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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af kompetencefordelingsplanen mellem Miljø- og Energiudvalget og
Miljø- og Energiforvaltningen
2018-006425
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at kompetencefordelingen
mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen fastsættes som angivet i sagsbeskrivelsen
med tilhørende bilag.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalgsmødet den 17.01.2018, punkt 8 blev kompetencefordelingen mellem Miljø- og
Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen godkendt med henblik på en senere revision af
kompetencefordelingen.
Miljø- og Energiudvalgets ansvarsområder er angivet i Aalborg Kommunes Styrelsesvedtægt, jf. Byrådets
godkendelse den 11. december 2017 (punkt 10).
Til ansvarsområderne hører strategisk planlægning, myndighedsopgaver og indsatser inden for områderne:
 Bæredygtighed
 Klima, forebyggelse og tilpasning
 Grøn omstilling og Cirkulær Økonomi
 Indsamling af affald og drift af genbrugspladser m.m.
 Vandløb og fjord
 Miljøregulering af Industri- og Landbrug
 Energi
 Drikkevand
 Spildevand og regnvand
 Beredskab
Den fremlagte kompetencefordeling dækker Miljø- og Energiudvalgets ansvarsområder i
Styrelsesvedtægten.
Overordnet opdeling – forretningsdrift og myndighedsafgørelser
Overordnet set kan Miljø- og Energiforvaltningens aktiviteter opdeles i henholdsvis forretningsdrift og
myndighedsafgørelser.
Ved forretningsdrift forstås aktiviteter, der tilsammen udgør den faktiske drift og styrelse af Miljø- og
Energiforvaltningens virksomhed og kontorer.
Ved myndighedsafgørelser forstås ikke-forretningsmæssige afgørelser samt vedtagelse af planer, hvor
kommunen direkte i lovgivningen eller lignende er angivet som den besluttende myndighed. Dog medtages
enkelte myndighedslignende afgørelser i denne kategori.
Hovedlinjen i kompetencefordelingen
Kompetencefordelingen mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen indstilles fastsat
som følgende:


Kompetencefordelingen for forretningsdrift fastsættes som en fælles overordnet
kompetencefordeling som angivet i første del af vedhæftede kompetencefordeling mellem udvalget
og forvaltningen (bilag 1). Der vil dog altid være afvigelser herfra, eksempelvis således at Miljø- og
Energiudvalget godkender/anbefaler/indstiller ved store, komplicerede og/eller principielle emner
eller sager.



Kompetencefordeling for myndighedsafgørelser placerer som udgangspunkt vedtagelse af rammer
for sagsbehandling for de enkelte faglige emner/områder ved Miljø- og Energiudvalget, mens den
daglige sagsbehandling og lignende inden for disse rammer placeres ved Miljø- og
Energiforvaltningen. Der vil dog altid være afvigelser herfra, eksempelvis således at Miljø- og
Energiudvalget træffer konkrete afgørelser for store, komplicerede og/eller principielle emner eller
sager.



Generelt gælder dog, at godkendelser vedrørende såvel forretningsdrift som myndighedsafgørelser
altid placeres ved byrådet, i det omfang det direkte kræves i lovgivningen eller kutyme.

Forslag til ændret Kompetencefordeling mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen
fremgår af bilag - Kompetencedelegation Miljø- og Energiudvalget.
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Alle ændringer i forhold til senest vedtagne kompetencedelegation er beskrevet og forklaret i en skematisk
oversigt vist i bilag – Oversigt over ændringer kompetencedelegation MEU. Samtidig er ændringerne
markeret med rødt i Forslag til Kompetencefordeling mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og
Energiforvaltningen (bilag 1) samt de tilknyttede rammebilag 1 - 14.
Forretningsdrift
Under forretningsdrift er oplistet 23 opgaver/områder, hvor delegationen er angivet i forhold til om Byråd,
Udvalg (Miljø- og Energiudvalget) og Forvaltning (Miljø- og Energiforvaltningen) kan indstille, anbefale,
godkende eller skal orienteres.
I forhold til tidligere version af kompetencefordelingen for forretningsdrift er der udelukkende foretaget
rettelser, således at kompetencefordelingen stemmer overens med den nuværende praksis samt ændring af
en enkelt formulering af opgaven, som er mere dækkende for den nuværende organisering og struktur.

Myndighedsafgørelser
Generelt er der foretaget rettelser i forhold til lovændringer, opdateringer i forhold til gældende praksis,
ændre ordlyd, således at fx specifikke datoer på vedtagne planer ikke er nævnt, men udelukkende det
generelle navn på planen samt ændre ordlyd, så det er mere sigende til den nuværende
organisering/struktur.
Der er ikke foretaget ændringer i delegationen fra byrådet til Miljø- og Energiudvalget.
I nedenstående er beskrevet større ændringer, og områder, hvor delegationen er ændret fra Miljø- og
Energiudvalget til Miljø- og Energiforvaltningen.
Myndighedsafgørelser er inddelt i 14 områder med hver deres selvstændige ramme for
kompetencedelegationen. Der var tidligere 16 områder, men områderne ”Jordflytningsområdet” og
”Jordforureningsområdet” er slået sammen til et område, mens tidligere ramme 16 – ”Strategiske
beslutninger o. lign. af planlægningsmæssig karakter – vandsamarbejdsområdet” er slettet, fordi
vandsamarbejderne nu alle er organiseret i foreninger.
I området Ramme 2 – Vandforsyningsloven er foretaget en rettelse i forhold til ændret organisering af
vandsamarbejderne vedrørende takstgodkendelse. Det er fortsat Miljø- og Energiudvalget som anbefaler
taksten til byrådets godkendelse.
Der er foretaget en større omskrivning i forbindelse med at områderne ”Jordflytningsområdet” og
”Jordforureningsområdet” er slået sammen i en ramme. Rammen er nu opdelt efter de tre
lovgivningsområder Jordforureningsloven, Miljøbeskyttelsesloven samt Miljøerstatningsloven. I denne
omskrivning er også forslået en ændring af kompetencen fra Miljø- og Energiudvalget til Miljø- og
Energiforvaltningen på to områder:



Administration af Jordflytningsbekendtgørelsen, herunder udarbejdelse og vedtagelse af
jordrelativets bilag for analysefritagelse og anmeldeskema.
Administration af §50a - Administration af reglerne vedrørende områdeklassificering herunder
udarbejdelse og varetagelse af jordregulativets bilag for områdeklassificering.

I Ramme 6 – Varmeforsyningsloven foreslås, at kompetencedelegation for behandling af projekter efter
varmeforsyningsloven ændres, så kompetencen til behandling af projekter uden væsentlige indsigelser
og/eller ekspropriation delegeres til Miljø- og Energiforvaltningen. Kompetencen til behandling af projekter
med væsentlige indsigelser og/eller ekspropriation ligger hos byrådet.
Ændringen er forslået, fordi der har været tilfælde, hvor medlemmer af Miljø- og Energiudvalget, der
samtidigt var medlemmer af bestyrelsen i Aalborg Varme A/S, var inhabile i forhold til behandling af den
konkrete sag, fordi Aalborg Varme A/S efterfølgende ville blive aftalepart over for projektansøger. En
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forudsætning for gennemførelsen af aftalen var, at Miljø- og Energiudvalget traf afgørelse om godkendelse
af projektet. Der var således ikke blot tale om en generel interesse, som i sager om almindelig
varmeplanlægning, men Aalborg Varme A/S ville indirekte kunne opnå en fordel ved godkendelsen af
projektet.
I Ramme 7 – Vandløb og vandplanprojekter er dels foretaget tekstmæssige ændringer fordi Miljømålsloven
udgår og er erstattet af Lov om vandplanlægning. Herudover er tilføjet Kystbeskyttelsesloven, som ikke
tidligere har fremgået af denne kompetencedelegation. Her er Administration af loven som udgangspunktet
delegeret til Miljø- og Energiforvaltningen, dog med følgende undtagelser:


Godkendelse af oprettelse af nye digelag
samt ændring af eksisterende digelag

Miljø- og Energiudvalget



Godkendelse af større
kystbeskyttelsesprojekter

Miljø- og Energiudvalget



Afgørelser om at der skal udføres anlæg
eller andre foranstaltninger til
kystbeskyttelse

Miljø- og Energiudvalget



Afgørelser om at fremme eller ikke fremme
forslag til kystbeskyttelse

Miljø- og Energiudvalget



Afgørelser om ekspropriation til
gennemførelse af
kystbeskyttelsesforanstaltninger

Miljø- og Energiudvalget principgodkender med
henblik på oversendelse til By- og
Landskabsforvaltningen, der har kompetencen.



Afgørelser om kommunal garanti for lån
samt om kommunal medfinansiering eller
mellemfinansiering af
kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Miljø- og Energiudvalget anbefaler til
magistraten/byrådet

Ramme 10 – Ulempesager er blevet ændret til at være mere specifik i forhold til typer af ulempesager. Her er
nævnt de kommunale forskrifter om Miljøregulering af midlertidige bygge- og anlægsarbejder, Miljøregulering
af Restaurationsdrift og Miljøregulering af støjforhold ved udendørs musikarrangementer på kommunale
pladser, hvor Miljø- og Energiudvalget anbefaler til byrådet. I forhold til retningslinje for håndtering af byggeog anlægsaffald i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter samt fuglehold i by- og
sommerhusområder, foreslås at kompetencen gives til Miljø- og Energiudvalget.
I Ramme 13 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er tilføjet at
VVM-bekendtgørelsen nu også dækker Vandforsyningsloven samt Varmeforsyningsloven. Herudover er
tilføjet to nye punkter vedrørende VVM-redegørelser:



Igangsætning af foroffentlig høring i de VVM-redegørelsessager, hvor Miljø- og Energiudvalget efter
aftale har delegationen, gives kompetencedelegationen til Miljø- og Energiforvaltningen.
Igangsætning af høring af forslag og endelig godkendelse i de VVM-redegørelsessager, hvor Miljøog Energiudvalget efter aftale har delegationen, gives kompetencedelegationen til byrådet.

I Ramme 14 – Rottebekæmpelse er tilføjet at driftsplanen ”strategi og handlingsplan for rottebekæmpelse”
godkendes i Miljø- og Energiudvalget, jfr. den nuværende praksis.
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Bilag:
Udkast - Kompetencedelegation Miljø- og Energiudvalget
Oversigt over ændringer i kompetencedelegation MEF
Kompetencedelegation - Ramme 1 - Beredskabsområdet
Kompetencedelegation - Ramme 2 - Vandforsyningsloven
Kompetencedelegation - Ramme 3 - Spildevandsplanområdet
Kompetencedelegation - Ramme 4 - Affaldsområdet
Kompetencedelegation - Ramme 5 - Jordflytningsområdet
Kompetencedelegation - Ramme 6 - Varmeforsyningsloven
Kompetencedelegation - Ramme 7 - Vandløb og vandplanprojekter
Kompetencedelegation - Ramme 8 - Badevand og svømmebade
Kompetencedelegation - Ramme 9 - Dambrug og Landbrug, godkendelses- og tilladelsesopgaver
Kompetencedelegation - Ramme 10 - Ulempesager
Kompetencedelegation - Ramme 11 - Virksomheder, godkendelses- og tilladelsesopgaver
Kompetencedelegation - Ramme 12 - Miljøvurdering af kommuneplan og lokalplan
Kompetencedelegation - Ramme 13 - VVM
Kompetencedelegation - Ramme 14 - Rottebekæmpelse
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Punkt 3.

Drøftelse og godkendelse af erhvervsstrategi 2019-2022 - Aalborg Bygger Bro
2018-091346
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget drøfter forslag til Erhvervsstrategi for
2019-2022 ”Aalborg bygger bro” og godkender, at bemærkninger til Erhvervsstrategi 2019-2022 for Aalborg
Kommune fremsendes til Borgmesterens Forvaltning, jfr. brevudkast.
Beslutning:
Drøftedes og godkendt at bemærkninger til Erhvervsstrategi 2019-2022 for Aalborg Kommune fremsendes til
Borgmesterens Forvaltning, jfr. brevudkast med følgende tilføjelser:
* Erhvervsby erstattes af erhvervskommune
* Bæredygtighedsfestivalen tilføjes
* Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling (NBL) og Netværk for Bæredygtig Byggeri tilføjes
* Klimastrategi tilføjes
* Omformulering af "drømme realiseres"
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Sagsbeskrivelse
Magistraten har sendt udkast til Erhvervsstrategi 2019-2022 for Aalborg i høring hos fagudvalgene.
Aalborg Erhvervsråd skal i starten af hver byrådsperiode udarbejde et forslag til Erhvervsstrategi for Aalborg
Kommune, der beskriver vision, mål og strategi for kommunens erhvervspolitik. Erhvervsstrategien skal
vedtages af byrådet, og gælder for årene 2019-2022.

Status på Erhvervsstrategi 2015-2018
Det overordnede mål for den nuværende Erhvervsstrategi er, at der skabes 7.500 flere arbejdspladser inden
udgangen af 2018.
Beskæftigelsen i Aalborg Kommune er ved udgangen af 1. halvår 2018 rekordhøj med 107.934
lønmodtagere, og der er skabt 6.666 flere arbejdspladser siden 1. januar 2015, hvor den nuværende
Erhvervsstrategi trådte i kraft.
Målet om 7.500 flere arbejdspladser bliver således opnået, hvis der i andet halvår af 2018 bliver skabt
minimum 834 nye arbejdspladser.
Jobskabelse er en væsentlig opgave, da Aalborg Kommune fortsat har flere ledige end landsgennemsnittet
og mange unge nyuddannede, der står klar til at bidrage til udviklingen af de nordjyske virksomheder.
Business Aalborg arbejder, sammen med Jobcenter Aalborg og en lang række eksterne
samarbejdspartnere, fokuseret på at skabe jobs gennem Jobvækstpakke, Aalborg Alliance, klynger og
branchenetværk, målrettede events og arrangementer etc.
Jobskabelse er derfor også et centralt element og et specifikt mål i forslaget til den nye Erhvervsstrategi.

Tilblivelsen af Erhvervsstrategi 2019-2022
Forslaget til den nye Erhvervsstrategi er blevet til i en åben proces i Erhvervsrådet, hvor samarbejdspartnere
og relevante aktører har bidraget. Gennem følgende aktiviteter har Erhvervsrådet og BusinessAalborg
samlet inspiration, input og kommentarer til Erhvervsstrategien:






Møde med Erhvervsrådet og gæster om udfordringer og udviklingsparametre for udviklingen af
erhvervsbyen Aalborg
Dialogmøder med Aalborg Havn og Aalborg Lufthavn
Strategiseminar for Erhvervsrådet om første forslag til ny Erhvervsstrategi og inspirations- og
erfaringspunkter fra Göteborg
Workshop for ansatte og samarbejdspartnere i Aalborg Kommune om forankring og udmøntning af
Erhvervsstrategien
Konferencen Aalborg Business Summit med 330 deltagere fra erhvervslivet om fremtidens Aalborg og
forslag til den nye Erhvervsstrategi.

Alle input, ideer og kommentarer er blevet vurderet og taget med i det videre arbejde. Enten i det endelige
forslag til Erhvervsstrategien eller i den handlingsplan, der primo 2019 udarbejdes i Erhvervsrådet til at
eksekvere strategien.
Titel, vision og måltal
Titlen ”Aalborg bygger bro” markerer, at Erhvervsstrategien er aktiv og handlingsorienteret, og at Aalborg
bygger noget sammen. Strategien og visionerne om fremtidens Aalborg kan kun realiseres, hvis aktørerne
arbejder sammen og arbejder i partnerskaber baseret på tillid ved at bygge broer til og imellem hinanden.
Titlen symboliserer samarbejde, partnerskaber, netværk, sammenhold, relationer, kort fra tanke til handling,
nedbryde siloer mv.
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Visionen i den nye strategi er udtrykt via fem statements, som er uddybet i strategien:






Vi vil skabe en erhvervsby med stærke rødder i Aalborgs styrker
Vi vil skabe en erhvervsvenlig kommune, hvor det er let at drive virksomhed og være iværksætter
Vi vil skabe en bæredygtig og digital erhvervsby
Vi vil skabe en erhvervsby, der tager ansvar og bygger bro
Vi vil skabe en erhvervsby, hvor drømme realiseres

Det overordnede mål for Erhvervsstrategien er at skabe værdi for virksomheder, kommune og mennesker
gennem udvikling og jobskabelse. Strategien har tre måltal, der skal fungere som pejlemærker for
erhvervsindsatsen. Erhvervsrådet har foreslået et sigte frem mod 2030 for at have et længere tidsperspektiv
at skabe forandring og vedvarende indsats i.




Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030
Mål 2: 12.000 virksomheder i Aalborg Kommune i 2030
Mål 3: Højere tilfredshed blandt aalborgensiske virksomheder.

Udgangspunkt og nulpunktsmåling er indarbejdet i strategien, så der er klarhed over og enighed om,
hvordan de tre måltal opgøres. Erhvervsrådet følger løbende op på, hvordan det går med at leve op til
måltallene.

Indsatsområder i strategien
De konkrete initiativer, projekter og handlinger i strategien prioriteres og igangsættes indenfor følgende fire
indsatsområder:


Verdensklasse spydspidser – Bæredygtighed og Digitalisering er de to områder, Aalborg er
allerstærkest på og mest kendt for internationalt – dem skal vi værne om og udbygge til nye højder – de
skal gennemsyre hele erhvervsindsatsen og smitte af på uddannelser og arbejdsmarked



Erhvervsservice – Det er de områder, hvor vi gør noget fokuseret 1:1 for iværksættere og
virksomheder – vi skal være nærværende og give individuel sparring og sagsbehandling – her ligger
iværksætterindsats, tilbud til etablerede virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og
investeringsfremme



Rammevilkår – kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er de væsentligste rammebetingelser for, at
virksomheder fortsat udvikler sig – dem skal vi hele tiden arbejde fokuseret med



Særlige udviklingsområder – Turisme og detailhandel er must-haves i en kommune af Aalborgs
størrelse – de er grundlaget for en attraktiv by, der kan tiltrække gæster, medarbejdere, studerende mv.
– de er væsentlige forretningsområder og brancher med mange ansatte

I figuren nedenfor ses elementerne og sammenhængen i Erhvervsstrategien.
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Hvad er nyt?
Erhvervsstrategi 2019-2022 adskiller sig en del fra den nuværende strategi 2015-2018. Navnlig på følgende
områder er den nye strategi anderledes og nyskabende:


FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Erhvervsstrategien forholder sig til de 17 Verdensmål og
hvordan erhvervsindsatsen kan bidrage til at omsætte målene til aalborgensisk virkelighed.



Arbejdsprincipper. I Aalborg har vi en særlig måde at arbejde på, som med den nye Erhvervsstrategi
bliver hyldet og fremmet. De syv arbejdsprincipper fortæller noget om, hvordan vi vil samarbejde, hvad
vi vil stræbe efter og hvilke værdier, vi har. Principperne skal efterleves af alle, der vil være del af
erhvervsbyen Aalborg.



Markant fokus på bæredygtighed og digitalisering. Udvikling gennem bæredygtighed og
digitalisering bliver med den nye strategi omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen i Aalborg. De to
områder er væsentlige for fremtidens samfund, stærke områder i Aalborg – både forsknings- og
erhvervsmæssigt – og de bygger bro og danner grundlag for udvikling i alle andre brancher og områder.
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Sammenhæng med andre politikområder
Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder, heriblandt
beskæftigelse, bæredygtighed, byggesagsbehandling, miljøsagsbehandling, lokalplanlægning,
landdistriktsudvikling mv. Både i udarbejdelsen af Erhvervsstrategien og i den efterfølgende eksekvering
samarbejdes der derfor tæt på tværs af kommunens strategier og afdelinger.
Dertil kommer, at arbejdsprincipperne i Erhvervsstrategien korresponderer med Aalborg Kommunes nye
personalepolitik og er koordineret med processen omkring udarbejdelse af Aalborgs nye vision ’DNA
Aalborg’.

Økonomi og realisering af strategien
Byrådet har i budget 2019 og overslagsårene afsat en årlig pulje til erhvervsfremmeinitiativer på 1,4 mio. kr.
Erhvervsrådet bevilger midler fra Erhvervspuljen til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til realiseringen af
Erhvervsstrategien.
Udover Erhvervspuljen søges initiativer realiseret sammen med og medfinansieret hos samarbejdspartnere,
fonde, statslige midler, EU-programmer, strukturfondsmidler, BRN m.fl. De seneste år er det lykkedes at
geare Erhvervspuljen 21 gange med ekstern finansiering, så Erhvervspuljen genererer projekter for omkring
30 mio. kr. årligt.
Primo 2019 udarbejder Erhvervsrådet og BusinessAalborg en dynamisk handlingsplan til Erhvervsplanen,
der viser, hvilke initiativer, der prioriteres hvornår for at realisere Erhvervsstrategien. Erhvervsrådet og
BusinessAalborg følger løbende op på initiativerne og målene i Erhvervsstrategien.

Miljø- og Energiforvaltningens rolle
Miljø- og Energiforvaltningen kan tilslutte sig intentionerne i strategien og støtter op om, at Aalborg skal være
en bæredygtig og attraktiv kommune både for virksomheder og borgere. Miljø- og Energiforvaltningen er
meget opmærksom på, at forvaltningen spiller en afgørende rolle i implementeringen af den foreslåede
erhvervsstrategi. Forvaltningens initiativer er uddybet i det medsendte brev til Borgmesterens Forvaltning.
Miljø- og Energiforvaltningen arbejder generelt for grøn bæredygtig omstilling på miljø- og energiområdet.
Det afspejler sig bl.a. i:







Den kommende Bæredygtighedsstrategi for 2020-2024 baseret på FN´s verdensmål
Energistrategien
Fagplaner inden for grundvand, affald, spildevand og varme
Miljøsagsbehandling
Aalborg Forsynings ejerpolitik og udviklingsstrategi og
Cirkulære- og bæredygtige indkøb i de kommunale indkøb

Af konkrete indsatser i Miljø- og Energiforvaltningen, som understøtter erhvervsstrategien kan bl.a. nævnes:
fortsat optimering af miljøsagsbehandlingen, ”en indgang, hvor der er fokus på god erhvervsservice, Grøn
Detail – et netværk der understøtter den grønne omstilling i butikker og restauranter, BRN initiativet ”Det
cirkulære Nordjylland”, skoletjenesten, der tilbyder at besøg af batmobilen (børnehave til 10. klasse), Det
grønne rejsehold, som understøtter virksomheders potentiale inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og
grøn omstilling, Miljø++ samarbejdet med Aalborg havn og AAU og Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling, der understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling.
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Bilag:
Høringssvar vedr. Erhvervsstrategi 2019-2022
Aalborg bygger bro - Erhvervsstrategi 2019-2022
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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.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget anbefalede på mødet den 31. oktober 2018 (punkt 4), at taksten for
3
Grundvandsbeskyttelse for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg blev fastsat til 1,50 kr. pr. m .
3

Efterfølgende har foreningens bestyrelse anmodet om, at taksten ændres til de oprindelige 1,40 kr. pr. m for
2019, således at taksten for 2019 er uændret i forhold til 2018.
Forvaltningen har vurderet, at der ud fra en samlet betragtning ikke er baggrund for at tilsidesætte
Foreningens anmodning, og kan dermed anbefale, at denne imødekommes, så taksten for 2019 fastsættes
3
til 1,40 kr. pr m .
Af sagsfremstillingen den 31. oktober 2018 fremgik nedenstående orientering om baggrunden for
takstgodkendelsen.
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.
Byrådet godkendte i 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.

Orientering om høringssvar til Region Nordjylland om forslag til udlæg af
graveområde ved Vester Hassing
2017-054657
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering at vedhæftede
høringssvar fremsendes til Region Nordjylland.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Punktet vedrørende orientering om høringssvar til Region Nordjylland om forslag til Tillæg nr. 1 til udlæg af
graveområde ved Vester Hassing, blev behandlet på Miljø- og Energiudvalgets møde den 21. november
2018 (punkt 7). Her blev følgende ført til referat: Udsat med henblik på fælles møde med By- og
Landskabsudvalget snarest og inden høringsfristens udløb.
Punktet blev behandlet på By- og Landskabsudvalget den 22. november 2018 (punkt 16). Her blev følgende
besluttet:
”Ikke godkendt, idet forvaltningen anmodes om i høringssvaret at tilkendegive, at henset til natur- og
grundvandsinteresser kan Aalborg Kommune ikke anbefale, at området udlægges som graveområde. Hertil
kommer, at den eksisterende råstofplan allerede tilgodeser det samfundsmæssige behov for udvinding af
råstoffer. Forvaltningen bemyndiges til at afsende nyt høringssvar i overensstemmelse med flertallets
bemærkninger.
Jan Nymark Thaysen, Vibeke Gamst og Ole Risager kan godkende indstillingen, idet bemærkningerne, der
er udarbejdet i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen, er relevante og lægger op til tæt dialog med
Regionen om den efterfølgende omdannelse og efterbehandling af området til værdifuld natur. Når råstoffer
kan indvindes så tæt på forbrugeren, som i nærværende sag, bliver klimaaftrykket i forhold til Co2-udledning
ved transport så begrænset som muligt, hvorfor der er tale om en miljømæssigt bæredygtig løsning.”
På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et revideret høringssvar, jf. bilag 1, og det er aftalt, at punktet
behandles på Miljø- og Energiudvalgets møde den 5. december 2018.
På Miljø- og Energiudvalgsmødet den 21. november 2018, blev følgende beskrevet:
Region Nordjylland har fremsendt forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2016 om udlæg af et nyt graveområde
nordøst for Vester Hassing i Aalborg Kommune.
Tillægget udlægger et areal på ca. 12 ha nordøst for Vester Hassing og nord for Omfartsvejen. Arealet skal
anvendes til indvinding af sand til teglfremstilling af Randers Tegl A/S.
Fristen for at komme med bemærkninger er den 30. november 2018.
Forud for høringen har Region Nordjylland afholdt en fordebat, hvor det ønskede areal til indvinding var ca.
29 ha. Aalborg Kommune fremsendte ved skrivelse af 31. januar 2018 høringssvar mod udlæg af et
graveområde på ca. 29 ha det pågældende sted.
Sagen er blevet behandlet på følgende møder:
- Miljø- og Energiudvalget den 20. december 2017, pkt. 6.
- By- og Landskabsudvalget den 11. januar 2018, pkt. 10.
- Fællesmøde mellem Miljø- og Energiudvalget og By- og Landskabsudvalget den 24. januar 2018,
pkt. 2.
- Aalborg Byråd den 29. januar 2018, pkt. nr. 9.
Derudover har der været afholdt møde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland på administrativt
niveau og Region Nordjylland har afholdt en høring af berørte myndigheder i forhold til afgrænsning af
miljørapporten til tillægget.

Oversigtskort
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Formål og baggrund
Området er ikke udlagt i den regionale råstofplan som graveområde. Råstofindvinding må ikke finde sted, før
Regionsrådet har taget stilling til dette efter retningslinje 3 i Råstofplan 2016:
”Ansøgning om råstofindvinding uden for de udlagte graveområder kan normalt ikke imødekommes”.
Regionen har på denne baggrund offentliggjort et tillæg nr. 1 til udlæg af et nyt graveområde til indvinding af
sand ved Vester Hassing på ca.12 ha.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for,
hvilke planer der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Regionsrådet har sammen med tillægget udarbejdet en miljørapport. I denne er der særlig fokus på
grundvand/drikkevand og de landskabelige forhold.
Den samlede vurdering ved etablering af råstofgraven i forhold til landskabet er, at der vil ske en væsentlig
påvirkning af de landskabelige og visuelle forhold. Dette skyldes ændringen af landskabsformer i et
landskabeligt interesseområde, og at planområdet fremstår meget synligt fra store dele af det
omkringliggende landskab. I forhold til grundvand og drikkevand fremgår det af vurderingen i miljørapporten,
at der ikke vil være en væsentlig miljømæssig påvirkning ved det ansøgte.
Aalborg Kommunes bemærkninger til udlæg af graveområde nordøst for Vester Hassing
Nedenstående bemærkninger er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Energiforvaltningen og By- og
Landskabsforvaltningen.
Planlægningsmæssige og landskabelige interesser
Graveområdet ligger i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landskab og skovrejsningsområde.
Endvidere indgår det som en del af en grøn forbindelse i kommunens Grøn-blå struktur.
Det fremgår af Miljørapporten, at regionen vil imødekomme områdets landskabelige interesser ved at stille
krav om efterbehandling til natur og rekreativt område.
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Aalborg Kommune finder det er meget væsentligt, at området, i forbindelse med en råstofindvinding,
efterbehandles til natur og rekreativt område. Aalborg Kommune finder, at rammen som sådan er for løs og i
praksis meget åben uden præcise vilkår. Efterbehandlingens nærmere indhold til et natur og rekreativt
område bør derfor kvalificeres og belyses væsentligt mere detaljeret fx via retningslinje 1: Anvendelse af
graveområder i tillægget til råstofplanen.
Grundvand og drikkevand
Det fremgår af miljørapporten, at det primære grundvandsspejl ligger mellem 10-20 meter under terræn og
gravedybden mellem 1-10 meter under terræn. I miljørapporten konkluderes det derfor, at der vil blive
indvundet over grundvandsspejlet eller ned til, men ikke under grundvandsspejlet.
På baggrund af ovenstående vurdering mener Aalborg Kommune, at der i gravetilladelsen skal stilles
specifikke krav til gravedybden. Grundvandsspejlets beliggenhed kan, som bekendt, variere og forventes
generelt at stige i fremtiden. Det er væsentligt at tage denne viden med i fastlæggelsen af gravdybden i
indvindingstilladelsen. Aalborg Kommune mener ikke, at der må graves tættere end 1 meter på
grundvandsspejlet, hvor der samtidig i fastlæggelsen af gravedybden skal tages forbehold for naturlige
variationer i grundvandsspejlets beliggenhed samt fremtidige grundvandsstigninger (klimaforandringer). På
baggrund af områdets beliggenhed inden for område med særlige drikkevandsinteresser bør Regionen føre
løbende tilsyn med, om vilkårene i forhold til gravedybden overholdes.
I Miljørapporten konkluderes det ligeledes, at arealet efter endt indvinding kan anvendes til placering af nye
vandindvindingsboringer. Denne konklusion holder kun, hvis det sikres, at der ikke graves under, eller tæt
på, grundvandsspejlet, da arealer ellers på sigt kan ende som en gravesø. Hvis det ender med en gravesø,
vil det ikke være muligt at etablere nye boringer til indvinding af grundvand, jf. bilag om status på
vandforsyning i Hals-området. Dette forhold burde ligeledes præciseres fx via retningslinje 1: Anvendelse af
graveområder i tillægget til råstofplanen.

Samlet vurdering
Region Nordjylland har fremsendt en høring med et tillæg nr. 1 til råstofplanen med henblik på at udlægge et
nyt graveområde til indvinding af sand nordøst for Vester Hassing på ca. 12 ha. Det er vurderingen, at
tillægget til Råstofplan 2016, for udlæg af graveområde til indvinding af sand ved Vester Hassing, bør
indeholde en kvalificering/præcisering af den kommende efterbehandlingsplan indhold i forhold til natur og
rekreative interesser, og at der ikke må graves så dybt så der kan opstå en gravesø som hindrer etablering
af nye boringer til indvinding af drikkevand. Disse forhold bør præciseres fx via retningslinje 1: Anvendelse af
graveområder i tillægget til råstofplanen.
Bilag
Bilag 1: Revideret høringssvar til Region Nordjylland
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Bilag:
Høringssvar til forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2016: Udlæg af nyt graveområde ved Vester Hassing i
Aalborg Kommune
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Punkt 6.

Orientering vedr. opfølgning på vandforsyningsplan 2013-2024
2016-022693
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering opfølgning på
Vandforsyningsplan 2013-2024 – påbud om tilslutning til vandværk.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Der blev i Vandforsyningsplan 2009-2020 (og senere i Vandforsyningsplan 2013-2024) identificeret fire
projektområder i kommunen (Dall, Skovstrup-Torderup, Håls og Lundby), hvor der ligger flere ejendomme
samlet med dårlig vandkvalitet.
For at sikre, at alle borgere i kommunen har lige mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet, blev
følgende besluttet i Vandforsyningsplan 2009-2020 (og senere i Vandforsyningsplan 2013-2024) (citat):

”Ejendomme i projektområderne Dall, Skovstrup-Torderup og Håls med dårlig vandkvalitet skal tilsluttes hhv.
Dall Villaby Vandværk, Aalborg Forsyning, Vand A/S og Fjellerad Vandværk. Projekterne gennemføres af åben
land-samarbejdet inden udgangen af 2014.”
Projektområde Dall blev afsluttet i 2013. Projektområde Lundby er ikke igangsat.
Miljø- og Energiforvaltningen startede arbejdet op i de næste projektområder Håls og Skovstrup-Torderup i
2014.
Projektområde Håls og Skovstrup-Torderup
I projektområderne er der i alt blevet tilsluttet 22 ejendomme til vandværkerne Fjellerad Vand A.M.B.A. (i
Håls) og Aalborg Vand A/S (i Skovstrup-Torderup).
I dag er der 2 ejendomme tilbage i henholdsvis projektområde Håls og Skovstrup Torderup, som havde et
nitratindhold større end 50 mg/l i deres drikkevand, og som ikke er tilsluttet vandværket.
Med den ny drikkevandsbekendtgørelse vedtaget 27-10-2017 er der for nogle ejendomme (herunder de to
som mangler tilslutning til vandværk) ikke længere et lovkrav om at analysere vandet for blandt andet nitrat,
og der er ligeledes ikke længere et drikkevandskriterie for nitrat på 50 mg/l for vandforsyningsanlæg, der kun
forsyner én husstand.
Derfor har Aalborg Kommune ikke længere hjemmel til at kræve påbuddene fra 2014 efterkommet. Det
betyder, at det ikke længere er påbudt at ejendommene tilsluttes Aalborg Vand A/S og Fjellerad Vand
A.M.B.A samt at få ejendommenes eksisterende boring sløjfet.
Samlet vurdering
For de 2 resterende ejendomme afsluttes sagsbehandlingen, idet der ikke længere er hjemmel til at kræve
påbuddene fra 2014 efterkommet.
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Punkt 7.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Dorte Ladefoged orienterede om principperne for placering af nedgravede containere, idet etableringen er
påbegyndt i Ø-gadekvarteret.
Jens Riise Dalgaard orienterede om status og mulige kommende tiltag på følgende miljøsager:
* Plast på IFR-grund Aalborg Havn
* Sølystkvarteret, Uniscrap og Aalborg Recycling
* Vaarst: To autoophugvirksomheder
* Sagawood, Frejlev
* RGS Nordic
* Kongerslev Kalk
Finansloven indeholder et forslag om afskaffelse af administrationsgebyr for virksomheder til affaldsområdet.
Jane Stampe og Jens Riise Dalgaard orienterede om konsekvenserne af forslaget for Miljø- og
Energiforvaltningen.
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Punkt 8.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen orienterede om
* Bestyrelsesseminar i Dansk Fjernvarme den 22.-23. november 2018 bl.a. angående oplæg om FNs 17
verdensmål,
* Bestyrelsesmøde i DANVA den 30. november 2018,
* Møde med beboerforeningen i Frydendal den 4. december 2018
* Seminarrække omkring juridiske forhold som bestyrelsesformand for et kommunalt ejet selskab den 23.
november 2018.
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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