Referat
Aalborg Byråd
Miljø- og Energiudvalget
Mødet den 19.06.2019 kl. 08.30 - 15.00
Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

AALBORG BYRÅD

Indholdsfortegnelse

Åben
1

Godkendelse af dagsorden

1

2

Orientering om revision af Aalborg Kommunes Energivision 2050 - Smart Energy Aalborg

2

3

Orintering om virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2019 - skattefinansierede område

5

4

Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og udlæg
for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recyclinger

8

5

Godkendelse af budgetønsker - skattefinansierede område

12

6

Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab

16

7

Godkendelse af jordfordeling i Aalborg Sydøst

20

8

Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Forsyning

25

9

Godkendelse af ekspropriationsvilje ved vandløbsprojekt ved St. Restrup dambrug

28

10

Godkendelse af indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020

33

11

Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2031 - Overordnede mål, fokusområder samt
status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan

36

12

Godkendelse af Vandforsyningsplan 2020-2031 - principper for tilladelser til
vandrensning

41

13

Godkendelse af offentlig høring af fællesregulativ

45

14

Godkendelse af kontrolprogrammer for drikkevand til kommercielle og offentlige aktiviteter
samt ikke almene vandforsyninger

50

15

Godkendelse af etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg

55

16

Godkendelse af mødedatoer for 2020 for Miljø- og Energiudvalget

62

17

Orientering fra rådmand og direktør

64

18

Orientering fra diverse selskaber

66

19

Eventuelt

67

20

Godkendelse af referat

68

Lukket
21

Orientering fra rådmand og direktør

22

Orientering fra diverse selskaber mv.

23

Eventuelt

Miljø- og Energiudvalget

Tid

Onsdag 19. juni 2019, kl. 08.30

Sted

Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161

Afbud

Lars Peter Frisk

Til stede

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

Øvrige
deltagere

Direktør Søren Gais Kjeldsen og udvalgssekretær Lone Brun Olsen, Under punkt 2 deltog
professor Henrik Lund og assistent professor Jakob Zinck Thellufsen, begge fra Aalborg
Universitet, under punkt 2, 4-7, 9-15 og 17 deltog vicedirektør Jane Stampe, under punkt
2-8 deltog administrationschef Nils Ove, under punkt 2, 15 og 17 deltog funktionschef Jens
Riise Dalgaard, under punkt 7, 12 og 14 deltog teamleder Lise Højmose Kristensen, under
punkt 8 deltog funktionschef Lars Jensen, Kundeservice og under punkt 13 deltog Mette
Schmidt Hildebrand.

Øvrige
oplysninger

Lasse Frimand Jensen var fraværende under punkt 3 - 6. Lene Krabbe Dahl var
fraværende under punkt 8.
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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Punkt 2.

Orientering om revision af Aalborg Kommunes Energivision 2050 - Smart Energy
Aalborg
2017-047253
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering revideret Energivision for
Aalborg Kommune 2050 – Smart Energy Aalborg

Professor Henrik Lund og assistent professor Jakob Zinck Thellufsen begge ved Aalborg Universitet
deltager i behandling af punktet.

Beslutning:
Til orientering.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen igangsatte primo 2018 i samarbejde med Aalborg Universitet en revision af
Energivisionen for Aalborg Kommune 2050 – Smart Energy Aalborg. Udvalget blev orienteret om status for
arbejde på mødet den 21. november 2018, pkt. 10.
Arbejdet med opdatering af Energivisionen er nu afsluttet, således at der foreligger et opdateret
helhedsorienteret grundlag for de langsigtede beslutninger, der skal træffes i Aalborg Kommune, blandt
andet med henblik på at opfylde lokale, nationale og internationale klima- og energimålsætninger.
Udgangspunktet for visionen er, at Aalborg Kommune senest i 2050 skal være fossilfri og dermed have en
energiforsyning baseret 100% på vedvarende energi.
Det bærende princip er, at Aalborg Kommune skal kunne gå over til 100% vedvarende energi på en måde,
så det passer ind i, at det samme skal kunne ske i Danmark og i næste omgang i Europa og i sidste ende i
hele verden.
Energivisionen foreslår, at Aalborg Kommune først og fremmest satser på energieffektivitet i form af løbende
forbedringer af boligerne, overgang til 4. generations lavtemperaturfjernvarme og langt større udnyttelse af
industriel overskudsvarme. Inden år 2028, hvor Nordjyllandsværket forventes taget ud af drift, foreslår
visionen, at der investeres i varmepumper, geotermi og store varmelagre. Løbende bør Aalborg Kommune
parallelt med resten af Danmark overgå til elbiler og grøn gas og grøn benzin i fly, skibe og øvrig tung
transport.
I forbindelse med revision af Energivisionen afholdt Miljø- og Energiforvaltningen i januar 2019 i samarbejde
med Aalborg Universitet og House of Energy en Energi-og Erhvervsdag på Nordjyllandsværket. På Energiog Erhvervsdagen blev de erhvervsmæssige muligheder samt muligheden for etablering af et grønt
testcenter i Aalborg Kommune, f.eks. på arealerne ved Nordjyllandsværket, drøftet. Dette er efterfølgende
indarbejdet i Energivisionen.
Som opfølgning på Energivisionen forestår der nu et arbejde med at få visionen omsat til en strategi med
delmål for perioden frem til 2050. Det er derfor planen, at der i løbet af efteråret 2019 skal udarbejdes en
Energistrategi for Aalborg Kommune, hvor der fastsættes delmål for hhv. 2030 og 2040 indenfor de
forskellige delområder.
Energivisionen og Energistrategien for Aalborg Kommune forventes at kunne indgå i det arbejde, der er
igangsat med udarbejdelse af en strategisk energiplan for Nordjylland med deltagelse af de 11 nordjyske
kommuner samt Region Nordjylland.
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Bilag:
Smart Energy Aalborg - Energivision for Aalborg Kommune 2050
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Punkt 3.

Orintering om virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2019 - skattefinansierede område
2019-031306
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering virksomhedsrapportering
for de skattefinansierede områder pr. 31. maj 2019 for regnskabsåret 2019.

Beslutning:
Til orientering.
Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 54.820.000 kr. mod et
korrigeret budget på 126.883.000 kr.
Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af maj måned have været et forbrug på 41,7 % af
budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 43,3 % af det samlede budget inklusive overførsler, mens
det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 43,2 % 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
44,8 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 44,7 % af det samlede budget.
Forbruget pr. 31. maj 2019 fordeler sig, som vist i bilag 1.
Som oplyst i seneste virksomhedsrapportering er der nu udarbejdet detaljerede sygefraværsstatistikker for
Miljø- og Energiforvaltningen.
Fraværet vises som dels sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget pr. måned og dels sygefravær i
dagsværk år til dato for hele Miljø- og Energiforvaltningen.
Definitionen af sygefraværet ligger sig op af KRL-definitionen (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de månedslønnede ansattes egen sygdom og
arbejdsskader. Det er her vigtigt at bemærke, at der kan være forskydning i registreringen af sygefraværet
på op til en måned. Et umiddelbart fald i sygefraværet kan således skyldes manglende færdigregistrering af
den pågældende måned.
Antal ansatte udtrykker antal fuldtidsbeskæftigede år til dato i indeværende år og hele året i tidligere år.
Pr. 31. maj 2019 udviser statistikken et samlet sygefravær på 6,21 dage pr. medarbejder mod et sygefravær
på 5,68 dage pr. medarbejder for den tilsvarende periode i 2018.
Sygefraværet pr. 31. maj 2019 fordeler sig, som vist i bilag 2.

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 1 - Specifikation pr. 31. maj 2019 - skattefinansierede område
Bilag 2 - MEF Sygefravær dagsværk
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Punkt 4.

Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og
udlæg for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recyclinger
2017-037935
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til,
at Aalborg Kommune holder I/S Reno-Nord skadesløs for i alt 4,0 mio. kr. og
at dække Miljø- og Energiforvaltningens ekstraordinære udlæg til sagsomkostninger på i alt 1,9 mio. kr.
Beslutning:
Anbefales.
Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Punktet blev behandlet på Budgetforligspartiernes møde den 3. juni 2019 (punkt 9), hvor det blev tiltrådt, at
der gives tillægsbevilling i 2019 på 5,9 mio. kr. til dækning for skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord for lovlig
bortskaffelse af shredderfluff affaldet sammen med øvrige udgifter afholdt af I/S Reno-Nord til IFR sagen
samt administrative omkostninger ved sagen.
I møde i Budgetforligspartierne den 4. december 2017, lukket punkt 10 og Magistratens møde den 11.
december 2017, lukket punkt 9 blev det godkendt, at forvaltningen bemyndiges til på vegne af Aalborg
Kommune at holde I/S Reno-Nord skadesløs i forhold til deres andel af indgået principaftale med parterne i
sagen om virksomheden IF Recycling (IFR), som omfatter I/S Reno-Nord, Aalborg Havn og Metallco Stene
AS om bortskaffelse af alt shredderfluff affald importeret af IFR fra Norge, dog således at
skadesløsholdelsen maksimalt kan indebære en omkostning for Aalborg Kommune på op til 3,5 mio. kr.
Budgetforligspartierne blev senere i møde den 30. april 2018 orienteret om, at omkostningerne til at holde I/S
Reno-Nord skadesløs kunne blive op til 1,2 mio. kr. højere på grund af mere ophobet affald end først
antaget, således at den samlede udgift kunne blive op til 4,7 mio. kr.
Alt shredderfluff affaldet er, som aftalt i principaftalen, afskibet retur til Norge, dog med undtagelse af 50-75
ton affald, som bliver sendt til forbrænding ved I/S Reno-Nord. Udgifterne hertil afholdes af Aalborg Havn og
I/S Reno-Nord.
De samlede udgifter til bortskaffelse af shredderfluff affaldet til lovlig håndtering i Norge bliver på i alt 14,0
mio. kr. Som en del af principaftalen er det aftalt, at I/S Reno-Nord og Aalborg Havn tilsammen dækker 35%
af de samlede omkostninger, svarende til 4,9 mio. kr.
Det er efterfølgende aftalt mellem I/S Reno-Nord og Aalborg Havn, at I/S Reno-Nord afholder 60% og
Aalborg Havn 40% af deres andel på 35% af de samlede faktiske omkostninger.
Dette betyder, at Reno Nords andel af de samlede udgifter udgør 3,2 mio. kr. inklusive forbrænding af de
resterende 50-75 ton affald.
Herudover fremgår det af aftalen med I/S Reno-Nord, at deres øvrige udgifter vedrørende affaldet på
deponeringsanlægget i Rærup også afholdes af Aalborg Kommune. Dette beløb udgør i størrelsesorden 0,8
mio. kr. og dækker over håndtering af affaldet i Rærup ved selve branden i november 2016, omkostninger til
advokat samt forskel i deponeringsafgift til staten ved ind- og udvejning, som endnu ikke er endelig opgjort.
Det samlede beløb, som I/S Reno-Nord skal holdes skadesløs for, bliver 4,0 mio. kr.
Administrative omkostninger ved sagen
I mødet i Budgetforligspartierne den 4. december 2017, lukket punkt 10 og Magistratens møde den 11.
december 2017, lukket punkt 9 blev det godkendt, at der senere tages stilling til den interne
omkostningsfordeling for så vidt, angår Miljø- og Energiforvaltningens omkostninger til juridisk bistand,
ekstraordinær sagsbehandling tilknyttet sagen samt miljøvagtsudgifter tilknyttet bistand til
beredskabet/brandslukningen på op til 2 mio. kr.
Miljø- og Energiforvaltningen har brugt mange ressourcer på sagen. Dels har det været vigtigt for
forvaltningen at begrænse Aalborg Kommunes udgifter i forbindelse med sagen mest mulig, og dels har der
været behov for hyppige tilsyn med IFR for at sikre miljøbeskyttelsesniveauet og efterfølgende korrekt
håndtering af shredderfluff affaldet.
De samlede administrative omkostninger til IFR-sagen er opgjort til 1,9 mio. kr. Beløbet dækker over udgifter
til ekstern juridisk bistand og ekstern miljøkonsulent, miljøvagtsudgifter til branden, uerholdelige regningskrav
til IFR på brugerbetaling i forbindelse med sagsbehandling samt udgifter til sagsbehandling, hvortil der skulle
have været opkrævet brugerbetaling. Det er vurderet, at en 1/3-del af advokatudgifterne betalt af Aalborg
Kommune vedrører skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord, hvorfor beløbet er indeholdt deri.
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Budgetforligspartierne har samlet tiltrådt en økonomisk ramme på i alt 6,7 mio. kr. til IFR-sagen. De samlede
udgifter bliver på 5,9 mio. kr., og dermed en mindre udgift på 0,8 mio. kr.
Tiltrådt af
Budgetforligsparti
erne og
Magistraten
Mio. kr.
4,7

Faktiske
udgifter

Administrative omkostninger

2,0

1,9

Total

6,7

5,9

Skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord for lovlig
bortskaffelse af shredderfluff affaldet samt øvrige
udgifter afholdt af I/S Reno-Nord, ifølge aftale

Mio. kr.
4,0

Enkelte af udgifterne er på nuværende tidspunkt ikke endelig opgjort, men forventes afklaret inden
sommerferien. Det vurderes, at de endelige afregningsbeløb kun vil give mindre afvigelser i forhold til
opgørelsen på nuværende tidspunkt.
Baggrund
Virksomheden IF Recycling (IFR), som i dag er erklæret konkurs, har importeret affald fra Norge og ulovligt
oplagret shredderfluff affaldet inden for Aalborg Kommune på adresserne Gasværksvej og Savannevej. På
begge adresser havde IFR lejet arealerne. På trods af intensiv håndhævelse af de ulovlige forhold lykkedes
det ikke for Aalborg Kommune som miljømyndighed at få de ulovlige oplag fjernet, inden virksomheden IFR
blev erklæret konkurs i marts 2017. Dertil kommer, at det ulovlige oplag på Gasværksvej, i forbindelse med
en brand i november 2016, blev overført til midlertidigt oplag på I/S Reno-Nords deponeringsanlæg i Rærup
som nødvendig del af brandslukningen. IFR havde ligeledes oplagret shredderfluff affaldet på to adresser
uden for Aalborg Kommune.
Det oplagrede shredderfluff affald blev importeret til Danmark af IFR fra det norske firma Metallco Stene AS.
Importen blev godkendt af Miljøstyrelsen, idet der blev givet tilladelse til genanvendelse af shredderfluff
affaldet i Danmark. Da shredderfluff affaldet aldrig blev genanvendt, er affaldet blevet importeret til Danmark
under falske forudsætninger og dermed ulovligt. Det juridiske ansvar herfor vil alene kunne afklares ved en
retssag. Det har kompliceret sagen yderligere, at en beskeden del af det oplagrede shredderfluff affald
stammer fra en virksomhed i Grenå, som lovligt har sendt affaldet til sortering hos IFR. Da dette affald er
blandet sammen med shredderfluff affaldet fra Norge, er det ikke muligt at afgøre, hvilket affald er tale om,
og hvor det er placeret.
For at undgå en langvarig og for alle parter omkostningstung retssag er der mellem Metallco Stene AS,
Aalborg Havn og I/S Reno-Nord indgået en principaftale om bortskaffelse af shredderfluff affaldet. De totale
mængder og typer af shredderfluff er forsøgt beregnet og indgår i aftalen.
I forbindelse med branden blev der foretaget en midlertidig opbevaring af shredderfluff affaldet på
deponeringsanlægget i Rærup. I/S Reno-Nord fik, jf. beslutning i byrådet den 11. september 2017, lukket
punkt 9, acontobetaling fra Aalborg Kommune til dækning af afholdte udgifter i form af bl.a. gebyrer og
skatter/afgifter, som er refunderet ved bortskaffelsen af shredderfluff affaldet. Acontobetalingen modregnet
I/S Reno-Nords andel af udgiften til bortskaffelsen af shredderfluff affaldet samt øvrige udgifter afholdt af I/S
Reno Nord, tilbagebetales til Aalborg Kommune.
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Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2019
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Miljø og Plan
By- og LandMiljø
Skadesløsholdelse af I/S Reno-Nord ..................................................
Juridisk bistand, uerholdelige krav mv. ................................................

4.051
1.872

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

5.923
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Punkt 5.

Godkendelse af budgetønsker - skattefinansierede område
2019-014429
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til Miljø- og Energiudvalget,
at de i sagsbeskrivelsen nævnte budgetønsker godkendes med henblik på videresendelse til Magistratens
budgetdrøftelser,
at yderligere budgetønsker, der måtte vise sig, som følge af ny lovgivning eller andre udefra kommende
forhold videresendes til Magistratens budgetdrøftelser med efterfølgende orientering til udvalget jfr.
sagsbeskrivelsen, og
at det kommende udkast til følgebrev samt aktuel status for forvaltningens skattefinansierede områder pr. 30.
juni 2019 med tilhørende bilag fremsendes til Borgmesterens Forvaltning, med efterfølgende orientering til
Miljø- og Energiudvalget på førstkommende møde.

Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen tog de foreløbige budgetramme-ønsker til budget 2020-2023 til orientering på
mødet den 15. maj 2019 (punkt 7). Disse forelægges hermed på ny med henblik på en endelig godkendelse.
Herefter skal budgetønskerne for de skattefinansierede områder fremsendes til Borgmesterens Forvaltning
senest den 16. august 2019, med henblik på behandling under Magistratens budgetseminar ultimo
august/primo september 2019.
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.
Miljø- og Energiforvaltningens ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder
er vist neden for i oversigtsform.
Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser fremgår af vedhæftede skemaer.

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

Ønsker til udvidelser af Anlæg
Beløb i 1.000 kr.

Miljø og Plan
Fjernelse af spærring ved
Binderup Mølle Dambrug
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2020

2021

2022

2023

400

3.800

200

-2.000
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Det skal bemærkes, at budgetønsket vedrørende Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug er
koordineres med By- og Landskabsforvaltningen og det samlede ønske om rammeudvidelser udgør som
nedenfor anført.

År

2020

2021

2022

2023

Beløb i 1.000 kr.
Vandløb - fjerne spærring (MEF)
Udgifter
Indtægter

400

3.800

200

300
-2.300

Naturgenopretning i ådalen (BLF)
Udgifter
Indtægter

650

650

550

550

1.050

4.450

750

-1.450

Netto

Ønsker om rammeudvidelser – brugerfinansierede områder
Ønsker om budgetudvidelser for de brugerfinansierede områder vil blive forelagt til orientering på Miljø- og
Energiudvalgets møde den 4. september 2019 i forbindelse med Miljø- og Energiudvalgets behandling af
forvaltningens samlede budgetforslag.

Den videre proces
Den endelige budgetvejledning for Budget 2020-2023 er endnu ikke modtaget endnu. Men i henhold til den
foreløbige tidsplan for budgetprocessen 2020 – 2023, der blev godkendt af byrådet på møde den 25. februar
2019 (punkt3), skal forvaltningerne aflevere deres budgetmateriale, til brug for Magistratens
budgetdrøftelser, senest den 16. august 2019.
Da næste møde i Miljø- og Energiudvalget er den 21. august 2019 vil Miljø- og Energiforvaltningens
materiale blive afleveret før forelæggelse for udvalget, hvorfor det indstilles, at forvaltningens materiale
fremsendes i henhold til tidsplanen og efterfølgende forelægges Miljø- og Energiudvalget til orientering på
mødet den 21. august 2019.
Ligeledes kan der i perioden frem til afleveringen opstå behov for tilføjelse af nye ønsker til budget 20202023 eller rettelser i de ovenfor anførte ønsker, som følge af eksterne forhold, som vi ikke på nuværende
tidspunkt er bekendt med. Dette kan være i form af tilpasninger via Lov- og Cirkulæreprogrammet eller som
følge af ny lovgivning mv.
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Bilag:
Bilag 1 Budgetønsker drift for de skattefinansierede omårder B2020-23
Bilag 2 Budgetønsker anlæg - Skattefinansierede (endelige)
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Punkt 6.

Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab
2019-014429
Miljø- og Energiforvaltninger indstiller, at byrådet godkender,
at den fremsendte betalingsmodel med virkning fra 2020 og frem, godkendes under forudsætning af, at
Aalborg Kommunes samlede bidrag, efter fuld indfasning af den nye model i 2022, ikke overstiger 48.799.000
kr. pr. år (i 2019-priser), og
at ændringerne i bilag 4.5 til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S tiltrædes under forudsætning af, at
der tages højde for den i sagsbeskrivelsen nævnte indfasningsmodel for Aalborg Kommune, og
at øvrige serviceopgaver, der tidligere blev løst af beredskabet overdrages endeligt med mandskab og
materiel til Nordjyllands Beredskab, idet det forudsættes, at betalingen herfor er erlagt i tidligere år jfr.
sagsbeskrivelsen, samt
at der, jfr. vedlagte bilag, medtages et tværgående ønske i forbindelse med budgetforhandlingerne
omhandlende stigningen fra og med 2020 på 1.370.000 kr. i betalingen til Nordjyllands Beredskab, idet det
forudsættes, at stigningen i betalingen finansieres af tilsvarende rammereduktion i de forvaltninger, der fra og
med 2020 modtager en andel af den med Nordjyllands Beredskab I/S aftalte rabat på serviceydelserne på
1.500.000 kr.
Beslutning:
Anbefales.
Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet tiltrådte i mødet den 14. december 2015 (punkt 24) stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S og
godkendte i den forbindelse ligeledes vedtægterne for interessentskabet. Dette skete efter, at byrådet på
møde den 8. juni 2015, punkt 2 traf principbeslutning om deltagelse i §60-selskabet for de 11 nordjyske
kommuner.
Af bilag til vedtægterne fremgik det, at omkostningsfordelingen opdeles i to faser, hvor fase 1 omfattede
perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017, mens fase 2 omfattede 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.
Denne model er dog blevet videreført til og med 2019, mens arbejdet med afklaringen af den fremtidige
betalingsmodel har pågået.
Således har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nordjyllands Beredskab I/S og
Kommunaldirektørkredsen, der har udarbejdet oplæg til den kommende betalingsmodel.
Dette oplæg blev forelagt bestyrelsen i Nordjyllands Beredskab I/S på møde den 28. maj 2019, hvor
bestyrelsen besluttede at anbefale den af Kommunaldirektørkredsen foreslåede betalingsmodel.
I henhold til vedtægternes punkt 4.7 og pkt. 10.1 kræver den nye betalingsmodel tiltrædelse fra samtlige
interessenter, hvorfor nærværende indstilling fremsendes til byrådets godkendelse.
Betalingsmodel fra 2020 og frem
Den af Kommunaldirektørkredsen anbefalede model er således en videreførelse af den hidtidige
betalingsmodel. Dog udfases Aalborg Kommunes hidtidige finansiering af bidrag via overhead på
serviceopgaverne frem mod 2022.
Dette betyder, at Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab I/S forventes, at stige lineært med
1.500.000 kr. i 2019 stigende til 6.000.000 kr. i 2022, hvilket der blev taget højde for i forbindelse med
vedtagelsen af Budget 2019-2022.
Samtidig med ovenstående anbefalede Kommunaldirektørkredsen, at Nordjyllands Beredskab tildeles
yderligere 2.000.000 kr. årligt fra og med 2020, til brug for løbende udskiftning af anlæg og vedligeholdelse
heraf.
For Aalborg Kommune betyder dette og yderligere reguleringer, at bidraget vil stige med yderligere
1.370.000 kr. i 2020, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er afgivet budgetramme til i Miljø- og
Energiforvaltningen. Rammeudvidelsen foreslås finansieret via modsvarende rammereduktion i de
forvaltninger, der modtaget andel af rabatten på 1.500.000 kr. fra Nordjyllands Beredskab I/S’
serviceydelser. Rabatten fordeles mellem forvaltningerne i forbindelse med budgetlægningen for 2020.
I henhold til det af Kommunaldirektørkredsen udarbejdede notat vil Aalborg Kommunes andel efter fuld
udfasning udgøre 48.799.000 kr., svarende til 35,30 % af Nordjyllands Beredskabs omkostninger. Da det
nye bilag 4,5 til vedtægterne alene oplyser interessenternes procentuelle andele ved fuld indfasning i 2022,
er det forudsat, at den mellem Nordjyllands Beredskab I/S og Aalborg Kommune indgående aftale om
udfasning af serviceopgaverne fortsat respekteres, således at betalingen i 2020 og 2021 reduceres med
henholdsvis 4.500.000 kr. og 3.000.000 kr., svarende til det forventede bidrag fra serviceaktiviteterne, jfr.
bilag 2.
Rammeudvidelsen i Miljø- og Energiforvaltningen foreslås finansieret ved modsvarende rammereduktion i de
forvaltninger, der modtager andel af rabat på Nordjyllands Beredskabs serviceydelser.
Det forventes, at der efter vedtagelsen af den nye model, indgås aftale mellem Nordjyllands Beredskab I/S
og Aalborg Kommune om udmøntningen af de dele af aftalen, der er særlige for Aalborg Kommune.
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Det bemærkes, at ovenstående aftale alene gælder for indeværende byrådsperiode, hvorefter det forventes,
at fordelingen vil ske efter en model, der bygger på indbyggertal og/eller andre parametre, hvis udviklingen
tilsiger dette.
Overdragelse af serviceaktiviteterne
Som et led i den nye betalingsmodel overdrages Aalborg Kommunes serviceaktiviteter fuldt ud til
Nordjyllands Beredskab.
Serviceaktiviteter, der tidligere indgik i Beredskabscenter Aalborg har indtil nu indgået som en del af Aalborg
Kommunes betaling. Men med vedtagelsen af den nye betalingsmodel udfases denne del af finansieringen.
Som kompensation herfor yder Nordjyllands Beredskab, som nævnt ovenfor en årlig rabat på 1.500.000 kr.
Da serviceaktiviteterne indtil nu kun har været overdraget til og med udgangen af 2019 jfr. byrådets
beslutning på møde den 26. november 2018, punkt 8, skal der ske en formel og permanent overdragelse af
aktiviteterne med tilhørende mandskab og materiel. Der ydes ingen særskilt betaling herfor – udover den
aftalte rabat – da værdierne var indregnet i den oprindelige finansieringsmodel.
Den videre proces
Som allerede nævnt skal Aalborg Kommune, som et led i den nye betalingsaftale, betale yderligere
1.370.000 kr. årligt, svarende til kommunens andel af de til Nordjylland Beredskab tildelte midler til løbende
udskiftning og vedligeholdelse af anlæg.
Da der ikke er tildelt budgetramme til dækning heraf i Miljø- og Energiforvaltningen, er der således behov for
at Miljø- og Energiforvaltningen tildeles budgetramme fra 2020 og frem til dækning heraf. Denne tildeling
forventes samtidig finansieret ved modsvarende rammereduktion i de forvaltninger, der modtager andel af
rabatten fra Nordjyllands Beredskab I/S.
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Bilag:
Revideret Bilag 4.5 til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab
Bilag 2 Forventet udvikling i Bidrag til Nordjyllands Beredskab - 2018-22
Bilag 3 Budgetønske til drift 2020-23 - Bidrag til Nordjyllands Beredskab
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Punkt 7.

Godkendelse af jordfordeling i Aalborg Sydøst
2016-012045
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender om
at Jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst forlænges under forudsætning af, at der på kommunens budget
2019 gives en tillægsbevilling på yderligere 700.000 kr. til gennemførelse af projektet, eller
at Jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst forlænges under forudsætning af, at midlerne tildeles via Aalborg
Kommunes vedtagelse af budget 2020-23, eller
at Jordfordelingsprojektet afsluttes som planlagt og grundvandsbeskyttelsen overdrages til vandværkerne.
Beslutning:
Udsat til et ekstraordinært Miljø- og Energiudvalgsmøde den 12. august 2019, hvor det besluttes om der skal
fremsendes et budgetønske, idet rådgiveren skal udarbejde en redegørelse for sagens forløb og vurdering
af hvordan og hvorvidt jordfordelingen kan gennemføres.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget blev på mødet den 29. maj 2019 (punkt 6) orienteret om status på
jordfordelingsprojektet i Aalborg Sydøst.
Miljø- og Energiudvalget besluttede, at der til Miljø- og Energiudvalgsmødet den 19. juni 2019 udarbejdes en
indstilling om at forlænge perioden til jordfordelingsprojektet frem til 31. december 2019. Til indstillingen
udarbejdes et notat der belyser mulighederne for hektarstøtte, økonomi ved henholdsvis fortsat jordfordeling eller
skødehandel samt vurdering fra de involverede vandværker.
Afslutning af projektet og overdragelse af grundvandsbeskyttelsen til vandværkerne blev beskrevet ved
behandling i Miljø- og Energiudvalget den 29. maj 2019 (punkt 6). I det følgende belyses Miljø- og
Energiudvalgets beslutning på mødet den 29. maj 2019.
Forlængelse af jordfordelingsprojektet
Forlængelse af jordfordelingsprojektet forudsætter, at der afsættes flere midler til projektet. Det er vigtigt, at
der er tilstrækkelige midler til at afslutte med en jordfordelingskendelse og berigtigelse af alle de aftaler, der
kan opnås enighed om, inden forlængelsen sættes i gang.
Byrådet kan beslutte at afsætte midler til at fortsætte projektet enten med baggrund i en aftale mellem
budgetforligsparterne i 2019 eller med baggrund i de ordinære budgetforhandlinger vedrørende 2020.
Budgetforligsparterne holder næste møde den 20. august 2019. En tillægsbevilling skal herefter godkendes i
Byrådet, med baggrund i en indstilling, der først skal behandles i Miljø- og Energiudvalget og Magistraten og
i Byrådet den 23. september 2019.
De ordinære budgetforhandlinger afsluttes med Byrådets godkendelse af Aalborg Kommunes budget for
2020, som forventes at ske 10. oktober 2019.
Jordfordelingsforhandlingerne kan ikke fortsættes, før der er sikkerhed for, at der er afsat midler til det. I
begge tilfælde vil yderligere forhandlinger derfor udskydes til oktober 2019.
Det vil sige, at yderligere opfølgning på jordfordelingsprojektet sættes i stå indtil oktober 2019. Hvis Byrådet
beslutter, at der ikke afsættes yderligere midler til projektet, vil projektet skulle lukkes ned herefter, og
vandværkerne overtager forhandlingerne.
Det vurderes, at der er behov for minimum 3-4 reelle måneder til forhandlinger. Forlængelse af
jordfordelingen vil først blive igangsat, når der er midler til at gennemføre opgaven, enten via en
tillægsbevilling eller via Aalborg Kommunes ordinære budget.
Idet det forventes, at jordfordelingsprojektet ikke kan være afsluttet ved udgangen af 2019 – foreslår Miljøog Energiforvaltningen, at afslutning på forhandlingerne rykkes til efter den 31. december 2019 – så der fra
tidspunktet for bevilling af yderligere midler er ½ år til, om muligt at færdiggøre forhandlingerne.
Vurdering af mulighed for succes ved forlængelse af jordfordelingsprojektet
Miljø- og Energiudvalget har ønsket at få belyst muligheden for at fortsætte jordfordelingsprojektet, fordi de
er blevet mødt af en opfattelse af, at man var næsten i mål med at fordele jord.
Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat mangler en eller flere parter, som kan bære et større procestab
ved køb og salg af ejendom, samt til at aftage et større antal ha. jord med en tinglyst dyrkningsdeklaration,
for at der kan opnås en succesfuld jordfordeling, som kan hjælpe de lodsejere, der bliver hårdest ramt af
dyrkningsrestriktionerne.
Det er i overensstemmelse med, at det i den ejendomsmæssige forundersøgelse, der blev udført af
NaturErhvervstyrelsen, blev understreget, at det vil være nødvendigt, at Aalborg Kommune er villig til at købe
arealer og ejendomme – også arealer, der er omfattet af dyrkningsrestriktioner. Byrådet blev orienteret om
resultatet af den ejendomsmæssige forundersøgelse på mødet den 13. juni 2016 (punkt 2).
En forlængelse af projektet er ikke en garanti for, at jordfordelingen kan lykkes.
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Skødehandler
Ved afslutning af det kommunale jordfordelingsprojekt, overlades de videre forhandlinger om
grundvandsbeskyttelse til vandværkerne. Vandværkerne kan forsøge at indgå frivillige aftaler, som eventuelt
kan inddrage jordbytte, som effektueres via skødehandler.
De overskydende midler fra jordfordelingsprojektet kan eventuelt understøtte vandværkernes arbejde.
Vurdering af mulighed for succes ved skødehandler
Jordfordelingsprojektet har kørt over 2½ år. I den periode er der skabt et godt forhandlingsklima, blevet
afdækket muligheder, og alle parter har været igennem en modningsproces, hvor der også er opnået større
viden om jordpriser og erstatningsstørrelser.
Forvaltningen vurderer, at vandværker og lodsejere har opnået et bedre forhandlingsgrundlag, og at der i
mindre omfang vil kunne gennemføres jordbytte/skødehandler, og dermed gennemføres
grundvandsbeskyttelse, som er affødt af jordfordelingsprojektet.
Vurdering fra de involverede vandværker
Forvaltningen har anmodet VSK (Vandforsyningen Sejlflod Kanten) og Foreningen Grundvandssamarbejde
Aalborg (GVA) om deres kommentarer til at forlænge jordfordelingsprojektet.
GVA skriver, at MEF (Miljø- og Energiforvaltningen) sammen med rådgiver har arbejdet ihærdigt i flere år og
i god dialog med lodsejerne på at opnå en jordfordeling i området. GVA har følt sig godt inddraget i projektet,
og det er vigtigt for GVA, at lodsejerne ikke føler, at de hidtidige forhandlinger har været spildt.
GVA ønsker hurtigst muligt og i respekt for de involverede lodsejere, at fortsætte forhandlingerne, og ser
ingen grund til at forlænge jordfordelingsprojektet.
GVA ønsker at understrege, at en jordfordeling ikke ændrer på principperne for erstatningsfastsættelser, og
at der i denne jordfordeling ikke er en opkøber af jord eller ejendomme, hvilket har afgørende betydning ved
indgåelse af aftaler.
VSK er enige i, at der har været et godt forhandlingsmiljø, og har flere gange troet på, at jordfordelingen
kunne gå op, så de kunne få sikret grundvandsbeskyttelsen. Udfordringerne har primært været forbundet
med et ikke ubetydeligt tab på bygningsmasse og overskud af arealer, der kommer dyrkningsrestriktioner på.
VSK er underlagt vandsektorloven, hvilket begrænser deres muligheder i forhold til størrelsen på et eventuelt
procestab og erhvervelse af overskudsjord ved en jordfordeling.
Af hensyn til hurtigst mulig at få gennemført grundvandsbeskyttelse og i respekt for de involverede lodsejere
ønsker VSK at opstarte frivillige forhandlinger fremfor at afvente, at jordfordelingen kan startes op igen.
Fremsendte kommentarer fra henholdsvis VSK og Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er vedlagt.
Mulighed for hektarstøtte ved tinglysning af dyrkningsdeklarationerne
Notat vedrørende støttemuligheder er vedlagt. De hyppigst anvendte arealtilskud omfatter grundbetaling og
grøn støtte, økologisk arealtilskud samt tilskud til privat skovrejsning.
Mulighederne for modtagelse af grundbetaling og grøn støtte forringes ikke på arealer med
dyrkningsdeklarationer.
Der er ikke muligt fremadrettet at modtage økologisk arealtilskud.
En dyrkningsdeklaration med restriktioner mht. anvendelse af kvælstof og pesticider påvirker ikke
mulighederne for tilsagn om tilskud til skovrejsning.
Støttemulighederne er inddraget ved fastsættelse af erstatning for tinglysning af dyrkningsdeklarationer.
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Økonomi
Følgende estimerede budget er for en optimal jordfordeling:

300.000 kr.
Stempel og matrikulære afgifter og gebyrer
Jordfordelingskendelse
Honorar til rådgiver
Udlæg til rådgiver
Sagsbehandling i Forvaltningen
I alt

100.000 kr.
500.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
1.000.000 kr.

Der er fortsat ca. 300.000 kr. tilbage af den oprindelige bevilling, som har været afsat til berigtigelse af
aftalerne. Det vil sige, at der er behov for, at byrådet afsætter 700.000 kr. via en tillægsbevilling i 2019 eller
via det ordinære budget for 2020, hvis projektet skal forlænges.
Det skal bemærkes, at der i dette budget indgår handelssummer på ca. 36.000.000 kr. Der var ikke i det
oprindelige budget taget højde for køb af ejendomme, hvilket gør omkostningerne til berigtigelse større.
Hvis projektet skal have bedst mulige forudsætninger for gennemførelse, skal Aalborg Kommune afsætte
yderligere midler til køb og salg af ejendom (og eventuelt procestab), samt erhvervelse af jord med en
tinglyst dyrkningsdeklaration. Størrelsen heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Samlet vurdering
Hvis jordfordelingen skal fortsættes, skal Aalborg Kommune afsætte yderligere ca. 700.000 kr. til projektet.
Fortsættelsen kan ikke igangsættes, før der er sikkerhed for, at Aalborg Kommune bevilger pengene.
Det er forvaltningens vurdering, at en succesfuld jordfordeling kræver, at der findes en eller flere parter, som
kan bære et større procestab, samt købe et større areal med tinglyste dyrkningsdeklarationer.
VSK ser en udfordring i forhold til procestab ved køb og salg af ejendom samt udfordringer i form af
manglende købere til overskudsjord.
Både VSK og GVA ønsker hurtigst muligt og i respekt for de involverede lodsejere, at fortsætte
forhandlingerne, og ser ingen grund til at forlænge jordfordelingsprojektet.
Det er derfor fortsat forvaltningens vurdering, at det kommunale jordfordelingsprojekt bør afsluttes som
planlagt, og grundvandsbeskyttelsen overdrages til vandværkerne.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 19.06.2019
kl. 08.30

Side 23
4 afaf568

Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Notat_Tilskudsmuligheder på aftalearealer
Svar fra VSK om jordfordeling
Svar fra Grundvandssamarbejde Aalborg om jordfordeling
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Punkt 8.

Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Forsyning
2019-043769
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender vedlagte udbuds- og
indkøbspolitik for Aalborg Forsyning.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk og Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og klimaudfordringerne er højt på mange dagsordener, og energi- og forsyningsområdet har et særligt
ansvar for at være med til at løse disse udfordringer. Samtidig er indkøbsområdet et af de områder, som kan
bidrage til at fremme en grøn omstilling gennem de krav der stilles til leverandørerne. Netop derfor anbefales
det, at Aalborg Forsyning - som en førende kommunalt ejet forsyningskoncern - tager dette samfundsansvar
på sig gennem denne udbuds- og indkøbspolitik.
Aalborg Forsynings udbuds- og indkøbspolitik tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes tilsvarende politik
fra september 2018, men udtrykker de særlige visioner og forretningsmæssige behov, Aalborg Forsyning har
på indkøbsområdet. Renovation er en del af Aalborg Forsyning og er derfor også omfattet af denne politik.
Med politikken sættes der en tydelig ramme for Aalborg Forsyning som én indkøber i forhold til omverdenen,
hvilket giver både forretningsmæssige fordele og administrative gevinster herunder i form af stordriftsfordele.
Samtidig understreger politikken, at Aalborg Forsyning ønsker at bruge indkøbsområdet til aktivt at gøre en
positiv forskel for samfundet og understøtte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – bl.a. ved at stille
krav til leverandørernes samfundsansvar.
Politikken understøttes processuelt af de koncernforskrifter, paradigmer og forretningsgange der allerede
gælder i Aalborg Forsyning, men den stiller samtidig også krav til, at der fremover løbende optimeres på
arbejdet med udbud og indkøb. Eksempelvis vil arbejdet med at understøtte FN’s verdensmål kræve, at der
løbende nytænkes, hvordan arbejdet med bæredygtige indkøb varetages. Derfor er politikken formuleret
sådan, at den både stiller krav til – men også rummer plads til – at der i de kommende år kan optimeres på
området via de underliggende processer og forskrifter – uden at det kræver fornyet godkendelse af
politikken.
Udbuds- og indkøbspolitikken er godkendt i Service og Vands bestyrelser den 3. juni 2019, og er til
behandling i Energis bestyrelse den 19. juni 2019.
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Bilag:
Udbuds- og indkøbspolitik for Aalborg Forsyning
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Punkt 9.

Godkendelse af ekspropriationsvilje ved vandløbsprojekt ved St. Restrup dambrug
2019-014307
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender:
At anmode By- og Landskabsforvaltningen om at indstille til Byrådets godkendelse om at ville anvende
ekspropriationshjemmel i henhold til vandløbslovens §71 til realisering af vandløbsprojektet, såfremt projektet
ikke kan gennemføres ved frivillighed
At vandløbsmyndigheden indgår frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår (med og uden økonomisk
forlig) med de bredejere, som berøres af planlagt vandløbsforløb
At By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmål, hvor der ikke
opnået et økonomisk forlig.

Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I Danmark er der fastsat krav om, at der skal gennemføres vandløbsrestaurering, så vandmiljøet kan leve op
til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv. Indsatskravene udspringer af vandområdeplanens
indsatsprogram som er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Det er kommunerne, der skal gennemføre
indsatsprogrammet som er specifikt for hvert vandløb.
I Tostrup-Restrup å, er der bl.a. et indsatskrav om ”fjernelse af en spærring” ved St. Restrup dambrug.
Spærringen består af en ældre mølleopstemning.
Spærringer og vandløbsrestaurering
Tostrup-Restrup å er en del af Hasseris å’s vandløbssystem. Vandløbet ligger meget ”bynært” og udmunder i
Limfjorden lige vest for Aalborg by. Tostrup-Restrup å rangerer som et af de bedste vandløb i Aalborg
Kommune. Vandløbet har dog ”naturmæssigt” haft det meget svært, som så mange andre vandløb, på grund
af gamle reguleringer og spærringer. Opstemninger fungerer som spærringer for vandløbets fisk og mange
gydeområder er gået tabt ved reguleringerne.
Spærringen ved St. Restrup dambrug udgøres af en ældre mølleopstemning tilhørende den gamle ”Restrup
Vandmølle”. I slutningen af 1950’erne blev opstemningsretten overtaget af St. Restrup Dambrug.
Opstemningen blev omlagt med henblik på at anvende en del af vandløbets vandføring i fiskeproduktionen.
Vandløbsprojekt og frivillig nedlægning af opstemningen
Vandløbsprojekts formål er at sikre målopfyldelse ved at genskabe passageforholdene i vandløbet. Flere
løsningsforslag har været belyst i forundersøgelser til vandløbsprojektet. Det vurderes, at opstemningen ved
St. Restrup skal fjernes for at opnå målopfyldelsen i vandløbet.
Aalborg Kommune har udarbejdet et vandløbsprojekt, hvor opstemningen nedlægges og vandløbet bliver
genoprettet. Projektområdet fremgår af oversigtskort i bilag 1. Vandløbet flyttes oppe fra sit nuværende
forløb i bakkeskrænten til det oprindelige og laveste niveau i ådalen. Vandløbet genslynges og får et nyt
forløb på mere end 1.800 m. Vigtige gyde- og opvækstområder genskabes lokalt ved udlægning af gydegrus
i det nye forløb. Vandløbsprojektet åbner op for fri passage til de mere end 17 km, der ligger ovenfor
spærringen, og der sikres adgang til vandløbets væsentligste gyde- og opvækstområder.
Med nedlægning af opstemningen, skal der foretages en omlægning af dambrugets indvinding af
overfladevand fra vandløbet. Kommunen har siden 2017 forhandlet med Dambrugeren om vandløbsprojektet
og forskellige løsninger vedr. et ændret vandindtag. Der er opnået enighed om et alternativt vandindtag til
dambruget uden opstemning i samarbejde med dambrugerens konsulent. Løsningen sikrer således, at
Dambrugets produktion og levebrød kan bevares. Nedlægningen af opstemningen og realisering af
vandløbsprojektet sker ved en frivillig aftale med St. Restrup Dambrug. Aftalen er vedlagt til orientering i
bilag 2. Aftalen indeholder et økonomisk forlig, som udbetales som en erstatning, når vandløbsprojektet er
realiseret.
Vandløbsprojekt og frivillig aftale om nyt vandløbsforløb
Det planlagte vandløbsforløb i ådalen berører 5 forskellige bredejer ovenfor dambruget som skal tåle en
defigurering og andre ulemper, når vandløbsforløbet ”skærer” gennem deres arealer. Der har været afholdt
flere individuelle lodsejermøder med henblik på at opnå frivillige aftaler og imødekomme deres ønsker.
Landbrugsstyrelsen har opgjort individuelle ulempeerstatninger for vandløbsprojektets realisering for de 5
bredejere, der skal ”modtage” det planlagte vandløbsforløb. Opgørelsen er vedlagt til orientering i bilag 3.
Der er opnået enighed om frivillig realisering med alle 5 bredejere ovenfor Dambruget såfremt, at
vandløbsprojektet gennemføres på ekspropriationslignende vilkår. Aftalerne er vedlagt i bilag 4. Der er
opnået enighed om et økonomisk forlig med de 4 bredejere, mens én bredejer ønsker af rejse
erstatningsspørgsmålet ved Taksationsmyndighederne.
Hjemmel til realisering af vandløbsprojekt
Aalborg Kommune er forpligtiget til at gennemføre vandområdeplanens indsatsprogram beskrevet i
bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 1521 af 15. december 2017.
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Lovhjemmel til ekspropriation
Aalborg Kommunen har, som vandløbsmyndighed, hjemmel i vandløbslovens §37 til at gennemføre
vandløbsrestaurering. Vandløbsprojektet omfatter vandløbsrestaurering med fjernelse af en opstemning og
genopretning af en vandløbsstrækning. Gennemførslen af vandløbsrestaurering efter vandløbslovens § 37,
er en såkaldt ekspropriationslignende foranstaltning, der kan gennemføres også mod lodsejernes vilje.
Det fremgår af § 71 i Vandløbsloven, at vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekspropriation til
gennemførelse af foranstaltninger efter loven.
Ved ekspropriation af arealer / rettigheder i forbindelse med vandplansprojekter, er det Miljø- og
Energiudvalget, der principgodkender med henblik på oversendelse til By- og Landskabsforvaltningen, der
har kompetencen med henvisning til Ramme nr. 7 - Kompetencedelegation – Vandløb og vandplanprojekter.
Myndighedsarbejde og tilladelser
Før der træffes beslutning om ekspropriation, skal de nødvendige tilladelser foreligge. Den endelige
projektbeskrivelse af vandløbsprojektet har været fremsendt i 8 ugers offentlig høring i foråret 2019. Der er
indkommet bemærkninger/indsigelser fra forskellige parter, som er behandlet af Miljø- og
Energiforvaltningen, hvilket har givet anledning til mindre tilpasninger af vandløbsprojektet.
Vandløbsprojektet er myndighedsbehandlet med godkendelser efter vandløbsloven og
naturbeskyttelsesloven som meddeles den 31. maj 2019 med 4 ugers klagefrist.
Finansiering af vandløbsprojektet
Aalborg Kommune har ansøgt om EU tilskud til gennemførsel af vandløbsprojektet ved Fiskeristyrelsen. Der
er opnået tilsagn til projektet i 2017. Tilskud omfatter udgifter til kommunens lønudgifter, eksterne
konsulentudgifter og anlægsomkostninger med en samlet tilskudssum på 2.15 mio. kr. Vandløbsprojektet
kan gennemføres uden kommunal finansiering på tilsagnsvilkår. Kommunen har foreløbigt afholdt udgifter til
eksterne konsulenter og kommunale lønudgifter på ca. 300.000 kr. Hvis vandløbsprojektet ikke
gennemføres, kan kommunens udlæg ikke refunderes.
Der er vilkår om, at vandløbsprojektet skal være afsluttet inden 1. juli 2020. Hvis projektet ikke er
afsluttet inden for projektperioden, er der risiko for, at kommunen ikke kan få refunderet sine udgifter. Under
visse forudsætninger kan projektperioden forlænges.
Tilskud til erstatning
De bredejere, der lider tab, har ret til erstatning efter vandløbslovens bestemmelser (§ 37, stk. 4).
Kommunen har ansøgt om tilskud til at dække de beregnede erstatninger ved en national tilskudsordning for
vandløbsprojekter ved Miljøstyrelsen.
Der er opnået fuld tilsagnsstøtte til de beregnede erstatningsbeløb, som indgår i de vedlagte aftaler.
Erstatningsbeløbene udbetales som et engangsbeløb til Dambruget og bredejerne, når vandløbsprojektet
igangsættes. For den bredejer, hvor der indstilles til en frivillig aftale, uden økonomisk forlig, vil udbetalingen
ske efter taksationsmyndighedernes endelige afgørelse og eventuelle vilkår.

Samlet vurdering
Med vandløbsprojektets gennemførelse vil Tostrup Restrup å kunne opnå målopfyldelse. Der vil ske en
markant fremgang for vandløbets naturtilstand, hvilket bl.a. vil betyde ”flere fisk”. Aalborg Kommune vil
samtidigt leve op til sine forpligtigelser, når indsatsprogrammet vedr. vandløbsrestaurering i
Vandområdeplanen realiseres.
Vandløbsprojektet realiseres ved nedlægning af en opstemning tilhørende St. Restrup Dambrug. Der er
indgået en frivillig aftale med Dambruget. Aftalen sikrer Dambruget en økonomisk kompensation til
ombygning af deres vandindvinding, så Dambrugets produktionen kan bevares.
Der er 5 bredejere, der får deres ejendomme opdelt af det planlagte vandløbsforløb. Disse bredejere er
positiv stemte for projektet under forudsætning, at det gennemføres på ekspropriationslignende vilkår. Der er
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lovhjemmel til at anvende ekspropriation, hvilket kræver Miljø- og Energiudvalgets og Byrådets endelige
godkendelse af både ”ekspropriationsvilje” og lodsejeraftaler.
Projektets udgifter til kommunale lønudgifter, konsulenter, anlæg samt erstatninger, realiseres via eksterne
tilskud.
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Bilag:
Bilag 1 Oversigtskort - Vandløbsprojekt St. Restrup
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Punkt 10.

Godkendelse af indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020
2018-052361
Miljø- og Energiforvaltningen, at Miljø- og Energiudvalget godkender 1. afsnit i høringssvaret om
råstofindvinding og grundvandsinteresser.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune fik den 2. maj 2019 en høring fra Region Nordjylland vedrørende indkaldelse af ideer og
forslag til Råstofplan 2020 med et ”Oplæg til debat om Råstofplan 2020” idet Regionsrådet i januar 2019 har
besluttet, at der er behov for en revision af Råstofplan 2016.
Forud for dette havde Region Nordjylland i juni – september 2018 en forudgående høring med henblik på at
vurdere om råstofplanen skal revideres, jf. vedhæftede høringssvar af 7. september 2018.
Af det fremsendte oplæg fremgår, at Region Nordjylland ønsker tilbagemeldinger på:
-

Hvordan en nyrevideret råstofplan 2020 kan udformes?
Kan grundvandsinteresser og råstofindvinding gå hånd i hånd eller vil de være
modsætninger?
Kan transportbelastningen minimeres ved at sikre lokal forsyning?
Hvordan kan regionen være med til at fremme efterbehandling af råstofgrave, så natur og
biodiversitet beriges?
Er der behov for nye retningslinjer eller justeringer af eksisterende?
Hvordan kan regionen være med til at fremme en ansvarlig udnyttelse råstofferne i
regionen og understøtte en højere grad af genanvendelse af de sekundære råstoffer?
Har vi brug for en fælles råstofstrategi og hvilke emner bør diskuteres i en fælle strategi?
Er der udlagt tilstrækkeligt med graveområder og indeholder disse tilstrækkelige
mængder og i de kvaliteter, der er behov for?
Herudover høres berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold der bør inddrages i
miljøvurderingen af råstofplanen?

Efter høringsperioden udarbejder Region Nordjylland et egentlig forslag til en revideret råstofplan, der
forventes sendt i høring først på året i 2020.
Høringsfristen udløber den 5. juli 2019.
Aalborg Kommunes høringssvar er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø- og Energiforvaltningen og Byog Landskabsforvaltningen. Miljø- og Energiudvalget behandler 1. afsnit i høringssvaret – ’Råstofindvinding
og grundvandsinteresser’, hvor By- og Landskabsforvaltningen godkender Aalborg Kommunes samlede
høringssvar.
Indstillingen behandles den 20. juni 2019 i By- og Landskabsudvalget og den 19. juni 2019 i Miljø- og
Energiudvalget.
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Bilag:
Høringssvar vedr. ideer og forslag til Råstofplan 2020
Oplæg til debat om Råstofplan 2020_marts 2019_Region Nordjylland
Høringssvar vedr. redegørelse for revision af Råstofplan 2016
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Punkt 11.

Godkendelse af Spildevandsplan 2020-2031 - Overordnede mål, fokusområder samt
status på opgaver beskrevet i den gældende spildevandsplan
2019-020043
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller at Miljø- og Energiudvalget som grundlag for revision af
spildevandsplanen, godkender forslag til overordnede mål samt fokusområder.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til Miljøbeskyttelsesloven er en kommune forpligtet til at udarbejde en plan for bortskaffelse af
spildevand i kommunen. Planen, der benævnes spildevandsplanen, fastsætter de generelle rammer for,
hvordan spildevand skal håndteres i hele kommunen. Samtidig tjener den som rammen for
spildevandsselskabets forsyningsområde samt aktuelle og kommende anlægsarbejder. I Aalborg Kommune
er spildevandselskabet en del af Aalborg Forsyning.
Den første kommunale spildevandsplan i Aalborg Kommune blev vedtaget af byrådet i 1976. Herefter fulgte
der en ny spildevandsplan i 1985, 2001 og 2005. Efter kommunalreformen i 2007 blev spildevandsplanerne
for tidligere Aalborg, Nibe, Sejlflod og Hals kommuner samlet i en ny spildevandsplan – Spildevandsplan
2008-19. Den seneste revision af spildevandsplanen, Spildevandsplan 2016-2027, blev godkendt på
byrådsmødet den 13. juni 2016, punkt 4.
En spildevandsplan skal løbende ajourføres. Der foreligger imidlertid ikke lovgivningsmæssige eller politiske
krav til, hvor ofte en kommunal spildevandsplan skal revideres. Det er derfor op til den enkelte kommune at
beslutte, hvornår en generel revision af en spildevandsplan skal foretages. I Aalborg Kommune tilstræbes
det, at der gennemføres en generel revision i hver byrådsperiode.
På baggrund af ovennævnte har Miljø- og Energiforvaltningen nu igangsat en generel revision af den
gældende Spildevandsplan 2016-2027, og der stiles mod Byrådets endelige godkendelse af planen i 2.
halvår 2020.

De overordnede mål med spildevandsplanen
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår, at de overordnede mål fra den gældende spildevandsplan videreføres
til den nye spildevandsplan. De overordnede mål, der foreslås videreført er som følger.


Fastholde en betryggende spildevandshåndtering og lav sundhedsrisiko.



Fastholde en høj forsyningssikkerhed for så vidt angår spildevandsafledningen.



Opnå et endnu bedre vandmiljø og godt badevand.



Imødegå klimaforandringernes negative effekter.



Reducere energiforbruget ved spildevandshåndtering

Fokusområder
I forbindelse med den generelle revision vil Miljø- og Energiforvaltningen foreslå, at der sættes fokus på
nedenstående fire områder. Alle fire fokusområder er med til at understøtte opnåelsen af de overordnede
mål.


Indsatser beskrevet i statens vandområdeplan
I de statslige vandplaner og den kommunale vandhandleplan er der beskrevet en lang række
indsatser overfor regnbetingede udløb. Jf. planerne skal 2/5 af indsatserne være gennemført i første
planperiode, mens de resterende 3/5 af indsatserne skal være gennemført i anden planperiode
(Vandområdeplanens planperiode 2015-2021).
Indsatserne i første planperiode blev fastlagt ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2016-2027, og de
er i dag formelt gennemført, dels via konkrete fysiske tiltag, dels via udmeldte tidsfrister for
separatkloakering i udvalgte kloakoplande med efterfølgende påbud til de berørte grundejere. Selve
den fysiske gennemførelse af separatkloakeringen i disse områder udføres af Aalborg Forsyning i
disse år. Borgernes frist for separatkloakering på egen grund er senest den 31. december 2021.
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Indsatserne i anden planperiode blev på et overordnet niveau også indarbejdet i Spildevandsplan
2016-2027, idet der blev planlagt 5 mm bassiner opstrøms en række regnbetingede udløb fra
overløbsbygværker, mens en række andre kloakoplande blev udmeldt til separatkloakering indenfor
planperioden.
Indsatserne i anden planperiode skal formelt være gennemført ved udgangen af 2021 enten via
fysiske tiltag eller udmeldt tidsfrist for separatkloakering. I den kommende spildevandsplan vil der
derfor være fokus på detaljeringen af indsatserne i anden planperiode, og der vil forventeligt blive
udmeldt konkrete tidsfrister for grundejernes separering i de områder, hvor vandplanindsatsen
gennemføres via påbud om separering.


Klimatilpasning og bæredygtighed
I forbindelse med udarbejdelsen af Spildevandsplan 2016-2027 var der fokus på klimatilpasning og
bæredygtighed. Dette område er fortsat helt centralt for at kunne opnå de beskrevne mål med
spildevandsplanen. Der vil derfor både i det kommende revisionsarbejde, og løbende i den
efterfølgende planperiode, være fokus på at tilvejebringe muligheder for at heltænke en mere
overordnet og bæredygtig plan/strategi for vandhåndteringen i byområder med henblik på at
understøtte en mere robust klimatilpasning. Temaer i denne sammenhæng kan bl.a. være stigende
grundvand, vandløbenes hydrauliske kapacitet, stigende vandstand i vandløb og kystområder,
nuværende og fremtidige kloakledningers kapacitet, skybrud og risikohåndtering samt fordele og
ulemper ved forskellige LAR-løsninger.



Den fortsatte separatkloakering
Separatkloakeringen af alle fælleskloakerede kloakoplande er en stor opgave, der har fyldt meget i
mange år, og som fortsat vil fylde meget. I forbindelse med vedtagelsen af Spildevandsplan 20162027 besluttede byrådet under den afsluttende behandling at fremrykke fristen for
separatkloakeringen af alle fælleskloakerede kloakopland fra 2100 til 2065. Den fortsatte
separatkloakering vil således endnu engang være et fokusområde, hvor der vil bl.a. blive set
nærmere på konsekvenserne af den fremrykkede tidsplan.



Fællesprivate spildevandsanlæg
I Aalborg Kommune er der registreret mange fællesprivate spildevandsanlæg, og løbende opnås der
kendskab til flere eksisterende fællesprivate anlæg, ligesom der løbende etableres nye anlæg. Der
foreligger nu en længere liste med anlæg, der skal angives i spildevandsplanen, og som vil blive
indarbejdet i forbindelse med denne revision.
Opgaver vedrørende fællesprivate spildevandsanlæg fylder til dagligt meget for både Miljø- og
Energiforvaltningen og Aalborg Forsyning. Der vil i forbindelse med revisionen blive set nærmere på
konsekvenserne og udfordringerne, der er forbundet med den fortsatte etablering af nye
fællesprivate spildevandsanlæg, ligesom der vil være fokus på at oplyse grundejere i de fællesprivat
kloakerede områder om deres rettigheder og pligter.

Status for opfølgning på spildevandsplan 2016-2027
I forbindelse med vedtagelsen af Spildevandsplan 2016-2027 blev der angivet tidsfrister for
separatkloakeringen af udvalgte fælleskloakerede områder. Der er efterfølgende meddelt påbud om
separatkloakering til berørte grundejere i hovedparten af disse områder. Løbende i planperioden er der
yderligere fastsat tidsfrist for separatkloakering i to områder i Aalborg Midtby og et område i Nørresundby. I
vedlagte bilag 1 er der angivet en status på separatkloakeringen af disse områder.
I spildevandplan 2016-2027 blev der i overensstemmelse med vandplanerne ligeledes angivet 20 områder i
det åbne land, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Efter vedtagelsen af spildevandsplanen
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modtog alle berørte grundejere påbud om at forbedre deres spildevandsrensning. Som en konsekvens heraf
har det vist sig hensigtsmæssigt for Aalborg Forsyning at gennemføre en spildevandskloakering af en lang
række ejendomme langs Milbakvej, Elkærvej og Mindevej i Sulsted, da flere grundejere i dette område
ønskede medlemskab af Aalborg Forsyning. Området skal spildevandskloakeres med tidsfrist 31. december
2020. Det samme gør sig gældende for et mindre område ved Vadum Kirkevej. De resterende berørte
grundejere indenfor det udpegede område til forbedret spildevandsrensning efterlever selv det meddelte
påbud via egen renseløsning.
Der pågår løbende en dialog med By- og Landskabsforvaltningen om en planlagt spildevandskloakering af
haveforeningerne Åblink og Voerbjerglund, der begge ligger i et område, hvor der skal ske forbedret
spildevandsrensning. Projektet forventes indarbejdet i spildevandsplanen via tillæg, når der foreligger et
tilstrækkeligt konkret projektgrundlag. Der vil i den forbindelse blive set på mulighederne for at indarbejde de
resterende kolonihaveområder under spildevandsplanens kloakopland.
I overensstemmelse med spildevandsplanen igangsatte Miljø- og Energiforvaltningen i efteråret 2017 en
forundersøgelse af forholdene for afledning af spildevand i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge,
Skellet og Egense Skanse. Afrapporteringen af den gennemførte forundersøgelse pågår med forventet
efterfølgende politisk behandling i 2. halvår 2019.
Byrådets tidligere beslutning om spildevandskloakering af hele sommerhusområdet Hals-Hou inden
udgangen af 2019 blev videreført i Spildevandsplan 2016-2027. Ved planens vedtagelse i 2016 var de første
3 af i alt 10 etaper i Hals-Hou området gennemført, og her tre år senere har Aalborg Forsyning stort set
færdiggjort de sidste etaper af ledningsanlægget. Grundejernes tidsfrist for tilslutning til spildevandssystemet
er i områderne for etape 1-8 udløbet. Status pr. 1. juni 2019 er at 287 grundejere fortsat mangler at tilslutte
sig. Der pågår en løbende dialog med disse grundejere. Grundejerne i etape 9 og 10 har frist den 31.
december 2019. Status for etaperne 4-10 fremgår af bilag 1.
Aalborg Forsyning har efter vedtagelsen af Spildevandsplan 2016-2027 og i overensstemmelse med planen
ligeledes løbende udbygget ledningsanlægget via etablering af ny detailkloak ved en række
byggemodninger. Hertil er det i øvrigt værd at bemærke, at der i tilknytning til byggemodningsområdet ved
Sofiendal Enge etableres et 23 hektar stort naturområde med søer, vandløb og stier. Området, der kan
optage store mængder vand, når det regner, etableres som et medfinansieringsprojekt efter indgået aftale
mellem Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning.
I Spildevandsplan 2016-2027 blev der udover de konkrete kloakeringsprojekter beskrevet en række
administrative opgaver, der allerede var igangsat eller skulle igangsættes inden for planperioden 2016-2027.
I forbindelse med vedtagelsen af Spildevandsplan 2016-2027 den 13. juni 2016 var disse opgave listet op i
dagsordenspunktets bilag 4. Der i bilag 1 givet en status på de beskrevne opgaver.
Det videre forløb
Miljø- og Energiudvalget vil i løbet af 2019 blive præsenteret for udvalgte emner, som bliver behandlet i
forbindelse med revisionen af spildevandsplanen til drøftelse og godkendelse. Emnerne vil relatere sig til de
oven for beskrevne fokusområder.
Det forventes, at et udkast til Spildevandsplan 2020-2031 vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget til 1.
behandling i starten af 2020.
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Bilag:
Bilag 1 - Status på separatkloakeringsprojekter med tidsfrist, sommerhuskloakering og større opgaver, der jf.
Spildevandsplan 2016-2027 er igangsat/skal igangsættes
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Punkt 12.

Godkendelse af Vandforsyningsplan 2020-2031 - principper for tilladelser til
vandrensning
2018-098453
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget som foreløbigt grundlag for revision af
vandforsyningsplanen godkender, at der arbejdes videre med udgangspunkt i nuværende målsætning og
prioritering samt principper for tilladelser til vandrensning.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Det fremgår af Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan 2013-2024, at det er kommunens målsætning, ”at
sikre, at forsyningen af drikkevand i Aalborg Kommune kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand…”.
Som følge af ovenstående målsætning har Miljø- og Energiforvaltningen administreret efter følgende
prioritering som også fremgår af vandforsyningsplanen:
1. Den forebyggende indsats overfor grundvandsforureningen skal prioriteres højere end en
efterfølgende rensning af forurenet grundvand.
2. Rensning af forurenet grundvand skal være undtagelsen og kun i en overgangsperiode, idet det er
den primære målsætning, at vandforsyningen baseres på rent grundvand, der kun gennemgår en
almindelig vandbehandling.
3. Rensning skal altid følges op af forebyggende arbejde, der skal sikre, at vandforsyningen på sigt kan
baseres på rent og urenset grundvand.
I henhold til vandforsyningsplanen gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til at rense vandet for nitrat,
miljøfremmede stoffer og pesticider, med mindre den pågældende indvinding er vigtig for forsyningen i et
område. Tilladelser gives kun for en periode og hvis ressourcen skal anvendes på lang sigt, skal der være
tale om en kortlagt forurening, der klart kan defineres, og der skal træffes foranstaltninger til, at
grundvandsressourcen atter bliver ren.
Der vil i forbindelse med revision af vandforsyningsplanen foreslås enkelte tilpasninger af
administrationsgrundlaget, men ovenstående principper for tilladelser til vandrensning vurderes som
udgangspunkt at kunne rumme de potentielle udfordringer med vandkvaliteten som vandforsyningen i
Aalborg Kommune står overfor.
Normal vandbehandling
På de fleste vandværker i Danmark bliver drikkevandet beluftet og ledt gennem et sandfilter, inden det
sendes ud til forbrugerne. Dette kaldes normal vandbehandling. Beluftningen fjerner opløste luftarter som
kuldioxid (CO2), svovlbrinte (H2S) og methan (CH4). Filtreringen fjerner jern og mangan mens ammonium og
nitrit fjernes i filteret i et vist omfang. På nogle vandværker i Aalborg Kommune er grundvandet af en sådan
kvalitet, at vandværket kan sende grundvandet direkte ud til forbrugere uden nogen form for
vandbehandling.
Videregående vandbehandling
Eksempler på videregående vandbehandling er fjernelse af arsen, nitrat og pesticider, blødgøring af vand
samt UV-behandling mod bakterier.
I Aalborg Kommune er der givet enkelte tilladelser til videregående vandbehandling i form af fjernelse af
arsen samt UV-behandling.
Enkelte vandværker er nødt til at fjerne arsen fra vandet, for at overholde vandkvalitetskrav om max. 5 µg
arsen pr. liter. Forekomsten af arsen er geologisk betinget, men kan selv i små mængder forårsage alvorlige
sygdomme. Man kan ikke forebygge arsen ved grundvandsbeskyttelse. Derfor giver Aalborg Kommune
tilladelse til arsen fjernelse på de vandværker, som ikke kan overholde grænseværdien.
Der er tilsvarende givet tilladelse til UV-behandling af drikkevand på enkelte vandværker i Aalborg
Kommune. UV-behandlingen kører ikke ved almindelig drift, men bruges ved renovering, ledningsarbejde
m.m. Ved UV-behandling fjernes bakterier. UV-behandling anvendes ofte som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning, fx ved indkøring af nye boringer og renovering af vandværker.

Pesticider og nitrat
I den seneste tid er der dukket flere nye pesticider op i drikkevandet, pesticider der ikke tidligere er
analyseret for. Diskussionen om rensning er derfor højaktuel.
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Der er ingen almene vandforsyninger i Aalborg Kommune, der renser drikkevandet for hverken pesticider
eller nitrat. Hidtil er vandindvindingsboringer, hvor indholdet af pesticider eller nitrat overskrider
grænseværdien for drikkevand, blevet lukket eller taget ud af drift, indtil boringen igen overholder
grænseværdierne. En anden mulighed er, at vandværket blander det forurenede vand med rent vand, så
grænseværdierne overholdes. Det kræver tilladelse, hvis vandforsyningen ønsker at blande sig til rent vand.
De to primære metoder til at fjerne nitrat fra drikkevandet er ionbytning samt membranfiltrering, mens
pesticider fjernes ved hjælp af kulfiltrering. Rensemetoderne er kendte og veldokumenterede metoder.
Gældende for metoderne er, at der er en del etableringsomkostninger samt løbende drift og vedligehold af
anlæggene. Afhængig af den valgte metode til rensning vil der dannes affald/spildevand som skal
bortskaffes, og nogle af metoderne genererer en del vandspild. Samtidig skal man være opmærksom på, at
kulfiltrering måske ikke fjerner alle pesticider.
Hvis en vandforsyning ønsker at etablere rensning for pesticider eller nitrat, skal Aalborg Kommune med
baggrund i retningslinjerne foretage en konkret vurdering ud fra de lokale tekniske, økonomiske og miljø- og
sundhedsmæssige forhold for den pågældende vandforsyning.
Blødgøring af drikkevand
Diskussionen om blødgøring af drikkevand er blevet aktuel i forbindelse med, at flere af de større
vandforsyninger på Sjælland er begyndt at blødgøre drikkevandet. Dette skyldes sandsynligvis, at
drikkevandet i flere Sjællandske kommuner har en hårdhed over 18 dh og helt op til > 30 dh. Drikkevandet
på Sjælland blødgøres til ca. 10 dh.
Ved blødgøring af drikkevand fjernes calcium fra vandet. Fordelene ved dette er bl.a., at levetiden af
husholdningsapparater forlænges, brugen af sæbe- og afkalkningsmidler kan reduceres og der vil være
færre kalkaflejringer i rør, på badeværelsesfliser m.m.
Enkelte vandforsyninger i Aalborg Kommune har installeret mindre anlæg til blødgøring af drikkevandet, fx
kalkspaltning ved hjælp af ultralyd eller magnetisme. Ved kalkspaltning fjernes calcium ikke fra vandet, men
skulle efter sigende ikke længere resultere i kalkaflejringer. Der foreligger så vidt vides begrænset
dokumentation på effekten af disse anlæg. Anlæggene kommer ikke i forbindelse med drikkevandet og
kræver derfor ikke en tilladelse. Herudover foregår der ikke blødgøring af drikkevandet på vandforsyningerne
i Aalborg Kommune. Nedenstående redegørelse vedrører udelukkende anerkendte metoder, som blødgøre
drikkevand ved at fjerne calcium fra vandet.
Der findes overordnet set tre forskellige anerkendte metoder til blødgøring af drikkevand:
-

-

-

Kalkfældning/pelletmetoden er den mest udbredte og anvendes primært på store
vandforsyningsanlæg. En fordel ved metoden er, at der kun fjernes calcium fra vandet, mens alle
andre stoffer bibeholdes. Metoden kræver tilsætning af kemikalier, der ikke må komme i kontakt med
driftspersonalet. Ved denne metode dannes pellets som biprodukt. Pellets kan bl.a. anvendes af
landmænd som jordforbedringsmateriale.
Ionbytning er også en udbredt metode. Denne metode fjerner både calcium og magnesium fra
vandet og kan benyttes på store og mindre anlæg. Ved ionbytning dannes eluat, som indeholder
store mængder calcium og magnesium samt natrium og klorid. Eluatet udgør ca. 2 % af den
behandlede vandmængde og skal bortledes til kloak.
Nanofiltrering er ikke så udbredt i Danmark. Metoden fjerner både calcium og magnesium fra vandet
og kan benyttes på store og mindre anlæg. Ved nanofiltrering dannes et koncentrat, som udgør
mellem 10-20 % af den behandlede vandmængde og som skal bortledes til kloak.

Miljøstyrelsen udarbejdede i 2017 en rapport ”Blødt vand i en cirkulær økonomi”. I rapporten vurderes det
bl.a., at blødgøring på små anlæg (< 200.000 m3/år) er urealistisk. Dette skyldes dels, at investeringen i et
blødgøringsanlæg er forholdsvis høj samtidig med, at de fleste blødgøringsanlæg kræver en vis løbende drift
og vedligehold. Rapporten konkludere ligeledes, at den samfundsøkonomiske effekt ved blødgøring af
drikkevand med en hårdhedsgrad under 12 dh er usikker. Herudover beskrives det, at vandets indhold af
calcium og fluorid har en præventiv effekt på forekomsten af caries. Da blødgøring af vand reducerer
vandets fluorid- og calciumkoncentration kan dette føre til øget forekomst af cariestilfælde hos befolkningen.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 19.06.2019
kl. 08.30

Side 43
3 afaf468

Miljø- og Energiudvalget
Samlet set kan ulemperne ved ovenstående metoder opsummeres således. Der benyttes en radikalt anden
teknologi, end der normalt ses i de danske vandforsyninger. Der benyttes forholdsvis mange kemikalier og
der er et øget energiforbrug såvel som en øget spildevandsmængde. Herudover vil vandprisen stige, som
følge af udgifter til etablering af anlæg og efterfølgende den løbende drift.
Hovedparten af Aalborg Kommunes vandforsyning har en hårdhed på mellem 11-13 dh, og dermed lige på
grænsen for, hvornår der opnås en samfundsøkonomisk effekt af blødgøringen. Herudover er 84 ud af 91
almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune små anlæg i Miljøstyrelsens optik (< 200.000 m3/år).
Da der ikke er opstillet et kvalitetskrav i forhold til drikkevandets hårdhed, kan Aalborg Kommune ikke stille
krav til vandværkerne om at blødgøre vandet. Hvis et vandværk ansøger om at etablere et
blødgøringsanlæg, og kommunen vurderer, at blødgøring samlet set er til gavn for forbrugerne, kan der som
udgangspunkt godt gives tilladelse til dette.
Samlet vurdering
Det er op til de enkelte vandforsyninger, om de ønsker at søge om tilladelse til blødgøring af deres
drikkevand, Aalborg Kommune kan ikke stille krav til vandværkerne om at blødgøre vandet, men der kan
som udgangspunkt godt gives tilladelse til blødgøring, hvis et vandværk skulle ønske dette. Ud fra
ovenstående gennemgang af den aktuelle viden om blødgøring af drikkevand er der sandsynligvis ikke
vandforsyninger i Aalborg Kommune, som både er tilstrækkeligt store og som samtidig har tilstrækkeligt
hårdt vand til, at etablering af et blødgøringsanlæg samlet set vurderes at være til gavn for forbrugerne.
Det foreslås derfor, at der i forbindelse med revision af vandforsyningsplanen arbejdes videre med
udgangspunkt i de nuværende principper for tilladelser til vandrensning.
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Punkt 13.

Godkendelse af offentlig høring af fællesregulativ
2019-039049
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender
At Miljø- og Energiforvaltningen sender forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i en offentlig
høringsproces på mindst 8 uger og
At kun de grænsevandløb, hvor der er enighed mellem de berørte kommuner om det enkelte vandløb
medtages.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Udarbejdelse af fællesregulativet er en del af en mere gennemgribende revision af vandløbsregulativerne i
Aalborg Kommune. Processen for revision af regulativerne er tidligere behandlet i Miljø- og Energiudvalget
på møder den 20.1.2016 (pkt. 6) Godkendelse af opklassificering af vandløb – principper og proces, den
2.11.2016 (pkt.8) Faseopdeling af regulativarbejdet og den 20.09.2017 (pkt. 9) Orientering om
regulativarbejdet.
Processen med revision af regulativerne er opdelt i et fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aalborg
Kommune og i et teknisk regulativ, der specifikt gælder for det enkelte vandløb. Fællesregulativet vedtages
først og efterfølgende udarbejdes tekniske regulativer. Der er ca. 300 vandløbsregulativer, som
administreres af Aalborg Kommune. Regulativerne gælder for de ca. 930 km offentlige vandløb i Aalborg
Kommune.
Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet et forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aalborg
Kommune. Fællesregulativet er vedlagt som bilag 1 til dagsordensteksten. Som bilag til fællesregulativet er
vedlagt en redegørelse for regulativet samt en liste over hvilke vandløb, der er omfattet af fællesregulativet
(bilag 1.1 og 1.2.).
Fællesregulativet fastsætter generelle fællesbestemmelser for de offentlige vandløb, og omfatter
bestemmelser om:
-

Hegning, kreaturvanding og vandindvinding.
Arbejdsbælter og overkørsler langs vandløb.
Drænudløb, rørledninger mv.
Bygværker vedligeholdelse mv.
Bræmmer langs vandløb, beplantning
Ændringer af vandløbenes tilstand, forurening, beskadigelse og påbud.
Sejlads
Vedligeholdelse af vandløb, kontrolmetoder, grødeskæring, ansvar, byrder som lodsejere eller
brugere skal tåle mv.
Offentligt syn og lodsejerdeltagelse, revision af fællesregulativet.

Det tekniske regulativ omhandler specifikke bestemmelser for det enkelte vandløb, og omfatter
bestemmelser om:
-

Det enkelte vandløbs skikkelse (bredde, bundkoter og anlæg) eller vandføringsevne. Er
bestemmende for hvornår der er krav til oprensning af vandløbet.
Grødeskærings- hyppighed, omfang og metode.
Beskæring af brinkvegetation.
Særlige bestemmelser om sejlads, arbejdsbælter, beplantning mv.

Som grundlag for udarbejdelse af de tekniske regulativer beskrives plangrundlaget der gælder for det
enkelte område. Plangrundlaget omfatter bl.a. vandløbets målsætning fastlagt i vandområdeplanerne,
naturbeskyttelse, EF habitatsområder, okkerpotentielle områder, særlige bestemmelser i kommune- og
lokalplaner, grundvands- og drikkevandsinteresser.
Et led i regulativrevisionen er også klassifikation af vandløb – hvilke vandløb skal være private eller
offentlige. Denne proces vil køre sideløbende med revision af de tekniske regulativer.
Ved vedtagelse af fællesregulativet ophæves og erstattes de tilsvarende bestemmelser i de gældende
regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer fra de tidligere kommuner (Nibe, Sejlflod, Aalborg og Hals
kommuner) samt det tidligere Nordjyllands Amt. De enkelte regulativer er stadig gældende for de specifikke
forhold for det enkelte vandløb, indtil der er udarbejdet nye tekniske regulativer for vandløbet.
Med vedtagelse af fællesregulativet opnås en mere ensartet administration af de offentlige vandløb. Dette er
særlig relevant, efter at Aalborg Kommune i dag administrerer de tidligere kommunevandløb og
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amtsvandløb, hvis regulativer er udarbejdet af hhv. de fire tidligere kommuner og Nordjyllands Amt.
Vedtagelse af fællesregulativet vil også gøre det mere enkelt at revidere de tekniske regulativer.
Før vedtagelse af et regulativ, er der krav om mindst 8 ugers offentlig høring af forslag til regulativ, hvor
interessenter har mulighed for at komme med deres indsigelser til forslaget. Miljø- og Energiforvaltningen
foreslår, at forslag til fællesregulativ sendes i offentlig høring.

Inddragelse af interessenter i arbejdet med fællesregulativet
Der har været afholdt et offentligt møde den 15. februar 2017, hvor ca. 125 interesserede deltog og fik en
introduktion til Aalborg Kommunes arbejde med revision af vandløbsregulativerne.
I forbindelse med udarbejdelse af fællesregulativet er der nedsat en ekstern arbejdsgruppe, der har været
inddraget i processen. Arbejdsgruppen består af:
-

Ålaug nord og syd for fjorden
Danmarks Naturfredningsforening
Agri Nord og Landbo Nord
Foreningen Danske vandløb
Ferskvandsfiskeriforeningen

Arbejdsgruppen er sammensat således, at den enkelte lodsejer/borger kan se sig repræsenteret.
Der har været afholdt 2 møder med den eksterne arbejdsgruppe, og på baggrund af disse møder er der
løbende sket mindre tilpasninger af fællesregulativet. Efter tilpasninger er udkast til fællesregulativ forelagt
arbejdsgruppen med mulighed for kommentarer.
Arbejdsgruppens seneste kommentar og Miljø- og Energiforvaltningens til bemærkninger hertil fremgår af
brev, som er vedlagt som bilag 2 til dagsordensteksten. Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende
foretaget rettelser i fællesregulativet på baggrund af de indkomne kommentarer.
Fællesregulativet er udsendt til de 4 nabokommuner: Rebild-, Vesthimmerlands-, Brønderslev- og
Jammerbugt kommuner. De 4 kommuner er blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt grænsevandløbene
skal medtages i fællesregulativet eller ej.
Fællesregulativet vil gælde for de vandløb, der er oplistet på bilag 1 til fællesregulativet. For de
grænsevandløb der ikke medtages i fællesregulativet gælder de generelle fællesbestemmelser i gældende
regulativ fortsat. Hvis et grænsevandløb ikke er omfattet af fællesregulativet, vil der ved udarbejdelsen af
regulativ for det enkelte vandløb blive taget stilling til hvorvidt de, for det specifikke vandløb, gældende
fællesbestemmelser skal ændres og evt. til fællesregulativets bestemmelser. Denne proces vil ske i
samarbejde med pågældende nabokommune.
Miljø- og Energiforvaltningen foreslår, at der kun medtages de grænsevandløb, som der er enighed om
mellem den enkelte nabokommune og Aalborg Kommune (der er ingen grænsevandløb som omfatter 3
kommuner). Bilag 1 og 3 til fællesregulativet vil blive opdateret i forhold til tilbagemeldinger fra
nabokommunerne, inden fællesregulativet sendes i offentlig høring.
Kompetencen til at vedtage vandløbsregulativer ligger ved Byrådet. I forbindelse med byrådsbehandlingen
vil Miljø- og Energiforvaltningen foreslå, at kompetencen til at redigere i bilag 1 og bilag 3 til fællesregulativet
gives til Miljø og Energiforvaltningen, da der kan være behov for at ændre disse bilag løbende.

Den videre proces
Inden forslag til fællesregulativ sendes i offentlig høring skal det være afklaret, hvilke grænsevandløb der
skal medtages.
Fællesregulativet sendes i en mindst 8 ugers offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med
kommentarer eller indsigelser til fællesregulativet.
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Eventuelle indsigelser til forslag til fællesregulativet vil blive vil bearbejdet af forvaltningen og forelagt Miljøog Energiudvalget med indstilling til at byrådet vedtager fællesregulativet.
Efter at byrådet har vedtaget fællesregulativet kan det endelig godkendes efter vandløbsloven.
Fællesregulativet træder i kraft når den 4. ugers klageperiode er udløbet.
Samlet vurdering
Fællesregulativet er første skridt i revision af vandløbsregulativer i Aalborg Kommune. Med vedtagelse af
fællesregulativet vil Aalborg Kommune få et bedre og ensartet administrationsgrundlag for de offentlige
vandløb.
Fællesregulativet indeholder generelle bestemmelser om administration og vedligeholdelse af offentlige
vandløb. Efterfølgende vil der løbende blive udarbejdet tekniske regulativer for de enkelte vandløb. De
tekniske regulativer indeholder specifikke bestemmelser for det enkelte vandløb.
Før fællesregulativet kan vedtages, er der krav om mindst 8 uges offentlighøring, hvor offentligheden kan
komme med bemærkninger til forslaget.
Inden forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb sendes i offentlig høring afklares, hvorvidt de enkelte
grænsevandløb skal være omfattet af fællesregulativet. Kun de grænsevandløb, hvor der er enighed mellem
nabokommune og Aalborg Kommune medtages.
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Bilag:
Bilag 1 Fællesregulativ 2019
Bilag 1.1 Redegørelse 2019
Bilag 1.2 Liste over vandløb omfattet af fællesregulativ
Bilag 2 Aalborg Kommunes svar til bemærkninger fra ekstern arbejdsgruppe
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Punkt 14.

Godkendelse af kontrolprogrammer for drikkevand til kommercielle og offentlige
aktiviteter samt ikke almene vandforsyninger
2013-8677
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø og Energiudvalget godkender,
At ikke almene vandforsyningsanlæg, der forsyner 2-9 ejendomme, skal analysere drikkevandet med en
forenklet kontrol hvert 3. år.
At kontrolprogrammer for kommercielle og offentlige aktiviteter, der ikke er klart fastlagt i bekendtgørelsen eller
klagenævnsafgørelser, fastlægges efter retningslinjerne i tabel 1, 2 og 3.
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med baggrund i ændringerne i drikkevandsbekendtgørelse af den 27. oktober 2017 ændres der væsentligt
på kontrolprogrammerne for drikkevandet ved alle typer indvindingsanlæg, og for nogle betyder det en
betydelig stigning i udgifter til kontrol af drikkevandet.
Forvaltningen har udsendt nye kontrolprogrammer til de almene vandværker, så disse analyserer
drikkevandet efter de nye regler.
Der er ikke længere krav om, at vandkvaliteten skal kontrolleres ved vandforsyningsanlæg, der kun forsyner
en ejendom og ikke forsyner fødevarevirksomheder, lægemiddelvirksomheder eller anden kommerciel eller
offentlig aktivitet.
For nogle typer indvindingsanlæg giver bekendtgørelsen et klart svar på, hvilke analyser der skal tages. For
andre typer er bekendtgørelsen ikke så entydig, og i nogle tilfælde er det op til kommunerne at beslutte
hyppigheden. Det forventes, at afgørelser i klagenævnet eller præciseringer i ny versioner af
bekendtgørelsen i de kommende år vil give svar på uklarhederne, men i mellemtiden har forvaltningen behov
for et beslutningsgrundlag for at kunne udarbejde analyseprogrammer.
Aalborg Kommunes retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet efter den gamle
bekendtgørelse er senest godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 4. juni 2014 (punkt 8).
Analysehyppighed for ikke almene vandforsyningsanlæg
Ikke almene vandforsyningsanlæg er betegnelsen for vandforsyningsanlæg, der forsyner 2-9 ejendomme.
Dette er ændret fra 3-9 ejendomme i den tidligere bekendtgørelse.
Med baggrund i ændringerne i drikkevandsbekendtgørelsen af den 27. oktober 2017, skal Aalborg
Kommune træffe beslutning om analysehyppigheden for ikke almene vandværker (vandforsyningsanlæg, der
forsyner 2-9 husstande). Vandet skal analyseres som en ”forenklet kontrol”, der omfatter følgende
parametre: Arsen, nitrat, pH, coliforme bakterier, E. coli og kimtal 22°C, ledningsevne, vandets udseende og
lugt.
Det anbefales, at der suppleres med analyse for pesticider.
Forvaltningen foreslår, at de ikke almene vandforsyningsanlæg der forsyner 2-9 ejendomme skal analysere
drikkevandet med en forenklet kontrol hvert 3. år. Hidtil er drikkevandet analyseret med en forenklet kontrol
hvert 5. år.
Kontrolprogram for kommercielle og offentlige aktiviteter, som er defineret i bekendtgørelsen.
Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen skal anden kommerciel eller offentlig aktivitet i denne bekendtgørelse
forstås som institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.
Disse aktiviteter er omfattet af et kontrolprogram, der er defineret i bekendtgørelsen. Programmet er
omfattende, og svarer til kontrolprogrammerne for de almene vandværker.
Prisen for den kontrol, der efter den nye bekendtgørelse skal foretages af drikkevand, der leveres som led i
en fødevarevirksomhed, lægemiddelvirksomhed eller anden kommerciel eller offentlig aktivitet, der indvinder
under 10 m3/dag, er i gennemsnit ca. 5.000-7.000 kr. årligt, når der ses på et gennemsnit over tre år. Det år,
hvor kontrollen er dyrest, koster den ca. 18.000 kr. Kontrollen omfatter alle parametre i den nye
drikkevandsbekendtgørelse.
Kontrolprogram for kommercielle og offentlige aktiviteter som ikke er defineret i bekendtgørelsen
Miljøstyrelsens hjemmeside indeholder en uddybende fortolkning af bekendtgørelsen, i form af en såkaldt
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål). Det fremgår heraf, at ”kommerciel eller offentlig aktivitet” omfatter skoler,
fritidsanlæg, sportsanlæg, kaserner, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed &
Breakfast, dagplejere, plejefamilier og fødevarevirksomheder. Kommunen er ikke formelt bundet af
Miljøstyrelsens fortolkning af bekendtgørelsen, idet en FAQ ikke kan sidestilles med en bekendtgørelse.
Da den nye drikkevandsbekendtgørelse medfører uforholdsmæssigt omfattende kontrolprogrammer for
nogle aktiviteter, og dermed betydelig stigning i udgifter til kontrol af drikkevandet i forhold til tidligere,
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anbefales det, at det kun er de aktiviteter, der er klart defineret i bekendtgørelsen eller
klagenævnsafgørelser, der pålægges den fulde kontrol for kommerciel eller offentlig aktivitet jf.
bekendtgørelsen.
Af klagenævnsafgørelser fra før den nye drikkevandsbekendtgørelse fremgår det, at dagplejere er omfattet
af kontrolreglerne for institutioner, mens spejderhytter ikke er er omfattet af kontrolreglerne for anden
kommerciel eller offentlig aktivitet på trods af at det i daværende vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen
fremgik, at spejderhytter er omfattet af kontrolreglerne for anden kommerciel eller offentlig aktivitet.
I det omfang bekendtgørelsen ikke er tydelig, foreslås det, at kontrolprogrammerne fastsættes med
baggrund i, hvad vandet anvendes til, hvor mange, der har adgang til vandforsyningen, og hvor ofte
vandforsyningen anvendes, og sådan, at det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt.
Med baggrund heri foreslås, at kontrolprogrammerne fastlægges med baggrund i tabel 1, 2 og 3. I det
omfang der kommer afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, eller ændringer i bekendtgørelsen, vil
Forvaltningen løbende tilpasse kontrolprogrammerne med baggrund i afgørelserne.
I dette forslag er der lagt op til, at når aktiviteten ikke involverer offentligheden (i det omfang aktiviteten ikke
er tilgængelig og åben for alle), stilles der krav om mindre kontrolprogrammer end anbefalet på
Miljøstyrelsens FAQ for fritidsanlæg, sportsanlæg, indkøbscentre, udlejningsejendomme, Bed & Breakfast,
og plejefamilier mv. jf. tabel 1, 2 og 3.
Med dette forslag udnyttes bekendtgørelsens muligheder for at nedsætte kontrolprogrammerne med
baggrund i en konkret risikovurdering.
Det anbefales, at drikkevandet analyseres for pesticider.

Økonomi
En bakteriologisk kontrol koster under 1.500 kr., inkl. moms og prøvetagning.
En forenklet kontrol koster ca. 1.500 kr., inkl. moms og prøvetagning, og omfatter kontrol af arsen, nitrat, pH,
coliforme bakterier, E. coli og kimtal 22°C, ledningsevne, vandets udseende og lugt.
Et analyseprogram med Gruppe A-parametre én gang om året (en prøve der ligner den forenklede kontrol,
bortset fra nitrat og arsen) og en analyse for Gruppe B-parametre hvert 3. år (organiske mikroforureninger
herunder pesticider, uorganiske sporstoffer og drikkevandets hovedbestanddele) koster ca. 5.000 – 7.000 kr.
om året inkl. moms og prøvetagning, set over en 3-årig periode.
Samlet vurdering
Med baggrund i den nye drikkevandsbekendtgørelse fra den 27. oktober 2017, er der behov for at fastlægge
nye kontrolprogrammer for ikke almene vandforsyninger (med 2-9 forbrugere), samt for offentlig og
kommerciel aktivitet, der ikke er tydeligt defineret i bekendtgørelsen.
Forvaltningen indstiller, at drikkevandet fra ikke almene vandforsyninger analyseres i form af en forenklet
kontrol hvert 3. år, og at kontrollen med vandet fra offentlig og kommerciel aktivitet, der ikke er klart defineret
i bekendtgørelsen, eller i afgørelser fra klagenævnet, fastlægges med baggrund i tabel 1, 2 og 3.
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Tabel 1: Fastsættelse af omfang for kontrolprogram for kommercielle og offentlige
aktiviteter.
Involverer aktiviteten offentligheden
Aktiviteter
(Antallet i parentesen angiver
Kontrolprogram jf. (tilgængelighed og åbenhed for alle)
Bekendtgørelsen
hvor mange der er af aktiviteten i
Ja
Nej
Aalborg Kommune.)
Fødevarevirksomheder (6),
Gruppe-A og
Institutioner (1), Restauranter/
Gruppe-B
Hoteller* (6), Hospitaler (1), ,
parameter****
forlystelsesetablissementer m.v.
og Dagplejer (6)**
Fritidsanlæg (14)***:
Spejderhytte, rideskole,
Motorbane, Skytteforening
Udlejningsejendomme (ca. 180)
Bed & Breakfast
Sommerhuse med udlejning (?)
Forsamlingshuse (1)
Plejefamilier (?)
Og andre der ikke er defineret i
bekendtgørelsen
Virksomheder (10)

Ikke defineret.

Ikke defineret.

Gruppe-A og
Gruppe-B
parametre****

Følg tabel 2

Følg tabel 3

* Herunder også campingpladser.
**Fremgår af klagenævnsafgørelsen af NMK-42-00292 af 26. juni 2012.
*** I Drikkevandsbekendtgørelsen §1 stk. 4 er definitionen af kommercielle eller offentlige aktiviteter ikke beskrevet
udtømmende. For disse anlæg vurderes det, at brugerne er i fritidsanlægget i et kortere tidsrum, og dette gør, at den enkelte
gæst udsættes for ganske få liter vand fra boringen, og indtagelse af vand vil derfor ikke have nogen langtidseffekt. Der
fokuseres derfor i kontrolprogrammet på analyse for fx bakterier, der kan gøre brugerne akut syge.
NMK-42-00340. 19. februar 2014. Til trods for, at spejderhytter var omfattet af ”kommerciel eller offentlig aktivitet” ifølge en
vejledning til den dagældende bekendtgørelse, besluttede nævnet at ophæve det fulde kontrolprogram, idet nævnet
vurderede, at en spejderhytte er en privat organisation/forening, hvis formål og virke er fastlagt i foreningens love og
vedtægter, og efter naturlig sproglig forståelse fandt nævnet ikke, at spejderhytter var omfattet af den dagældende
Drikkevandsbekendtgørelse. På baggrund heraf vurderes spejderhytter ikke at være omfattet af den nuværende
Drikkevandsbekendtgørelsen nr. 1068 af 23. august 2018 §1, Stk. 4, som omfatter: Ved anden kommerciel eller offentlig
aktivitet forstås i denne bekendtgørelse: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.
**** Gruppe A-parametre hvert år: E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, nogle af drikkevandets hovedbestanddele.
Gruppe B-parametre hvert 3. år: Organiske mikroforureninger herunder pesticider, uorganiske sporstoffer og de resterende af
drikkevandets hovedbestanddele.
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Tabel 2: Kontrolhyppighed for kommercielle og offentlige aktiviteter der ikke
erdefineret i Drikkevandsbekendtgørelsen.
Hvor mange har adgang til
vandforsyningen. [Brugere pr. år]
Hvor ofte anvendes
vandforsyningen
Månedligt
Dagligt (ugentligt)

Få (<50)*

Mange (>50)*

5. år

3. år

3. år

1. år

Analyse parameter

Bakteriologisk
kontrol
Forenklet kontrol

* Definitionen af få og mange er vejledende og vurderes individuelt i hver enkelt sag.

Tabel 3: Fastsættelse af omfang for kontrolprogram for virksomheder (ikke fødevarevirksomheder) som
ikke er defineret i Drikkevandsbekendtgørelsen.
Antal ansatte i virksomheden med daglig virke på ejendommen
Ved minimalt
vandforbrug på
Op til 5
6-50
Mere end 50
ejendommen
1 forenklet
1 forenklet
Gruppe-A hvert år
1 bakteriologisk
Virksomheder
kontrol
kontrol
Gruppe-B parametre
kontrol hvert 5. år
hvert 3. år
hvert år
hvert 3. år
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Punkt 15.

Godkendelse af etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg
2019-046351
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
At projekt for etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg godkendes i henhold til
bekendtgørelse nr. 564 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg,
At kompetencen til at godkende fremtidige projekter for industri- og fjernkølingsanlæg delegeres til Miljø- og
Energiudvalget, og
At anvendelse af overskudsvarmen fra fjernkøleprojektet i det centrale kraftvarmeområde godkendes
under forudsætning af dispensation fra Energistyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december
2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Beslutning:
Anbefales.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Fjernkøling A/S har den 24. maj 2019 fremsendt et projektforslag for etablering af fjernkøling til Nyt
Universitetshospital Aalborg (herefter NAU).
Projektforslaget omhandler dels etablering af køling til NAU, dels udnyttelse af overskudsvarmen fra
køleprocessen i det centrale kraftvarmeområde i Aalborg.
Projektets indhold
Kølebehovet hos NAU vokser fra et forventet effektbehov i 2020 på ca. 1,5 MW svarende til ca. 1.500 MWh,
til et behov i 2021 på ca. 7,3 MW og ca. 15.400 MWh i 2021 og et behov i 2029 på ca. 11,3 MW og ca.
23.800 MWh/år.
Fjernkøleprojektet er helt overvejende baseret på en løsning med frikøling, hvor koldt vand fra Aalborg
Portlands kridtsø anvendes som kølemedie til at dække kølebehovet. Vandet i søen har en temperatur på 812 grader hen over året og kan dække den overvejende del af kølebehovet ved frikøling med undtagelse af
nogle enkelte måneder fra august til oktober.
Det samlede køleanlæg etableres med en pumpe- og vekslerstation ved kridtsøen, hvorfra der etableres to
transmissionsledninger hver med en diameter på 500 mm til fremløbs- og returvand. Ledningerne fremføres
til NAU, hvor de afsluttes i en køle- og fordelingscentral med kølekompressorer og varmepumper. Fra køleog fordelingscentralen etableres et distributionsnet med fordelingsledninger til de enkelte hospitalsbygninger.
Anlæg med frikøling er generelt mere effektive end traditionelle køleanlæg med kompressorkøling, og på
grund af vandets lave temperatur i kridtsøen er dette anlæg særlig effektivt. I kortere perioder skal vandet fra
søen køles yderligere via eldrevne varmepumper/kølemaskiner i centralen ved NAU, men når vandet køles
via kompressorer, udvikles der samtidig varme, der kan tilføres vandet i fjernvarmesystemet eller alternativt
tilføres returvandet til søen i de tilfælde, hvor der ikke er behov for varmen.
Anlægget til NAU skal etableres i etaper. I etape 1 skal der etableres et anlæg med en køleeffekt på 1,5 MW.
Etape 2 omfatter det samlede anlæg med en køleeffekt på 7,3 MW. Herudover skal anlægget være
dimensioneret for en samlet køleeffekt på 11,3 MW, idet NAU ønsker option på at forøge køleaftaget i
leveringsperioden.
I etape 1 etableres internt distributionsnet til køling på NAU. Kølingen leveres fra et midlertidigt anlæg, der vil
være i drift indtil det permanente anlæg er idriftsat. Anlægget er en containerløsning, der består af
traditionelle kølemaskiner og distributionspumper. COP-værdien for det midlertidige anlæg er oplyst til 3.
COP står for Coefficient Of Performance og angiver forholdet mellem den mængde energi (køling)
køleanlægget producerer i forhold til den mængde energi køleanlægget bruger.
I etape 2 etableres kølecentralen ved NAU, pumpe- og vekslerstationen ved kridtsøen og
transmissionsledningen herfra og til NAU. COP-værdien for køleproduktionen til NAU er oplyst til at være
29,3.
Via etablering af en ekstra varmepumpe er det muligt at levere fjernvarme til fjernvarmesystemet til det
centrale kraftvarmeområde. Den årlige leverance af fjernvarme udgør op til 18.600 MWh/år, hvilket er mindre
end 1 % af den totale årlige varmeproduktion i det centrale kraftvarmeområde. COP-værdien for el til
varmeproduktion er oplyst til at være 5.
Varmen transporteres via en nyetableret forsyningsledning til det eksisterende net beliggende i Selma
Lagerlöfs Alle. Tracéet er ikke endelig fastlagt.
Samfundsøkonomi
Aalborg Fjernkøling A/S har gennemført samfundsøkonomiske beregninger for 2 alternativer:
Reference: Køling baseret på eget køleanlæg etableret på NAU.
Projektet: Fjernkøling baseret på udnyttelse af det kolde vand i kridtsøen og udnyttelse af køleenergien til
levering af varme til Aalborg Varme A/S.
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Beregningerne er baseret på de af Energistyrelsen udmeldte samfundsøkonomiske
brændselsprisforudsætninger fra november 2018. Beregningsperioden er 2021- 2040.
Ved beregningerne i projektet fratrækkes den samfundsøkonomiske værdi af den sparede varmeproduktion
fra Nordjyllandsværket, som fjernkøleprojektet producerer. Frem til og med 2028 tages der udgangspunkt i
kulbaseret varme. Efter 2028 forudsættes det, at der er etableret et stort biomassefyret (flis) kraftvarmeværk.
De samfundsøkonomiske beregninger fremgår af nedenstående:
Nutidsværdi 2021-2040
(prisniveau 2019)
Energiforbrug
Investeringer
Scrapværdi
Drift og vedligehold
CO2-ækvivalenter
SO2
NOx
Partikler
Afgiftsforvridning
I alt

Reference
1.000 kr.

Projekt
1.000 kr.

43.040
97.516
-13.576
49.285
49
57
125
2
-1.001
175.498

Fordel
1.000 kr.

11.797
130.665
-20.609
29.141
-2.215
36
-545
-134
1.287
149.423

31.243
-33.149
7.033
20.144
2.264
22
670
137
-2.288
26.075

Som det fremgår vil der være en samfundsøkonomisk fordel ved projektet på ca. 26 mio. kr.
Der er gennemført en række følsomhedsberegninger på bl.a. kalkulationsrente, investering, kølebehov og
brændselspriser. Følsomhedsberegningerne viser, at projektet er robust overfor ændringer i
forudsætningerne.
Miljømæssige konsekvenser
Emissioner 2021-2040
Co2-ækviovalenter (tons)
SO2 (kg)
NOx (kg)
Partikler (kg)

Reference
4.839
4.085
11.975
71

Projekt
-11.238
702
1.248
-285

Fordel projekt
16.077
3.383
10.727
357

Selskabs- og brugerøkonomi
Fjernkøling
Aalborg Fjernkøling A/S drives som et kommercielt selskab, hvorfor der af fortrolighedsmæssige årsager ikke
er udarbejdet detaljerede selskabsøkonomiske beregninger.
Aalborg Fjernkøling A/S og NAU har indgået aftale om levering af fjernkøling på kommercielle vilkår. I
forbindelse med prissætning af fjernkølingen er der taget udgangspunkt i, hvad egenproduktion af køling hos
NAU vil koste. Parterne er enige om, at fjernkøling brugerøkonomisk set er mere fordelagtig end
egenproduktion, hvorfor der af kommercielle og fortrolighedsmæssige årsager ikke oplyses yderligere
detaljer om brugerøkonomi.
Fjernvarme
Varmeproduktions-/købsprisen fra fjernkøleanlægget vil være lavere end prisen på alternativ varme fra
Nordjyllandsværket. Af fortrolighedsmæssige årsager ønskes priserne ikke oplyst, men da der er tale om en
besparelse i indkøb af varme, vil der også fremkomme et selskabsøkonomisk overskud for Aalborg Varme
A/S.
Dette overskud vil indgå i takstberegningerne for Aalborg Varme A/S og dermed tilfalde forbrugerne jfr. hvilei-sig-selv-princippet.
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Det selskabsøkonomiske overskud vil som nævnt indgå i takstberegningerne, hvorfor der ikke er udarbejdet
egentlige brugerøkonomiske beregninger, også under hensyntagen til at varmeleverancen fra fjernkøling kun
udgør mindre end 1 % af den samlede varmeproduktion i det centrale kraftvarmeområde, hvorfor det ikke vil
have den store indflydelse på brugerøkonomien.

Høring af berørte parter
I henhold til projektbekendtgørelsen skal berørte parter høres i forbindelse med behandling af et
projektforslag.
Aalborg Kommune har med baggrund heri fremsendt høringsbreve til Region Nordjylland,
Nordjyllandsværket A/S og Aalborg Varme A/S.
Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S og Region Nordjylland har ved brev oplyst, at der ikke er
bemærkninger til det fremsendte projektforslag for etablering af fjernkøling til NAU. Alle 3 breve er vedhæftet
som bilag.
I henhold til projektforslaget er der indgået aftaler med Aalborg Portland A/S og NAU om de nødvendige
arealer til etablering af bygninger.
Transmissionsledningen til køling etableres fortrinsvis i offentlige veje/stier og arealer. Der er indgået aftale
om trace med Aalborg Kommune, samt indgået betingende aftaler med alle berørte lodsejere. I de betingede
aftaler er der aftalt deklarationserstatning, således at gæsteprincippet er fraveget.
Transmissionsledningen til varmeleverance etableres også fortrinsvis i offentlige veje/stier og arealer.
Ledningsanlæg placeret uden for offentligt areal sikres ved tinglyste servitutter. Da tracéet for
varmetransmissionsledningen endnu ikke er endelig fastlagt, vil der først blive gennemført høring af berørte
lodsejere, samt taget stilling til behov for eventuel ekspropriation, når den endelige placering af ledningen er
fastlagt.
Forhandlinger med berørte parter
Aalborg Fjernkøling A/S har indgået aftale med NAU om levering af fjernkøling på kommercielle vilkår.
Aalborg Fjernkøling A/S har ligeledes indgået aftale med Aalborg Portland A/S om udnyttelse af vandet i
kridtsøen til kølebrug.
Herudover er Aalborg Fjernkøling A/S og Aalborg Varme A/S ved at udarbejde en aftale om udnyttelse af
overskudsvarmen fra køleprojektet.
Forhold til anden lovgivning
Etablering af fjernkøleanlægget vil blive udført i henhold til gældende lovgivning og med indhentning af de
fornødne myndighedstilladelser.
Aalborg Kommune har tilkendegivet at selve køleanlægget ikke kræver en VVM-screening.
Køle- og varmetransmissionsledningerne er omfattet af bilag 2 til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober
2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der vil blive indsendt
separat VVM-ansøgning til Aalborg Kommune for transmissionsledningerne.
Tidsplan
Anlægsarbejdet i forhold til køleprojektet forventes igangsat umiddelbart efter sommerferien 2019.
Anlægsarbejdet i forhold til fjernvarmedelen forventes først igangsat på et senere tidspunkt.
Retsgrundlag
I lovbekendtgørelse nr. 1190 af 10. november 2014 om fjernkøling fremgår følgende af § 2 og 3:
§ 2. Kommuner, der helt eller delvis ejer fjernvarmevirksomheder, kan udøve
fjernkølingsvirksomhed med henblik på at fremme energieffektiv køling og udnytte
synergieffekter med fjernvarme.
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§ 3. Kommuners udøvelse af fjernkølingsvirksomhed efter § 2 skal ske på kommercielle vilkår i
selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvori der ikke må udøves andre aktiviteter end
fjernkøling, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Hvis en kommune udøver fjernkølingsvirksomhed som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 3, i lov om
varmeforsyning, skal dette ske på kommercielle vilkår. Tilsvarende gælder for en kommunes
udøvelse af netvirksomhed til udnyttelse af køling fra fjernkølingsvirksomhed som nævnt i § 2,
stk. 1, nr. 3, i lov om varmeforsyning.
Af § 15 i bekendtgørelse nr. 564 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for industri- og
fjernkølingsanlæg (herefter industri- og køleprojektbekendtgørelsen) fremgår følgende:
§ 15. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, hvis det samlede energisystem fremmer en
energieffektiv køling og udnytter synergieffekter med fjernvarme.
Af formålsparagraffen i lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmeforsyning fremgår det:
§ 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige,
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse
rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.
I henhold til den tilhørende bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) gælder følgende:
§6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i
overensstemmelse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 27, stk. 2, i denne bekendtgørelse
sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige
projekt, jf. dog § 11, stk. 2, og § 18, stk. 5-7.
Etablering af levering af fjernvarme som overskudsvarme fra fjernkølingsleverancen sker via en
varmepumpe med en kapacitet på mere end 1 MW.
Da varmeforsyningen i det centrale kraftvarmeområde i Aalborg er baseret på varme fra et centralt
kraftvarmeværk (Nordjyllandsværket) gælder § 14 i projektbekendtgørelsen:
§ 14. Ved etablering af produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW til levering af
opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et centralt kraftvarmeanlæg, kan
kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, hvis anlægget indrettes som kraftvarmeanlæg.
Anvendelse af overskudsvarme fra fjernkøleanlægget vil således forudsætte en dispensation fra
Energistyrelsen.
Kompetence
I henhold til § 15 i industri- og køleprojektbekendtgørelsen er det kommunalbestyrelsen, der har kompetence
til at godkende projekter efter bekendtgørelsen.
Det foreslås, at kompetencen til godkendelse af projekter for industri- og fjernkøleanlæg i henhold til den
enhver tid gældende bekendtgørelse fremadrettet delegeres til Miljø- og Energiudvalget.
Miljø- of Energiforvaltningen vurderer, at godkendelse af projekter for industri- og fjernkøleanlæg falder ind
under Miljø- og Energiudvalgets ansvarsområder som angivet i Aalborg kommunes Styrelsesvedtægt, jfr.
byrådets godkendelse af 11. december 2017, pkt. 10.
Efter byrådets behandling af kompetenceoverførslen vil Miljø- og Energiudvalget få forelagt udkast til en
ramme for kompetencefordelingen mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen i forhold
til industri- og fjernkøleanlæg til behandling.
Vurdering af projektforslag
Fjernkøleanlægget
Aalborg Fjernkøling A/S er et selvstændigt selskab med begrænset ansvar, ejet 100 % af Aalborg
Kommune. Projektet er derfor omfattet af § 12 i industri- og køleprojektbekendtgørelsen, hvor det fremgår at
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projekter for etablering af nye kommunale fjernkølingsanlæg under 20 MW skal forelægges til godkendelse
hos kommunalbestyrelsen af den kommune, hvor projektet skal gennemføres.
Den leverede fjernkøling til NAU er på grund af udnyttelsen af koldt vand i en nærliggende kridtsø mere
energieffektiv og mere miljøvenlig end egen produktion af traditionel køling.
Den varme der produceres i forbindelse med levering af fjernkøling til NAU bliver udnyttet i det centrale
kraftvarmeområde i Aalborg. Varmen vil fortrænge kulbaseret kraftvarme fra Nordjyllandsværket.
Med baggrund heri vurderes det derfor, at det samlede projekt for fjernkøling af NAU fremmer en
energieffektiv køling og udnytter synergieffekter med fjernvarme, hvorfor betingelserne for godkendelse af
projektet i henhold til § 15 i industri- og køleprojektbekendtgørelsen er opfyldt.
Udnyttelse af overskudsvarme i det centrale kraftvarmeområde
Da levering af fjernvarme som overskudsvarme fra fjernkølingsleverancen sker via en varmepumpe med en
kapacitet på mere end 1 MW, vil godkendelse af udnyttelse af overskudsvarmen kræve en dispensation fra
projektbekendtgørelsens regler om, at produktionsanlæg med en kapacitet over 1 MW i centrale
kraftvarmeområder skal opføres som kraftvarmeanlæg.
Energistyrelsen kan i henhold til § 31 i projektbekendtgørelsen i særlige tilfælde dispensere fra
bekendtgørelsens bestemmelser, herunder kraftvarmekravet.
Energistyrelsen har bl.a. på møde i januar 2019 tilkendegivet, at der, ved erstatning af Nordjyllandsværkets
varmeproduktion, som udgangspunkt er god mulighed for at opnå dispensation fra produktionsbindingerne i
projektbekendtgørelsen. En dispensation skal dog baseres på en konkret vurdering af ansøgning om
dispensation.
De samlede samfundsøkonomiske beregninger for køleprojektet viser, at der vil være en
samfundsøkonomisk gevinst ved at udnytte overskudsvarme fra køleprocessen i det centrale
kraftvarmeområde. Herudover vil der være positiv selskabs- og brugerøkonomi samt en miljømæssig
gevinst.
Varmeleverancen fra køleanlægget alene vil substituere varme fra Nordjyllandsværket, og de øvrige
leverandører af varme til det centrale kraftvarmeområde vil således ikke blive berørt.
Med baggrund heri vurderes det, at projektet for udnyttelse af overskudsvarmen fra køleprojektet i det
centrale kraftvarmeområde opfylder betingelserne for godkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen
under forudsætning af Energistyrelsens dispensation fra kraftvarmekravet.
Miljø- og Energiforvaltningen vil umiddelbart efter byrådets behandling fremsende dispensationsansøgning til
Energistyrelsen.
Samlet vurdering
Da projektet for etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital i Aalborg jfr. foranstående opfylder
betingelserne i hhv. industri- og køleprojektbekendtgørelsen og projektbekendtgørelsen under forudsætning
af Energistyrelsens dispensation, indstilles det, at projektet godkendes.
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Bilag:
Høringssvar fra Nordjyllandsværket vedr. projekt for etablering af fjernkøling
Høringssvar fra Aalborg Varme vedr. projekt for etablering af fjernkøling
Høringssvar fra Region Nordjylland vedr. projekt for etablering af fjernkøling
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Punkt 16.

Godkendelse af mødedatoer for 2020 for Miljø- og Energiudvalget
2017-023949
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse forslag til Miljø- og
Energiudvalgets mødetidspunkter for 2020.
Beslutning:
Godkendt, idet der findes en ny dato til besigtigelsestur.
Lars Peter Frisk var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 19.06.2019
kl. 08.30

Side 62
1 afaf268

Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Ifølge Styrelseslovens § 20, stk. 1, fastlægger udvalget deres møder for det kommende år. Møderne er
fastlagt ud fra tidligere praksis i Aalborg Kommune, hvor Miljø- og Energiudvalget hovedsageligt holder
udvalgsmøder den 1. og 3. onsdag i hver måned med undtagelse af juli måned.
Forslag til udvalgsmøder i 2020 er
Onsdag den 15. januar 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 5. februar 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 4. marts 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 18. marts 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 15. april 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 6. maj 2020 (kl. 12.00-15.00) – OBS mødetidspunkt.
Onsdag den 20. maj 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 3. juni 2020 (kl. 08.30-15.00)
Torsdag den 25. juni 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 19. august 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 16. september 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 7. oktober 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 21. oktober 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 4. november 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 18. november 2020 (kl. 08.30-15.00)
Onsdag den 16. december 2020 (kl. 08.30-15.00)

Andre forhold
Udvalgets kvarter kl. 08.30 – 08.45
Onsdag den 15. januar 2020
Onsdag den 15. april 2020
Onsdag den 19. august 2020
Onsdag den 4. november 2020
KL’s Teknik- og Miljøkonference den 16. – 17. april 2020 i Odense.
Besigtigelsestur torsdag den 23. april 2020
Såfremt møderne ved udsendelse af dagsorden vurderes kortere end angivet sluttidspunkt, ændres
mødeindkaldelsen i Outlook-kalenderen.
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Punkt 17.

Orientering fra rådmand og direktør

På mødet gives orientering om:
* Miljø- og Energiklagenævnets afgørelse om pålæg af pesticidrestriktioner i Århus Kommune
* Revurdering af husdyrsager
* Tillægsprojekt for etablering af fjernvarme i Storvorde og Sejlflod
* Damvarmelagre
* Vandløbsvedligeholdelse
* Geotermi-tilladelse
* Sagawood i Frejlev

Beslutning:
Jens Riise Dalgaard orienterede om følgende punkter:
Der vil i flere husdyrsager blive udstedt påbud om at reducere fordampningen af ammoniak fra anlægget
indenfor en fastsat frist. Påbuddet udstedes i forbindelse med revurdering af husdyrbrugenes
miljøgodkendelser og betyder, at ammoniakbelastningen på nærliggende kategori 1 og 2-natur skal
reduceres til grænseværdierne i Husdyrbrugloven.
Status for den igangværende miljøsag ved virksomheden Sagawood i Frejlev.
Jane Stampede orienterede om følgende punkter:
Miljø- og Energiudvalget blev på seneste møde orienteret om, at tillægsprojektet fra Aalborg Varme
A/S vedrørende etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde ville blive sat på dagsordenen til udvalgsmødet
den 19. juni 2019. Sagen udsættes yderligere til den 21. august 2019 pga. omfanget af høringssvar, ligesom
fristen for opnåelse af starttilslutningen administrativt forlænges frem til 1. oktober 2019.
På baggrund af en henvendelse fra Lars Peter Frisk gives på Miljø- og Energiudvalgsmødet den 21. august
2019 en generel orientering om håndtering af vandløbsvedligeholdelsessager.
Der er igangværende undersøgelser i forhold til om Aalborg Forsynings planlagte damvarmelager kan
placeres på Renovations arealer ved Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.
Miljøstyrelsen har den 29. maj 2019 sendt orientering til Aalborg Kommune om, at Energi-, Forsynings- og
Klimaministeren den 4. april 2019 har meddelt en tilladelse til APMH Invest IV A/S til efterforskning og indvinding
af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning for et areal ved Aalborg.
Status på igangværende sag vedrørende nedgravede containere i området ved Budolfi Plads.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 24. maj 2019 i 9 afgørelser stadfæstet Aarhus kommunes pålæg af
forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i området ved Beder.
Afgørelserne er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a med baggrund i en vedtaget indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse. Aalborg Kommune har en tilsvarende sag liggende hos Miljø- og
Fødevareklagenævnet, hvor der er meddelt pålæg af dyrkningsrestriktioner i forhold til nitrat og pesticider
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efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 6. juni 2019 orienteret om,
at sagen forventes afgjort inden for 12 måneder.
På baggrund af tidligere spørgsmål i Miljø- og Energiudvalget blev orienteret om hvilke vandværker der
er placeret i tæt by områder.
Lasse P. N. Olsen orienterede om en henvendelse fra Orla Hav vedrørende arbejdsmiljøet ved
Renovation.
Lene Krabbe Dahl spurgte ind til økonomi og håndtering af kørsel med græs til økologiske landmænd fra
4 fire genbrugspladser.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Punkt 18.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen orienterede om bestyrelsesmøder i Vand og Service den 3. juni 2019 og
bestyrelsesmøde i Dansk Fjernvarme den 11. juni 2019 samt møde i Rådet for vandets hus den 18. juni 2019.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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Punkt 19.

Eventuelt
Beslutning:
Miljø- og Energiudvalgsmødet den 30. oktober 2019 aflyses.
Lars Peter Frisk var fraværende.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 19.06.2019
kl. 08.30

Side 67
1 afaf168

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 20.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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