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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 15.05.2019
kl. 08.30

Side 1 af 31
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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af mål om etablering af fjernaflæste vandmålere
2019-037609
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender følgende mål:
Etablering af fjernaflæste digitale målere med henblik på et øget serviceniveau, bedre miljø og
digital omstilling i vandforsyningen

Beslutning:
Anbefales.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune ønsker at understøtte udviklingen af kommunens vandforsyning mod et øget
serviceniveau, bedre miljø og digital omstilling. Ved at godkende etablering af fjernaflæste målere som
1
kommunalt mål sikres det, at vandforsyninger omfattet af Vandsektorloven kan få eventuelle
meromkostninger til etablering af fjernaflæste målere finansieret ved tillæg til deres økonomiske rammer.
Etablering af fjernaflæste digitale målere på drikkevandsforsyningen har bl.a. følgende fordele:
-

-

Bedre og mere tilgængelig præsentation af forbrugsdata vil give de økonomisk- og miljøbevidste
forbrugere mulighed for at spare på vandet og dermed sikre ansvarligt forbrug
Vandforsyningen kan driftsoptimere og kan hurtigere registrere eventuelle lækager i ledningsnettet –
dette er med til at reducere vandspild og dermed sikre ansvarlig produktion
Fjernaflæsning giver mulighed for en bedre og mere ensartet service for forbrugeren i Aalborg
Kommune, idet aflæsning af data foregår automatisk og forbrugeren får mulighed for at følge eget
forbrug, fx via app
Ved digital aflæsning af målere spares tid og ressourcer til manuel aflæsning samt administration af
indsendte aflæsningskort
Genbrug af data, fx til afregning af spildevandsafledning

Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi
Målet hænger sammen med Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi 2016-2020 ”Bedre muligheder for
borgere og virksomheder”. Etablering af fjernaflæste målere vil bidrage til at give nær, tilgængelig og
sammenhængende service samt skabe en enkel og effektiv administration.
Aalborg som Danmarks Grønne Testcenter
Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi har udpeget fire hovedområder, hvor det er essentielt med
ambitiøse indsatser for at realisere visionen om en grøn og bæredygtig udvikling. Det ene hovedområde
lyder således: ”Forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme, så virksomhederne får bedre
muligheder for at udvikle nye produkter og serviceløsninger, der kan give forbrugerne et billigere og mere
bæredygtigt ressourceforbrug”.
Det er Vækstteamets ambition, at der i to danske byer kan etableres storskala referenceprojekter, hvor fx en
hel by eller bydel fungerer som testområde for implementeringen af innovativ energi- og miljøteknologi.
Etablering af fjernaflæste digitale målere spiller rigtigt godt sammen med Aalborg Kommunes ambition om at
blive ét af Danmarks grønne testcentre. Aalborg Forsyning er allerede godt i gang med at etablere
fjernaflæste målere på fjernvarme og et oplagt skridt vil derfor være at understøtte en tilsvarende udvikling i
vandforsyningen.
Vandforsyningen i Aalborg Kommune
Vandforsyningen i Aalborg Kommune varetages af ca. 90 almene vandforsyninger. Heraf er der syv
vandforsyninger, som er omfattet af Vandsektorlovens § 2, stk. 1. Mål om øget serviceniveau, bedre miljø og
digital omstilling i vandforsyningen ved etablering af fjernaflæste digitale målere giver vandforsyningerne
2
omfattet af Vandsektorloven mulighed for at søge om tillæg efter ØR-Bekendtgørelsens § 11, stk. 1 til
meromkostninger ved etablering af fjernaflæste målere.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser ved etablering af fjernaflæste målere afhænger af, hvilket system for
fjernaflæsning, der vælges, men generelt er etableringsudgiften til fjernaflæste målere dyrere end til de
mekaniske målere. Herudover har længden af etableringsfasen også betydning for merudgiften i forhold til
almindelig vedligehold af aflæsningsmålere, der traditionelt strækker sig over 15-20 år. For at opnå
gevinsterne og undgå øgede udgifter i overgangsperioden skal udskiftningen ske hurtigere.
Samlet vurdering

1
2

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold nr. 469 af 12. juni 2009.
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber nr. 1235 af 10. oktober 2016.
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Et kommunalt fastsat mål om øget serviceniveau, bedre miljø og digital omstilling i vandforsyningen ved
etablering af fjernaflæste digitale målere vil understøtte en hensigtsmæssig udvikling af kommunens
vandforsyning. Samtidig vil det give vandforsyningerne omfattet af Vandsektorloven mulighed for at søge om
tillæg til meromkostninger ved etablering af fjernaflæste målere.
Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler etablering af fjernaflæste målere, idet det vurderes, at fordelene ved
fjernaflæste målere i vandforsyningerne opvejer eventuelle meromkostninger ved etableringen.
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Punkt 3.

Orientering om regnskabsrapportering pr. 30. april 2019 - skattefinansierede område
2019-031306
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering virksomhedsrapportering
for de skattefinansierede områder pr. 30. april 2019 for regnskabsåret 2019.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 48.319.000 kr. mod et
korrigeret budget på 122.083.000 kr.
Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af april måned have været et forbrug på 33,3 % af
budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 39,7 % af det samlede budget inklusiv overførsler, mens det
bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 39,6 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på
niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år.
På byrådets møde den 29. april 2019, pkt. 4 blev overførslerne fra 2018 frigivet i 2019 under forudsætning
af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2020. For Miljø- og Energiforvaltningen betyder dette, at
der blev frigivet 7.973.000 kr., hvilket er indarbejdet i det korrigerede budget. Dette er sket under
forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2019, kan overføre 4.294.000 kr. til 2020.
Såfremt budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2020 udgør det bogførte forbrug på driften
41,1 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 41,0 % af det samlede budget.
Forbruget pr. 30. april 2019 fordeler sig, som vist i bilag 1.
Til orientering kan oplyses, at der arbejdes på indarbejdelse af detaljerede fraværsstatestikker i
virksomhedsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningen. Disse forventes medtages i rapporteringen fra
og med 31. maj 2019.
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. april 2019 - skattefinansierede område
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Punkt 4.

Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen
2019-031836
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2019 gives tillægsbevilling på 5.482.000 kr. i
merudgifter og 2.327.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 7.809.000 kr. i netto-merudgifter, og
at bevillingsniveauet DiGiT-DAD (OCG) under sektor Administration og Service nedlægges pr. 1. januar
2019 som følge af overførsel til Aalborg Service A/S, og
at

Aalborg Renovations takster præciseres som anført i sagsbeskrivelsen og takstoversigten.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Budgetrevisionen, generelt
I nærværende budgetrevision, som omfatter de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen,
er der på baggrund af regnskab 2018 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt
indvejningsmængder mv.
Aalborg Renovation
I forårsrevisionen 2019 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte
ordninger, herunder bl.a. indvejede mængder. Derudover har fokus bl.a. været på gennemgang af
vognparkens sammensætning og driftsudgifter til vedligehold forbundet hermed, samt forventninger til lønog vognfordeling på de respektive ordninger baseret på bl.a. regnskab 2018.
I forårsrevisionen er ligeledes indarbejdet de nye finansieringsprincipper for affaldsadministrationsgebyr for
virksomheder pr. 1. januar 2019.
Samtidig tilrettes den gældende takstoversigt i henhold til Miljø- og Energiudvalgets beslutning den 5.
september 2018 (punkt 4). Rettelserne er alene af tekstmæssig karakter og påvirker således ikke de for
2019 godkendte takster.
Administration og Service – DIGIT-DAD (OCG)
DIGIT-DAD blev pr. 1. januar 2019 overført til Aalborg Service A/S. Dette bevirkede, at afdelingens budgetter
blev nulstillet jfr. byrådets beslutning på møde den 10. december 2018, punkt 15.
Som følge heraf nedlægges bevillingsniveauet nu med virkning pr. 1. januar 2019.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Aalborg Renovation
Generel administration
Justering antal boligabonnementer mv. i forhold til realiseret 2018, merindtægt................
Indtægt fra Miljø & Plan vedrørende affaldsadministrationsgebyr for virksomheder, samt
overførsel af overdækning primo (kr. 475.000), merudgift og merindtægt..........................
Justering af vedligehold, leje materiel og logo mv. efter gennemgang af vognparkens
sammensætning, grundet der er kommet flere vogne gennem de senere år til de
forskellige ordninger i henhold til Aalborg uden affald, samt justering vognfordeling,
merudgift ............................................................................................................................

+393

+1.933

+1.053

Justering af løn og -fordeling, forsikringer, barselsudligning, arbejdstøj, seniorjobbere
mm., mindreudgift ..............................................................................................................

-2.708

Justering af ydelsesaftaler mv., merudgift ..........................................................................

+1.711

Justeringer vedr. administration, herunder fast ejendom, IT, forsøgsprojekter,
genbrugsrådgivning, samt påbegyndelse affaldsplan 2020 mm., merudgift………… ........

+530

Ordning for dagrenovation – restaffald
Justering af tømningsindtægter baseret på containere hos borgerne ultimo 2018, samt
flere nedgravede containere ved boligforeninger, mindreindtægt ......................................
Køb og vedligehold, samt salg af containere, merudgift og merindtægt .............................
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DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Justering af løn- og vognfordeling, kørselsudligning samt udgift til ekstern renovatør
mm., merudgift ...................................................................................................................

+760

Justering af mængder - indvejning, indkøb sække, udbringning af poser og leje
containerhal, mindreudgift ..................................................................................................

-1.288

Kommunalt tilskud ved etablering af nedgravede containere, jf. Miljø- og Energiudvalgets
beslutning af 21. november 2018, merudgift ......................................................................

+500

Ordning for storskrald og haveaffald
Justering antal boligabonnementer i forhold til realiseret 2018, merindtægt ......................

+275

Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne, indvejningspris ved RenoNord for
plast og metal i forbindelse med revision af sorteringsanlægget i ca. 2½ måned jf.
orientering til Miljø- og Energiudvalget den 16. januar 2019, samt salgspris for papir/pap
og jern/metal, merudgift/mindreindtægt ..............................................................................

+422

Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .....................................................................

+900

Yderligere køb af flaskecuber mm., samt kommunalt tilskud ved etablering af
nedgravede containere, jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 21. november 2018,
merudgift ............................................................................................................................

+860

Drift af sorteringsanlæg ved RenoNord, merudgift .............................................................

+390

Ordning glas, papir og pap
Justering salgspris for papir/pap, samt justeringer lønfordeling og indvejning, merudgift
og mindreindtægt ...............................................................................................................

+82

-19

+41

-75

-653

Ordninger for farligt affald
Justering mængder inden for affaldsfraktionerne, samt antal afhentninger hos kunder,
merudgift og mindreindtægt……………………………………………………………………
Genbrugsstationer
Justering antal boligabonnementer og genbrugspladsgebyrer erhverv i forhold til
realiseret 2018 mm., merindtægt .......................................................................................

+425

Justering af mængder inden for affaldsfraktionerne og indvejningspris for forskellige
plasttyper hos RagnSells, samt salgspris for papir/pap og jern/metal, merudgift og
mindreindtægt ....................................................................................................................

+732

Justering af løn- og vognfordeling, samt salg af kompost til Rørdal, merudgift ..................

+120

Køb og vedligehold af materiel og bygninger omplaceres til veje, pladser og bygninger til
bl.a. IT-system og diverse asfaltarbejder mv., merudgift ....................................................

+48

Øvrige ordninger og anlæg – Administrationsgebyr og vægtydelse
Affaldsadministrationsgebyr virksomheder er bortfaldet pr. 1. januar 2019 og
overdækning primo er overført til Generel administration, mindreudgift og mindreindtægt

-2.089

Justering af løn- og vognfordeling, mv., mindreudgift .........................................................

-250

Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtindtægter, mindreudgift ......................

-80

Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt
Justering af mængder for jorddeponi og restaffald fra storcontainere, mindreudgift og
merindtægt .........................................................................................................................

-362
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DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .....................................................................

+789

Justering af mængder for jorddeponi påvirker vægtudgifter, merudgift ..............................

+80

Justering af køb af kompost fra genbrugspladser, mindreudgift .........................................

-160

Ændring i alt - drift 2019 ..................................................................................................

+5.482

-2.327

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2018 indebærer følgende saldi på de berørte
mellemregningskonti:
Afdeling/bevillingsniveau

Ultimo 2018
Regnskab
mio. kr.

Aalborg Gas
- Naturgas Net ...................................................................................
Aalborg Renovation
- Generel administration .....................................................................
- Ordninger for dagrenovation - restaffald .........................................
- Ordninger for storskrald mv. ............................................................
- Ordninger for glas, papir og pap .....................................................
- Ordninger for farligt affald ...............................................................
- Genbrugsstationer ..........................................................................
- Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ..................................................
Aalborg Renovation i alt ....................................................................
heraf sikkerhedsstillelse ....................................................................
Miljø og Plan
- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed ...................................
Administration og Service
- DiGiT-DAD (OCG)............................................................................
Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale
forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt .............

Ultimo 2019
Efterår 2018
mio. kr.

Ultimo 2019
Forår 2019
mio. kr.

-0,8

-0,7

-9,9
-4,0
15,9
-0,3
-0,3
-2,8
-2,6
-40,2
-44,2
-13,5

14,7
-2,3
34,6
-0,2
-0,3
14,2
-1,6
-40,6
18,5
-14,1

8,3
-1,5
35,5
0,0
-0,4
16,2
-1,7
-40,1
16,3
-14,1

0,4

0,4

0,5

-0,7

0,0

0,0

-45,3

17,8

16,1

Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Bilag:
AKR 2019 TAKSTOVERSIGT
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Punkt 5.

Godkendelse af Strategiplaner 2020-23 for Miljø- og Energiforvaltningen
2019-014444
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender afdelingernes strategiplaner
2020-2023.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Strategiplanlægning 2020-2023
Som grundlag for Budget 2020-2023 har Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger og kommunale
forsyningsvirksomheder udarbejdet strategiplaner, som alle er udarbejdet med udgangspunkt i Miljø- og
Energiforvaltningens mission, vision og værdigrundlag fra 2015.
Budgettemaer 2020-2023
Der har i foråret 2019 allerede været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor budgettemaer har
været på dagsordenen. Især har det været behandlingen af Miljø- og Energiforvaltningens forslag til
udmøntningen af forvaltningens andel af omprioriteringsbidraget på de skattefinansierede områder, der har
været i fokus.
Sideløbende hermed er Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger i gang med at udarbejde oplæg til
budgetønsker til den kommende budgetperiode. De foreløbige budgetønsker blev præsenteret for Miljø- og
Energiudvalgets møde den 2. maj 2019, punkt 8 og 9. Disse forhold vil frem til byrådets budgetdrøftelser i
august/september 2019 løbende blive behandlet i Miljø- og Energiudvalget.
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Bilag:
Strategiplan 2020-2023 for Bæredygtighed og Udvikling
Strategiplan 2020-2023 for Miljø og Plan
Administration og Service - Strategiplan 2020-2023
Strategiplan Aalborg Renovation 2020-2023
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Punkt 6.

Godkendelse af bidrag til omprioriteringsbidraget
2019-014429
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender Miljø- og Energiforvaltningens
forslag til fordeling af bidrag til Omprioriteringskataloget.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Som tidligere nævnt er en del af budgetprocessens første del udmøntningen af Miljø- og
Energiforvaltningens andel af Aalborg Kommunes samlede bidrag til Omprioriteringskataloget, jfr. Årshjul
2019 for Budget 2020-2023, der blev godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 6. marts 2019 (punkt
3).
Det samlede beløb, som Miljø- og Energiforvaltningen skal finde i bidrag til Omprioriteringskataloget, udgør
975.000 kr.
I forlængelse af Miljø- og Energiudvalgets møde den 3. april 2019 (punkt 4) forelægges neden for
beskrivelse af konsekvenserne ved, at bidraget til Omprioriteringskataloget findes i sektor Bæredygtighed og
Udvikling.
Område

Budgetramme 2020

Besparelse

Restbudget 2020

1.000 kr.

Bæredygtighed og Udvikling:
Reduktion i midler reserveret til
aktiviteterne under Center for Grøn
Omstilling
Miljø- og Energiforvaltningen i alt

6.108

975

5.133

975

Til de enkelte områder kan oplyses følgende:
Bæredygtighed og Udvikling
Reduktion af midler reserveret til implementering af Bæredygtighedsstrategien.
Budgettet reserveret til øget aktivitetsniveau i CGO er primært tiltænkt til implementering af den forstående
Bæredygtighedsstrategi, idet budgettet 2020 blev hævet med 1.000.000 kr. i forhold til budget 2019.
Midlerne er planlagt til tiltag, affødt af den voksende efterspørgsel fra borgerne i relation til klima og
bæredygtighed. Besparelsen på midlerne vil få den konsekvens, at hastigheden vil blive reduceret på
implementeringen af Bæredygtighedsstartegien, herunder den grønne omstilling med hensyn til klima,
aktivitetsniveauet i det Cirkulære Nordjylland samt udmøntningen af FN’s verdensmål i Aalborg Kommune.
Midler bevilget 2019 og 2020 til CGO til ekstra indsat med afsæt i Bæredygtighedsindsatsen er med
udmøntningen i 2019 og 2020 er således sparet væk.

Inddragelse af MED-organisationen
Sektorenes forslag til udmøntning af besparelsen har sideløbende med denne proces været forelagt MEDorganisationen.
LMU i Bæredygtighed og Udvikling har været hørt, og de anbefaler, at skal der ske en besparelse, er det
ønskværdigt, at det sker inden for områder, der ikke indebærer fyringer.
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Punkt 7.

Drøftelse af foreløbige budgetønsker - skattefinansierede område - fortsat drøftelse Budget 2020-2023
2019-014429
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets fortsatte drøftelse afdelingernes
opdaterede foreløbige budgetønsker.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningens foreløbige budgetønsker blev forelagt Miljø- og Energiudvalget til drøftelse på
møde den 2. maj 2019 (punkt 8). Til brug for Miljø- og Energiudvalgets fortsatte drøftelse af de foreløbige
budgetønsker, har de enkelte afdelinger opdateret skemaerne for de enkelte ønsker.
Der er på nuværende tidspunkt tale om meget foreløbige ønsker om udvidelser af budgetrammerne. For de
skattefinansierede områder skal alle budgetønsker medtages som følge af budgetproceduren i forhold til
serviceramme-restriktionerne, hvorimod der for de brugerfinansierede områder med egen kassekredit i
kommunekassen og egen økonomi kun vil blive tale om de væsentligste budgetændringer. Budgetønskerne
for de brugerfinansierede områder blev ligeledes præsenteret for Miljø- og Energiudvalget på mødet den 2.
maj 2019 (punkt 9).
Ønsker om rammeudvidelser – det skattefinansierede område
I henhold til budgetvejledningen for Aalborg Kommune må behov for rammeudvidelser på de
skattefinansierede områder ikke indregnes i budgetterne, før byrådet konkret har godkendt de enkelte
ændringsbehov.
Dette vil ske i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2019.
Der blev indhentet foreløbige ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder til
brug for Miljø- og Energiudvalgets indledende drøftelser på mødet den 2. maj 2019, og resultatet er fortsat
som vist nedenfor i oversigtsform. Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser fremgår af
vedhæftede skemaer og notater.
Ønsker til udvidelser af Drift
Beløb i 1.000 kr.
Miljø og Plan
Øget bygge- og anlægsaktivitet
i Aalborg Kommune miljøsagsbehandling
Vandløb og Limfjord
Drikkevand og markvanding
Klimasikring mod
oversvømmelse
Mere miljø og Bedre service til
virksomheder og borgere

2020

2021

2022

2023

600

600

600

600

1.500
350

1.500
900

1.500
900

1.500
700

600

900

900

900

1.500

2.100

2.100

2.100

Det skal bemærkes, at det er aftalt med By- og Landskabsforvaltningen, at budgetønsket vedrørende
Klimasikring mod oversvømmelser skal koordineres med dem. Det vil ske inden næste gang Miljø- og
Energiudvalget skal behandlebudgetønskerne.
Ønsker til udvidelser af Anlæg
Beløb i 1.000 kr.

Miljø og Plan
Fjernelse af spærring ved
Binderup Mølle Dambrug

2020

2021

2022

2023

400

3.800

200

-2.000

Det skal bemærkes, at det er aftalt med By- og Landskabsforvaltningen, at budgetønsket vedrørende
Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug skal koordineres med dem. Det vil ske inden næste gang
Miljø- og Energiudvalget skal behandle budgetønskerne.
Lovmæssige konsekvenser m.m.
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Såfremt ønskerne 1 – 5 ikke imødekommes vil det betyde, at en række myndighedsopgaver bliver
nedprioriteret med lange sagsbehandlingstider til følge, ligesom der vil komme pres på aftalerne om
erhvervsservice (En Indgang), hvor der er stramme tidsfrister for sagsbehandlingstider. Samtidig kan det
blive vanskeligt, at overholde aftalerne om servicemål mellem KL og Regeringen om sagsbehandlingstid for
miljøgodkendelser. Endelig kan prioritering af en række myndighedsopgaver betyde at virksomheder og
borgere vil opleve dårligere service for Aalborg Kommunes side.
Generelt følger det af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for
rimelig tid og ikke må trækkes urimeligt ud. Myndighedens eventuelle påbud m.v. mod en forurenende
virksomhed/aktivitet kan blive forældet, hvis sagsbehandlingen bliver for lang. Desuden må bøder nedsættes
på grund af lange sagsbehandlingstider. Konsekvensen af at overtræde miljølovgivningen kan derfor blive
mindre, hvis sagsbehandlingstiden er urimelig lang.
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Bilag:
Bilag 1 Budgetønsker drift - skattefinansierede områder
Bilag 2 Budgetønsker anlæg - skattefinansierede områder
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Punkt 8.

Drøfelse af rapport vedrørende evaluering af byrådets arbejdsvikår i Miljø- og
Energiudvalget
2019-034480
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets drøftelse rapport vedrørende
evaluering af byrådets arbejdsvilkår i Miljø- og Energiudvalget.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
Fra den 11. februar 2019 til den 12. marts 2019 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt
byrådsmedlemmerne for at evaluere antallet og længden af møderne samt den oplevede forberedelsestid.
I perioden 1. februar 2019 til 12. marts 2019 har der været afholdt to møder i Miljø- og Energiudvalget – den
6. februar og 6. marts.
Resultaterne af evalueringen af byrådets arbejdsvilkår blev drøftet på byrådets orienteringsmøde den 29.
april 2019 - herunder eventuelle fremadrettede tiltag og indsatser. Miljø- og Energiforvaltningen ønsker
efterfølgende at høre udvalgsmedlemmernes kommentarer og synspunkter til undersøgelsen og
tilrettelæggelsen af udvalgsmøderne - herunder antallet af møder, deres længde, forberedelsestiden samt
om der er overensstemmelse mellem mødernes faktiske længde og Outlook-reservationerne.
De fleste udvalgsmedlemmer:




Synes, det nuværende antal Miljø- og Energiudvalgsmøder er passende. Dog er der både nogle,
som mener, der er for mange, og andre der mener, der er for få møder. Derfor ønskes en drøftelse
af antallet af udvalgsmøder.
Finder, at de nuværende Miljø- og Energiudvalgsmøders længde er passende. Dog er der nogle, der
mener, at møderne varer for lang tid. Derfor ønskes en drøftelse af mødernes varighed.
Finder forberedelsestiden til Miljø- og Energiudvalgsmøderne passende. Dog er der nogle, der
mener, de skal bruge for lang tid på mødeforberedelsen. Derfor ønskes en drøftelse af
dagsordnerne.

Der er generelt tilfredshed i forhold til overensstemmelsen mellem Miljø- og Energiudvalgsmødernes faktiske
længde og Outlook-reservationerne. Dog ønskes det drøftet, om indkaldelserne i Outlook for hvert møde skal
tilpasses ud fra en konkret vurdering af det enkelte mødes varighed. Dette vil dog ske med forbehold for, at
mødet reelt kan vare kortere eller længere tid end reservationen.
Desuden ønskes en forventningsafstemning i forhold til, om punkternes fordeling mellem sagsbeskrivelse og
bilag giver et tilstrækkeligt grundlag til at kunne træffe en beslutning.
Det er tidligere blevet drøftet, om punkter under ”Orientering fra rådmand og direktør” skal fremgå af
dagsordenen. Det vil de gøre fremover.
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Bilag:
Datatabeller med undersøgelsesresultater 220319.pdf
Rapport vedr. evaluering af byrådets arbejdsvilkår.pdf
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Punkt 9.

Orientering om 'fisketuren går til Hals/Egense'
2018-006585
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om ”fisketuren går til Hals /
Egense”.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Kystfiskeriet i Aalborg Kommune er alsidigt. I Limfjorden er specielt fiskeri efter havørred, sild og hornfisk
populært, og langs Kattegatkysten kan der desuden fanges makrel, diverse fladfisk, multer mv.
I 2018 startede Limfjordsrådet erhvervsudviklingsprojektet ”Fisketuren går til Hals / Egense” under Havørred
Limfjorden. I projektet identificeres de erhvervsaktører, der har lyst til aktivt at arbejde med lystfiskerturister
som målgruppe. I tæt samarbejde med Visit Aalborg og dette netværk af erhvervsaktører udvikles og
promoveres service- og oplevelsestilbud til lystfiskerne.
Hals / Egense er valgt som forsøgsområde på grund af de enestående forhold for fiskeri efter primært
havørred samt et stort lokalt engagement hos både erhvervsaktører og foreninger. I løbet af 2019 udbredes
erfaringerne fra Hals / Egense til resten af Aalborg Kommunes kyststrækning.
Parallelt med projektet i Aalborg Kommune gennemfører Limfjordsrådet lignende projekter i Hvalpsund,
Glyngøre, Vilsund, Fur og på Venø. På den måde får udviklingen af lystfiskerturisme omkring Limfjorden et
stort fokus i de kommende år og markedsføringen får et fælles udtryk. Med midler fra bl.a.
Landdistriktspuljen, BRN og flere LAG / FLAG’er er Limfjordsrådets Sekretariat således i gang med at
etablere et omfattende erhvervsnetværk på tværs af hele Limfjorden. Et netværk som består af både
campingpladser, kroer, Bed & Breakfasts, lystfiskerguider, bådudlejningsvirksomheder, fiskegrejbutikker,
turistkontorer, lystfiskerforeninger og mange andre. Der har bl.a. i uge 12 været afholdt en studietur til
Havørred Fyn med 42 tilmeldte fra netværket.
En stor del af udviklingsprojektet er også at udvikle en række støttepunkter langs Limfjorden, hvor lokale og
tilrejsende lystfiskere kan få information om det lokale fiskeri og blive inspireret til at benytte nogle af de
lystfiskerrelaterede tilbud Limfjorden har at byde på.
I relation til Verdensmålene støtter projektet bl.a. op om positive økonomiske, sociale og miljømæssige
forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale
udviklingsplanlægning (Verdensmål 11.a).
Kort summeret er målet at gøre limfjordsoplandet til en attraktiv destination for turister med hang til lystfiskeri.
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Bilag:
Status til bidragsydere Havørred Limfjorden april 2019 (003)
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Punkt 10.

Orientering fra rådmand og direktør

På mødet vil der blive orienteret om:
- Aftale mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen om behandling af
råstofplan-sager
- Stævning i forhold til placering af nedgravede container
-

40 års jubilæum - Genbrugspladsen Over kæret den 30. juni 2019

-

Orientering om jordfordelingsprojektet gives den 29. maj 2019.

Beslutning:
Jane Stampe orienterede om
at Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen har aftalt, at Aalborg Kommunes
høringssvar til Region Nordjyllands råstofsager behandles af det fagudvalg, der ifølge Styrelsesvedtægten
har kompetencen. Høringssvarene til Region Nordjylland omhandler planlægning/udlægning/udvidelse af
råstofområder, hvorfor det er By- og Landskabsudvalget der ifølge styrelsesvedtægten har kompetencen.
Derudover blev det aftalt, at høringssvaret kan behandles som orienteringspunkt i andre fagudvalg, hvis
fagudvalget har en særlig interesse i sagen inden for et af de fagområde udvalget har ansvaret for. Om
nødvendigt kan den politiske proces suppleres med et fælles møde mellem By- og Landskabsudvalget og
Miljø- og Energiudvalget.
at Aalborg Kommune har modtaget en stævning i forhold til placering af nedgravede containere i
Budolfiområdet i midtbyen. Ved hver enkelt nedgravede container skal søges om en byggetilladelse i By- og
Landsskabsforvaltningen, hvilket er givet i den konkrete sag.
at Genbrugspladsen Over Kæret har 40 års jubilæum den 30. juni 2019, og det forventes markeret ved et
arrangement på dagen bag ved administrationsbygningen på Over Kæret.
Jordfordelingsprojektet i Aalborg Syd Øst og rådgiverindsatsen i projektet på baggrund af spørgsmål fra Lars
Peter Frisk. Der vil blive redegjort yderligere for jordfordelingsprojektet for Miljø- og Energiudvalget på mødet
den 29. maj 2019.
at Taksationskommissionen har afsagt kendelse i klage over en mangelfuld vedligeholdelse af det offentlige
vandløb Skovåen i Aalborg Kommune. Taksationskommissionen er kommet frem til, at Aalborg Kommune er
erstatningsansvarlig såfremt det kan godtgøres, at lodsejeren har lidt et økonomisk tab. Det overvejes om
sagen skal indbringes for Overtaksationskommissionen.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 15.05.2019
kl. 08.30

Side 28
1 afaf131

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 11.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen og Lasse P. N. Olsen orienterende om generalforsamlingerne i selskaberne i Aalborg
Forsyning den 14. maj 2019.
Lasse Frimand Jensen orienterede om besøg på hos Højer Møbler i Vester Hassing den 7. maj 2109 om
deres arbejde med FN's 17 Verdensmål.
Lasse Frimand Jensen orienterede om Erhvervsrådsmødet den 6. maj 2019.
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Punkt 12.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 13.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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