.
Samlet vurdering
Rensningen af spildevand i Aalborg Kommune foregår primært på Aalborg Renseanlæg Vest og Aalborg
Renseanlæg øst. Spildevandet renses mekanisk, biologisk og kemisk, inden udledning i Limfjorden.
Tilsammen er de to anlæg dimensioneret til at rense 440.000 PE. Renseanlæggene overholder gældende
udledningstilladelser.
Udledning fra renseanlæg udgør 2% af kvælstoftilførslen til Limfjorden og 9% af fosfortilførslen.
Med hensyn til separatkloakering er status herfor, at cirka 67% af det fælles- og separatkloakerede opland
nu er separatkloakeret – målt på arealudbredelse. Der ud over findes et betydeligt areal i primært
sommerhusområder, som er spildevandskloakeret.
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Bilag:
kloakopland Forsyningsstruktur Aalborg Kloak 2
Bilag 2 Udledte mængder fra Renseanlæg Øst og Vest
Bilag 3 Fordeling på punktkilder
Bilag 4 Samlede udledninger af næringsstoffer og organisk stof 1989 til 2016
Bilag 5 Oversigt over de kloakerede oplande i Aalborg Kommune.pdf
Bilag 6: Analyseresultater fra renseanlæg for MFS
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Punkt 13.

Godkendelse af Aalborg Kommunes Beredskabspolitik
2018-079285
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes Beredskabspolitik.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Beredskabspolitikken er tidligere blevet godkendt i Aalborg Byråd, 13.05.2013 (punkt. 2). Der er behov for at
opdatere politikken bl.a. som følge af ny organisering af beredskabsplanlægningen efter dannelsen af
Nordjyllands Beredskab I/S pr. 1. januar 2016.
Aalborg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i
hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift.
Beredskabspolitikken skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt. Det kræver bl.a., at
alle enheder i Aalborg Kommune har en fælles forståelse for beredskabsplanlægning og arbejder i samme
retning.
Beredskabspolitikkens formål er at beskrive Aalborg Byråds overordnede retningslinjer for, hvordan
beredskabsopgaver skal løses i kommunens forvaltninger. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage til at
skabe og forankre fælles værdier og mål for kommunens samlede beredskab.
Beredskabslovens § 25 fastlægger, at kommunen skal have en samlet plan for hele kommunens beredskab
– Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.
Beredskabspolitikken skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes beredskabsprogram og kommunens
generelle beredskabsplan - Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.
Kommunens beredskabsprogram konkretiserer, hvordan kommunens forvaltninger inden for en fireårig
periode skal udmønte politikkens mål.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift fastlægger, hvordan kommunen skal håndtere krisesituationer.
Aalborg Kommune arbejder helhedsorienteret med at udvikle det samlede beredskab. Derfor tages afsæt i
de syv områder af den helhedsorienterede beredskabsplanlægning, dvs. ledelse, planlægningsgrundlag,
forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner.
Aalborg Byråd har det overordnede ansvar for beredskabsplanlægningen.
Et effektivt beredskab er en central del af et robust og trygt samfund. At opretholde dette er en opgave, som
vi har et fælles ansvar for at løse; både borgere, erhvervsliv og myndigheder.
Aalborg Byråd har ansvaret, og derfor skal Aalborg Byråd iværksætte tiltag, der sikrer, at der arbejdes
løbende med at øge robustheden, mindske sårbarhederne og udvikle kommunens samlede beredskab.
Kommunaldirektøren har et overordnet ansvar for, at beredskabsplanlægningen bliver gennemført i de
enkelte forvaltninger, og at der sker en koordinering af den samlede plan for hele kommunen.
Aalborg Byråd fastlægger derfor i beredskabspolitikken, at ledere på alle niveauer i kommunen tager ansvar
for beredskabsplanlægningen inden for eget område samt i relevant omfang støtter og koordinerer med
andre forvaltninger og eksterne samarbejdsparter.
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Bilag:
Aalborg Kommunes Beredskabspolitik
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Punkt 14.

Godkendelse af Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift - 2018-21
2018-076339
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.
Beslutning:
Anbefales.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift er sidst blevet godkendt i Aalborg Byråd 16. december 2013 (punkt
10). Planen skal i henhold til Beredskabslovens § 25, stk. 3 byrådsgodkendes mindst én gang i hver
byrådsperiode. Miljø- og Energiforvaltningen har et ønske om, at byrådet fremover får planen til godkendelse
først i byrådsperioden, så det siddende byråd får ejerskab og øget kendskab til den gældende plan. Derfor
har Miljø- og Energiforvaltningen valgt at skubbe behandlingen af planen.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en
krisestyringsorganisation til at håndtere hændelsen. Planen har således til formål at beskrive forhold
vedrørende etablering af en krisestyringsorganisation, der gør det muligt for Aalborg Kommune hurtigt og
effektivt at løse opgaven med at opretholde serviceniveauet i kommunen.
Planen består af en overordnede hovedplan, der hovedsagligt vedrører etablering og drift af kommunens
krisestyringsstab (Aalborg Kommunes Krisestab), samt delplaner for de enkelte forvaltninger i Aalborg
Kommune.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift skal sikre, at kommunen fortsat kan yde den service, der er vedtaget
eller ønsket, også i situationer, hvor der ikke er normale driftsbetingelser. Forhold kan opstå, så dette ikke er
muligt. Her er planen det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til krisesituationen på rette niveau,
såvel politisk som administrativt.
Målet er herefter at kunne yde en service så tæt på det vedtagne eller ønskede niveau som muligt samt at få
genetableret serviceniveauet så hurtigt som muligt.
Aalborg Kommune arbejder helhedsorienteret med at udvikle det samlede beredskab. Derfor tages afsæt i
de syv områder af den helhedsorienterede beredskabsplanlægning, dvs. ledelse, planlægningsgrundlag,
forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner. Aalborg Kommunes Plan for fortsat
drift skal ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes Beredskabspolitik og Beredskabsprogram.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift er bygget op over de fem kerneopgaver i krisestyringen, dvs.
aktivering og drift af krisestaben, håndtering af informationer om krisen, koordinering af handlinger og
ressourcer, kommunikation og endeligt operativ indsats.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift bygger på Aalborg Kommunes almindelige organisation
(basisorganisationen) suppleret med etablering af en krisestab og tilhørende stabsstøttefunktioner.
Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift har jævnfør Beredskabslovens § 25 stk. 4 været til udtalelse hos
Beredskabsstyrelsen, der vurderer, at planen fremstår som velovervejet, grundig og handlingsorienteret.
Udtalelsen er vedlagt som bilag.
Planen er med den seneste revision gjort mere handlingsorienteret i sin opbygning med præcise og korte
instrukser/action cards.
Nordjyllands Beredskab I/S har ikke længere mulighed for at facilitere Aalborg Kommunes Krisestab på den
nuværende lokation på Thomas Boss Gade, hvorfor der er set på en ny lokalitet til krisestaben.
Planen har været til høring i alle 7 forvaltninger hos forvaltningernes beredskabsplanlæggere samt hos
Nordjyllands Beredskab I/S og Region Nordjylland. Deres input er så vidt muligt indarbejdet i den
vedhæftede plan.
Det er selve hovedplanen uden bilag eller forvaltningsdelplaner, der skal godkendes i byrådet. Derfor er
adresser på stabslokaler og kontaktoplysninger på nøglefunktioner udeladt af hovedplanen, således at disse
oplysninger kan friholdes for offentlighed af hensyn til kommunens sikkerhed og personfølsomme
oplysninger.
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De fortrolige oplysninger fremgår i bilagsdelen, der løbende bliver holdt ajour og er krisestabens daglige
instrukser og værktøj. Bilagene redigeres og opdateres efter behov af Miljø- og Energiforvaltningen.
Forvaltningsplanerne redigeres og opdateres i den enkelte forvaltning.
Beredskabsplanlægning er underlagt sektoransvar, og den enkelte forvaltning er derfor selv ansvarlig for at
udarbejde de nødvendige planer samt holde dem opdateret. Aalborg Kommunes
Beredskabsplanlægningsgruppe står for koordineringen af Plan for fortsat drift mellem forvaltningerne.
Medlemmerne har ansvaret for koordineringen mellem underafdelingerne ude i deres respektive
forvaltninger.
Hver forvaltning bør planlægge for, at forvaltningen kan sende direktøren eller dennes stedfortræder til
Aalborg Kommunale Krisestab (AKK) med en assistent/forbindelsesofficer samtidig med, at de hjemme i
forvaltningen kan oprette forvaltningens egen krisestab med det nødvendige personel. Der skal i den
forbindelse tænkes over kommunikationsforbindelser og ressourcer.

Økonomi
I forbindelse med flytning af stabsrummet til ny lokation, kan der påregnes en samlet udgift på op til 140.000
kr. ekskl. moms i 2019, der deles mellem de 7 forvaltninger.
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Bilag:
Plan for fortsat drift - 2018-21 - Udvalg og Byråd
Udtalelse til Aalborg Kommunes § 25-plan
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Punkt 15.

Godkendelse af nyt digelag og vedtægt for Digelaget Ørnene, Egense
2018-022820
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender ny vedtægt for Digelaget
Ørnene, Egense.
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 18.04.2018 (punkt 17), godkendte udvalget, at der oprettes et nyt
digelag - Digelaget Ørnene - for et sommerhusområde i Egense. Samtidig godkendte udvalget at forslag til
vedtægt for digelaget udsendes i høring hos digelagets parthavere.

Lovgivning
I medfør af kystbeskyttelseslovens kapitel 1a har kommunen en række opgaver mht. etablering og drift af
kystbeskyttelsesforanstaltninger. Dette omfatter bl.a. afgørelser om, at der skal oprettes digelag til at stå for
driften af diger, der er anlagt efter loven, udarbejdelse af vedtægter for lagene og at føre teknisk og
økonomisk tilsyn med lagene.

Baggrund
Grundejerforeningen Ørnene omfatter den vestligste del af sommerhusområdet nord for Egense, bestående
af ejendommene beliggende på adresserne Havørnen og Kongeørnen samt Kystvej 10. Området er
beskyttet mod oversvømmelse fra Limfjorden af et ca. 450 m langt fjorddige og et ca. 250 m langt fløjdige
mod vest. Umiddelbart øst for Ørnene har Egense Nord Digelag et fjorddige og et havdige samt et fløjdige
ind mod Ørnenes område, der beskytter det øvrige sommerhusområde ved Egense Nord. Digeanlæggene er
bygget sammen.
Grundejerforeningen Ørnene ejer og driver diget ved Ørnene, mens Egense Nord Digelag ejer og driver
digerne øst herfor.
Digerne under Egense Nord Digelag blev anlagt i 1980’erne. Nordjyllands Amt godkendte i 1993 en vedtægt
for digelaget. Ørnenes diger er anlagt i 2005 iht. Kystdirektoratets tilladelse af 5. januar 2005. Det fremgik
forudsætningsvis af tilladelsen, at det nye dige påregnedes inddraget under det eksisterende Egense Nord
Digelag. I en senere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet er det præciseret, at det var et vilkår, at der
enten blev oprettet et særskilt digelag for de nye diger, eller at disse blev lagt ind under Egense Nord
digelag. I begge tilfælde skulle processen i kystbeskyttelseslovens Kapitel 1a følges.
Ved kommunalreformen i 2007 overgik opgaverne efter kystbeskyttelseslovens Kapitel 1a fra amterne til
kommunerne.
I 2008 udarbejdede Aalborg Kommune et udkast til vedtægt for et nyt digelag. Da det vurderedes, at der ville
være sammenfaldende interesser mellem de to digelag, blev man imidlertid enige om at arbejde videre hen
imod en sammenlægning af Grundejerforeningen Ørnene og Egense Nord Digelag.
En opmåling i 2009 viste, at digerne ikke var ens, og ikke i samme omfang opfyldte de givne tilladelser.
Samtidig var det klart, at de økonomiske forhold i de to foreninger var forskellige, og at dette ville være en
udfordring i forbindelse med at skabe den fornødne ensartethed i den fremtidige fælles bidragsfordeling
mellem medlemmerne.
Efter høring hos grundejerne og et offentligt møde i 2010, traf Aalborg Kommune i 2011 afgørelse om
sammenlægning af Egense Nord Digelag og Grundejerforeningen Ørnene. Afgørelsen blev påklaget til
Transportministeriet, der hjemviste afgørelsen med henvisning til, at der ikke var angivet tilstrækkelig
begrundelse for størrelsen af det indskud, som ifølge afgørelsen skulle indbetales af Ørnenes medlemmer
ved sammenslutningen.
I 2011 og 2012 betalte medlemmerne af Egense Nord Digelag for en væsentlig udbygning og reparation af
deres diger.
I november 2012 traf Aalborg Kommune en ny afgørelse om sammenlægning og bidragsfordeling samt
éngangsindskud fra Ørnenes medlemmer til dækning af en fremtidig udbygning af Ørnenes diger til samme
standard som Egense Nord Digelags.
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Afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en række lodsejere, som erklærede sig enige i at
sammenlægningen var hensigtsmæssig, men som primært var uenige i de økonomiske forudsætninger, der
var lagt til grund for den fremtidige bidragsfordeling og kapitalindskud. Natur- og Miljøklagenævnet
ophævede i november 2016 kommunens afgørelse som ugyldig, da kommunen ikke fandtes at have haft
hjemmel i kystbeskyttelsesloven til at pålægge grundejere at betale et kapitalindskud til et ikke tydeligt
fastlagt, fremtidigt projekt eller for at etablere et kapitalberedskab hertil.
Det har således hidtil ikke lykkedes at finde en model for sammenlægning, som har kunnet godkendes.
Grundejerforeningen Ørnenes dige er således fortsat ikke, som forudsat i tilladelsen fra 2005, sammenlagt
med Egense Nord Digelag, og der er heller ikke oprettet et særskilt digelag for Ørnene. Diget drives fortsat af
grundejerforeningen.

Oprettelse af nyt digelag og forslag til vedtægt.
Det er Miljø- og Energiforvaltningens opfattelse, at det fortsat vil være vanskeligt at opstille en økonomisk
model for en sammenlægning med de nuværende forudsætninger. Derfor bør der i første omgang oprettes
et særskilt digelag for Ørnenes diger, således at tilladelsens vilkår er opfyldt. Dette vil desuden åbne
mulighed for, at de to digelag i de kommende år kan arbejde hen imod at gøre forudsætningerne – både
med hensyn til digernes tilstand og andre tekniske forhold og med hensyn til økonomien – så ensartede, at
en sammenlægning let kan gennemføres. Dette har været drøftet med begge foreningers bestyrelser, og der
er enighed om, at dette er den bedste løsning. Oprettelse af et særskilt digelag for Ørnene vil også bidrage til
en mere ensartet afgrænsning af ansvar og opgaver for de to digelag.
På Miljø- og Energiudvalgets møde den 15.08.2018 blev der godkendt en ny og opdateret vedtægt for
Egense Nord Digelag. Der er enighed med de to bestyrelser om, at det er hensigtsmæssigt, at de nye
vedtægter bliver så ens som muligt.
Oprettelsen af Digelaget Ørnene skal følge proceduren i Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a. Dette indebærer,
at der træffes afgørelse om, at der oprettes et digelag, som alle grundejere inden for Grundejerforeningen
Ørnenes område skal være medlem af. Miljø- og Energiudvalget godkendte dette på mødet den 18.04.2018.
Samtidig udarbejdes et forslag til vedtægt for laget. Vedtægtsforslaget sendes til lagets medlemmer,
hvorefter afgørelse om vedtægtens endelige indhold tidligst kan træffes 4 uger efter afsendelsen.
Forslag til vedtægt har været udsendt i høring i maj-juni 2018. I høringsfasen er der fremkommet
bemærkninger og ændringsforslag fra to grupper af grundejere. Henvendelserne er delvist enslydende. De
modtagne bemærkninger er opsamlet og kommenteret i et notat der vedlægges som bilag.
Forvaltningen har tilrettet vedtægten i overensstemmelse med notatet. Den tilrettede vedtægt er vedlagt som
bilag.
De modtagne høringssvar er samlet i et bilag, som også vedlægges.
Vedtægten skal efterfølgende tinglyses på ejendommene under laget. Der er foretaget en præcisering af
vedtægtens bestemmelse om tinglysning, så den svarer til den glædende formulering i kystbeskyttelsesloven
og så tinglysningen sker mest hensigtsmæssigt.
Når vedtægten er godkendt, skal der afholdes stiftende generalforsamling i laget.

Samlet vurdering
Kommunen træffer afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om oprettelse af digelag og udarbejder vedtægter
for digelagene.
Ved Grundejerforeningen Ørnene i sommerhusområdet nord for Egense er der anlagt diger til beskyttelse
mod oversvømmelse fra Limfjorden. I tilladelsen til etablering af digerne i 2005 var det forudsat, at digerne
enten blev lagt ind under det tilstødende Egense Nord Digelag eller, at der blev oprettet et særskilt digelag.
En sammenlægning er hidtil ikke lykkedes trods flere forsøg. Derfor oprettes nu Digelaget Ørnene.
Der er truffet afgørelse om, at digelaget oprettes.
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Forslag til vedtægt har været i høring hos digelagets medlemmer og der er modtaget bemærkninger og
ændringsforslag. Høringen har givet anledning til enkelte tekstændringer. Vedtægten er tilstræbt at være så
ens som muligt med den nye vedtægt for Egense Nord Digelag.
Beslutningen om oprettelse af digelaget og godkendelsen af vedtægten vil kunne påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
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Bilag:
Vedtægt 2018 for Digelaget Ørnene Endelig version til MEU
Kopi af alle modtagne høringssvar til vedtægtsforslag for Digelaget Ørnene
NOTAT om indkomne bemærkninger til vedtægt for Digelaget Ørnene
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Punkt 16.

Orientering om projektoversigt Bæredygtighed og Udvikling
2018-001596
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering en samlet oversigt over
projekt-aktiviteter målrettet en grøn omstilling af Aalborg Kommune. De anførte projekter er forankret i
Forvaltningen, men gennemføres med eksterne samarbejdspartnere.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget har på Miljø- og Energiudvalgsmødet den 15. august 2018, ønsket at få en oversigt
over den samlede projektaktivitet, som gennemføres, enten med Bæredygtighed og Udvikling eller med Miljø
og Plan, som projektleder.
Formålet med projektaktiviteterne er at bidrage til, at Aalborg er i front med den grønne omstilling med særlig
fokus på bæredygtig erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, klimavenlig energiforsyning, klimatilpasning samt
Grønne partnerskaber. Bæredygtighedsstrategien er retningsgivende for de aktiviteter som igangsættes via
projekterne.
Byrådets ambitioner og målsætninger i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling omsættes i Miljø- og
Energiforvaltningen til konkrete handlinger, via udvikling og gennemførsel af projekter, som giver merværdi
for de deltagende parter samtidig med, at projektet fremmer Byrådets bæredygtighedsstrategi.
Også myndighedsopgaverne bliver i stigende omfang understøttet af projektaktiviteterne, men fælles for alle
projekter er, at de gennemføres i partnerskaber med borgere, industrien, landbruget, detailhandlen og
uddannelsesinstitutionerne samt at udvikling og implementering af SMART Aalborg aktiviteter er et særligt
fokus område. Projekterne er derfor ofte tværsektorielle.
Medfinansiering til projekterne fra EU og andre eksterne parter er et helt centralt fokusområde i udviklingen
af projekterne. Det er målsætningen i udviklingen af projekterne, at 1 kommunal kr. bliver til aktiviteter for
minimum 3 kr.
Den betydelige projektaktivitet i forvaltningen betyder, at Aalborg Kommune i dag optræder som ”driver” for
den grønne omstilling i kommunen og regionen baseret på partnerskab og samskabelse.

Overordnet projektoversigt
Miljø- og Energiforvaltningen kan oplyse, at der for tiden er:
Gennemsnitlig årlig kendt
projektøkonomi for
perioden 2017-2019

Antal projekter total

43

Antal projekter indenfor CGO

6

Kr. 22.602.000

Antal projekter indenfor NBE

9
46 projekter - herunder 22 vandløbsprojekter og 24 vådområde-projekter
11 projekter – herunder 7
forundersøgelser og 4
vandløbsprojekter

Kr. 45.343.000

Antal projekter indenfor LS
Antal projekter indenfor VandMiljø

Aalborg Kommunes samlet
egenfinansiering i ovenstående
projekter, i perioden 2017-2019
Projekterne omfatter en samlet
årlig økonomi / omsætning i
Regionen for perioden 2017-2019

Kr. 85.739.000
Kr. 5.368.000

Kr.

9.888.000

Kr. 159.052.000

For hver 1 krone bevilliget af Aalborg byråd, udløses der aktiviteter for op mod 16 kroner med
ovenstående projektportefølje.
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Fordele og risici ved Projektbaseret finansiering af de kommunale miljø- og bæredygtighedsopgaver
I nedenstående SWOT skema er de væsentligste fordele, svagheder, muligheder og risici ved den store
fokus på en projektfinansieret miljø- og bæredygtighedsindsats beskrevet.
Fordele

Svagheder

-

Projekterne afvikles i partnerskaber hvorved der
oftest opnås størst mulig effekt

-

Øvrige partnere kan påvirke
implementeringshastigheden

-

Implementeringen af Byrådets bæredygtigheds
ambitioner medfinansieres af eksterne partnere.
(1:2 – 1:16)

-

Udvikling sker alene inden for EU /
statsstøtteområder

-

AAU og øvrige uddannelsesinstitutioner er
meget ofte centrale samarbejdspartnere

Der skal anvendes ressourcer på at skabe
netværk / partnerskaber

-

De kommunale samarbejder giver mulighed for
at store opgaver kan fastholdes i kommunalt
regi

Der anvendes ressourcer på udformning af
projektansøgning, uden garanti på projekttilsagn

-

Byrådet har ikke 100% indflydelse på
projektindholdet, da andre partnere deltager

-

De kommunale samarbejder muliggøre
kvalificeret samarbejde omkring cirkulær
økonomi.

-

I flere tilfælde vil ekstern medfinansiering være
forudsætning for at aktiviteten kan gennemføres
inden for eksisterende budget

Muligheder

Risici

-

For hver krone byrådet allokerer til NBE og
CGO, er der mulighed for at fastholde og
udbygge et højt niveau af projektmedfinansieringen af Byrådets
bæredygtighedsstrategi

-

De eksterne projektbevilgende myndigheder kan
afgøre at projektafviklingen ikke har levet op til
projekttilsagnet hvorved det økonomiske tilskud
reduceres/bortfalder, og der opstår ”hul” i
budgettet

-

Med NBE og CGO har byrådet etableret en
partnerskabsstruktur som er velegnet til
implementering af FN´s verdensmål

-

De deltagende parter kan træde ud af et projekt,
førend det er afsluttet, hvorved projektet ophører
/ reduceres, førend planlagt

Der henvises til bilag 1 + 2 for en mere detaljeret oversigt, pr. projekt.
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Bilag:
Bilag 1_ Projektøkonomi (MEU 31.10.18)
SAMLET - slides til projektoversigt MEU 31-10-18
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Punkt 17.

Orientering om deltagelse i Økologisk Råds grønne omstillingsprojekter
2018-062686
Miljø-og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering Aalborg Kommunes bidrag til
Det økologiske Råds projekt ”Grøn Omstilling, der rykker”.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Det Økologiske Råd gennemfører i et samarbejde med Samsø Energiakademi og Videncenter for
Energibesparelser i bygninger / Teknologisk Institut Taastrup for tiden et projekt, der beskriver og
videreformidler forskellige grønne omstillingsprojekter over hele Danmark.
Til brug for projektet har Det Økologiske Råd efterspurgt gode eksempler på lokale omstillingsprojekter med
væsentlig aktørinddragelse og fokus på energi.
På baggrund af de indmeldte projekter vil Det Økologiske Råd udvælge mindst 6-8 projekter, som får en
mulighed for profilering i letlæste digitale informationsfoldere, gennem en række korte film til f.eks. YouTube
og i en samlet rapport.
Miljø- og Energiforvaltningen har indsendt omstillingsprojekterne: ”Grønne Agenter” og ”Netværk for Grøn
Detail”, som er gode eksempler på projekter i Miljø- og Energiforvaltningen, som gennem borgerinddragelse
og partnerskaber bl.a. har medført væsentlige energibesparelser.
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Bilag:
Skema Grøn Agent
Skema Grøn Detail
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Punkt 18.

Orientering om status for "Gør os alle Grønnere" kampagnen
2018-005744
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status for ”Gør os alle
Grønnere” kampagnen.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
”Gør os alle Grønnere” kampagnen blev igangsat i juni måned 2017 efter Miljø- og Energiudvalgets
beslutning herom på udvalgsmøde den 19. april 2017 (pkt. 6), og løber frem til og med 2020.
Kampagnen er tænkt som en identitetsunderstøttende kampagne, om Aalborg som en grøn og bæredygtig
kommune. Kampagnen skal medvirke til at tydeliggøre de mange grønne initiativer, der foregår i kommunen
(både for borgere i kommunen og for besøgende) for der igennem at stimulere en grøn og bæredygtig
adfærd.
Som startskud er kampagnen blevet introduceret på de nye affaldskurve, som er blevet opstillet i midtbyen,
på havnefronten og i Vestre Fjordpark. Den del af kampagnen sker i samarbejde med By- og
Landskabsforvaltningen, og det forventes at fortsætte over de næste år, i takt med udskiftningen af de
resterende affaldskurve.
En andet startskud var produktion af en grøn identitetsfilm, der nu er blevet set mere end 15.000 gange på
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=CEXiiuk87-4&t=33s
På årets Nibefestival, var kampagnen en vigtig del af Center for Grøn Omstilling og Aalborg Renovations
indsats, for at få de unge festivaldeltagere til at tage større ansvar for deres affald og sikre at de indsamlede
og sorterede deres affald.
Alle forvaltninger er deltagere i kampagnen i dag, og der arbejdes på at etablere en tværgående kampagne
komite (bestående af repræsentanter fra boligforeninger, det private erhvervsliv, turistorganisationer m.fl.),
som skal være med til at skubbe kampagnen yderligere frem, inden for de næste måneder. Herudover er der
skabt samarbejde med bl.a. Aalborg Lufthavn, der bruger kampagnen, ligesom kampagnen har været synlig
på bl.a. Aalborg stadion og i Gigantium.
De næste skridt af kampagnen, vil fokusere på de eksterne samarbejdspartnere og få dem til at bruge
kampagnen. Dette er for at sikre egentlig forankring uden om kommunen som organisation og herved
skubbe på for en bredere forankring af kampagnen.
Fokus vil blive målrettet boligforeningerne i Aalborg Kommune, som der i forvejen samarbejdes med, samt
de mange virksomheder, der er med i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE). Andre mulige tiltag
ift. ekstern promovering vil ydermere blive undersøgt.
Der vil også stadig være et internt fokus i kampagnen. Dette vil ske blandt andet ved at tydeliggøre og
promovere de cases der er på www.gørosallegrønnere.dk, men også på de konkrete tiltag, der igangsættes
internt. Oplagt ville det bl.a. være at bruge kampagnen til at understøtte de miljøtiltag, der foregår i
forvaltningerne f.eks. affaldssortering på kontorerne.
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Punkt 19.

Orientering om status og udvikling af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
2018-006828
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiforvaltningens orientering status for Netværk for
Bæredygtig Landbrugsudvikling.
Beslutning:
Til orientering.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrunden
Byrådet har fra budget 2018 afsat midler til Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling.
Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling er oprettet i et partnerskab med de lokale landboforeninger
LandboNord og Agri Nord. Netværket har organiseret sig med en bestyrelse med deltagelse af Miljø- og
Energiudvalget samt de to foreningers formænd.
Netværkets kerneaktiviteter er:
 Større tværgående projekter (recirkulering af næringsstoffer, genbrug og genanvendelse af plast
mm)
 Udarbejdelse af Grønne Udviklingsplaner på konkrete landbrug. Planer som fører til konkrete tiltag.
 Netværksmøder med et inspirerende og understøttende indhold i forhold til bæredygtig
landbrugsudvikling
Status på aktiviteterne
I Aalborg Kommune er der nu en kerne på ca. 40 landmænd, som har fået udarbejdet Grøn Udviklingsplan
og som deltager i netværksmøderne. Herudover deltager enkelte andre interesserede landmænd samt en
repræsentant fra Agri College i Aalborg.
De Grønne Udviklingsplaner giver bud på konkrete bæredygtige tiltag på de enkelte landbrug med en
tilknyttet handlingsplan, som understøtter gennemførsel af tiltagene. Det drejer det sig om f.eks. bedre
afgræsning, bedre arrondering, energioptimering, omlægning til økologi, brug af regnvand til staldvask,
etablering af biogasanlæg, naturprojekter på tværs af ejendomme, solcelleanlæg og minivådområder m.
bedre dræning.
Tilbagemeldingerne fra landmændene
I sommeren 2018 er der lavet en evaluering af netværket (bilag). Der er sendt spørgeskema til 45 landmænd
og gennemført 5 interviews. 19 landmænd har besvaret spørgeskemaet.
Landmændene peger på, at de grønne udviklingsplaner og netværket tilfører værdi blandt andet ved:




at give et fælles billede af og inspiration til arbejdet med bæredygtighed
processen giver landmanden mulighed for at stoppe op og overveje fremtidige tiltag
at skabe en god dialog med kommune og landboforening

Alle de adspurgte landmænd vil gerne deltage i netværket fremadrettet og 15 ud af 19 landmænd peger på
at de vil anbefale netværket til kollegaer. 8 ud af 10, som ikke allerede har en Grøn Udviklingsplan,
efterspørger mere information om planerne.
Udvikling af netværket
Partnerskabsaftalen med landboforeningerne er netop fornyet. Dette sikrer, at netværket kan fortsættes og
udvikles i det næste år, idet også foreningerne leverer ressourcer ind i partnerskabet.
Det er besluttet, at tilbuddet om deltagelse i netværksaktiviteter fremover skal gives til alle landmænd i de
nordjyske kommuner, som er landboforeningernes naturlige kundeområder. Derudover skal der fortsat
tilbydes Grønne Udviklingsplaner til landmænd i Aalborg Kommune. Arbejdet med plastgenanvendelse skal
fortsættes og der skal søge finansiering til øvrige projekter samt udvidelse af aktiviteterne i de øvrige
nordjyske kommuner.
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Bilag:
evalueringsrapport NBE Landbrug med logo
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Punkt 20.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Til orientering.
Jens Riise Dalgaard orienterede om konkrete miljøsager:
- flytning af plastaffald fra den tidligere IFR-grund på Savanavej ejet af Aalborg Havn.
- støjklager over virksomheder i Sølystkvarteret.
- ansøgning om miljøtilladelse ved etablering af autoophugsvirksomhed i Vaarst (opfølgning på orientering til
Miljø-og Energiudvalgets møde den 5. september 2018).
- lugtgener fra anlæg ved virksomheden Saga Wood.
Jane Stampe orienterede om, at Renovations medarbejdere hidtil har lagt haveaffaldscontainere ned i skel
efter tømning. Denne praksis var begrundet i en risiko for, at vinden kunne vælte de tomme containere og lave
skade på biler m.v. Det er besluttet, at medarbejderne fremadrettet ikke længere skal lægge
haveaffaldscontainerne ned i skel efter tømning på baggrund af erfaringerne med de nye containere til
restaffald. I konkrete tilfælde af storm eller kraftig vind kan Aalborg Forsyning, Renovation dog vælge, at
medarbejderne skal lægge haveaffaldscontainerne ned efter tømning.
Jane Stampe orienterede om, at Miljø- og Energiudvalget, som tidligere aftalt, får en sag til behandling i første
kvartal 2019 om klima og oversvømmelse i Aalborg Kommune.
Jane Stampe orienterede om at Aalborg Kommune i regi af 6-by samarbejdet har sendt et brev til Klima- og
Energiministeren, samt til partiledere, gruppeformænd og ordfører vedrørende det aktuelle lovforslag om
ændring af kommunernes mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen.
Den 17. januar 2019 er Miljø- og Energiudvalget samt Energikoncernens bestyrelse inviteret til en Energi- og
Erhvervsdag vedrørende revision af energistrategien for Aalborg Kommune.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Bilag:
Vedtagelsesnotat - vedtaget ændring af spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af et område i
det åbne land ved Vadum Kirkevej, Øst for Vadum
Vedtagelsesnotat - vedtaget ændring af spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af et
områdeVedtagelsesnotat - vedtaget ændring af spildevandsplanen vedrørende spildevandskloakering af et
område i det åbne land ved Vadum Kirkevej, Øst for Vadum
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Punkt 21.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Intet.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Punkt 22.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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Punkt 23.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.
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