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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Magistraten

Møde den 12.08.2019
kl. 09.00

Side 1 af 26
1
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Punkt 2.

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 – 2023 samt
ændringer i byrådets mødeplan
2019-006727
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og
Budgetproceduren for 2020 – 2023, og
at der foretages følgende ændringer i byrådets mødeplan:
1.
2.

Byrådets 1. behandling af Magistratens budgetforslag flyttes fra torsdag den 19. september 2019
kl. 13:00 til torsdag den 10. oktober 2019 kl. 13:00
Byrådets 2. behandling af budgetforslag flyttes fra torsdag den 10. oktober 2019, kl. 13:00 til
mandag den 4. november 2019, kl. 16:00.

Sagen drøftes i Den udvidede Magistrats møde den 12. august 2019.
Beslutning:
Anbefales med den ændring, at fristen for indlevering af politiske ændringsforslag ændres fra fredag den 25.
oktober 2019 kl. 12:00 til mandag den 28. oktober 2019 kl. 8:00.
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kl. 09.00
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Sagsbeskrivelse
Social- og Indenrigsministeren har i brev af 4. juli 2019 meddelt, at Regeringen i sidste halvdel af august vil
indlede økonomiforhandlinger med henholdsvis KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for
kommuner og regioner for 2020. Derfor kan bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer første forventes
godkendt af Finansudvalget i september.
Ministeren meddeler samtidig, at Regeringen vil tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af
kommunernes og regionernes budget for 2020, således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5.
november 2019.
Ifølge mail fra KL forventes økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indgået primo september, og de
endelige tal vedrørende bloktilskud, skatter, udligning osv. forventes at foreligge medio september.
Det betyder, at der først herefter kan udarbejdes et budgetforslag til byrådets 1. behandling. Det betyder
også, at den tidsplan, byrådet vedtog den 25. februar 2019 vedr. budgetlægningen, nødvendigvis skal
ændres på væsentlige punkter.
Borgmesterens Forvaltning har udarbejdet følgende forslag til en revideret tidsplan for budgetprocessen
2020 – 2023 for perioden 1. august 2019 til 4. november 2019.
Tidligere godkendt tidsplan (i
byrådets møde den 25.
februar 2019 (punkt 3)

Forslag til revideret tidsplan

Aktivitet

Primo august 2019

Ultimo august/medio september
2019

Økonomikontoret, Boulevarden 13
holder administrative møder med
forvaltningerne om tekniske,
administrative problemstillinger samt
øvrige praktiske forhold i forhold til
materialet til budgetdrøftelsen.

Medio august 2019

Medio september 2019

Notat vedrørende ”godkendt
budgetoverslag 2020-2023, inkl.
godkendte justeringer” udsendes til
byrådets medlemmer, HMU,
Direktørgruppen og Økonomi- og
Planlægningsgruppen inden
budgetdrøftelserne på Scandic ultimo
september 2019. Alternativt som en
præsentation under budgetdrøftelserne.
Heri vil der være indarbejdet nogle mere
præcise økonomiske rammer som følge
af, at resultaterne af regeringsaftalen
mere præcist er på plads (f.eks. satsog takstregulering, pris- og
lønfremskrivning, lov- og
cirkulæreregulering mm.).

Mandag, den 12. august 2019
kl. 9:00 – kl. ca. 14:00 på
Comwell, Hotel Hvide Hus,
Aalborg

Tirsdag, den 27. august 2019
kl. 9:00 – kl. 15:00 på Comwell,
Hotel Hvide Hus, Aalborg

Byrådets heldags budgetseminar I
henhold til udsendt program forinden
mødet.
Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og
Planlægningsgruppen og HMU deltager,
og suppleres i forhold til debatemnernes

Magistraten

Møde den 12.08.2019
kl. 09.00

Side 3
2 af 26
6

Magistraten
Tidligere godkendt tidsplan (i
byrådets møde den 25.
februar 2019 (punkt 3)

Forslag til revideret tidsplan

Aktivitet

ordlyd og indhold.
Fredag, den 16. august 2019

Fredag, den 30. august 2019

Økonomikontoret modtager
fagudvalgenes budgetmateriale jf.
budgetvejledning 2020-2023.
Forinden er FMU orienteret om
budgetmaterialet fra eget
forvaltningsområde.

Mandag, den 19. august 2019
kl. 9:00 – kl. 16:00 på Comwell,
Hotel Hvide Hus, Aalborg

Udgår

Byrådets 2. heldags budgetseminar:


Workshops om større budgetemner
(emnerne aftales i Magistraten)

Byrådet, Direktørgruppen, Økonomi- og
Planlægningsgruppen og HMU deltager,
og suppleres i forhold til debatemnernes
ordlyd og indhold.
Onsdag, den 21. august 2019

Fredag, den 20. september
2019

Økonomikontoret udsender papirudgave
og en elektronisk udgave af
fagudvalgenes budgetmateriale
(budgetoplæg 2020-2023), økonomisk
redegørelse samt aftalt
beslutningsoplæg til Magistratens
budgetdrøftelse samt endeligt program
for udarbejdelsen af Magistratens
budgetforslag (”budgetmappen”). Den
elektroniske udgave af ”budgetmappen”
er løbende blevet opbygget og ajourført.
Materialet sendes også til HMU.
Økonomi- og Planlægningsgruppen
orienteres om det materiale, som
udsendes til byrådets medlemmer,
Direktørgruppen og Økonomi- og
Planlægningsgruppen.

Tirsdag, den 27. august 2019
fra kl. 09:00 på Scandic Hotel,
Hadsundvej 200, Aalborg
Der er frokost, middag og
overnatning

Fredag, den 27. september
2019 fra kl. 9:00 på Scandic
Hotel, Hadsundvej 200,
Aalborg.
Der er frokost, middag og
overnatning

Byrådets medlemmer og
Direktørgruppen samles over to dage
med henblik på en drøftelse af aktuelle
budgetemner til brug for udarbejdelsen
af Magistratens foreløbige
budgetforslag og status for Aalborg
Kommunes økonomi.
HMU deltager under den indledende
overordnede orientering fra kl. 09:00 til
kl. 10:00.
Drøftelserne foregår i et løbende
samspil mellem de forskellige deltagere,
dvs. at der vil blive lagt mest mulig vægt
på fællesmøder, hvor hele byrådet
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Tidligere godkendt tidsplan (i
byrådets møde den 25.
februar 2019 (punkt 3)

Forslag til revideret tidsplan

Aktivitet

deltager. Dette sikrer størst mulig
dialog, vidensdeling og inddragelse i
prioriteringen. De enkelte udvalg og de
politiske grupper vil indgå i drøftelserne,
hvor det skønnes relevant.
Byrådets medlemmer, Direktørgruppen
og Økonomi- og Planlægningsgruppen
overnatter.
Onsdag, den 28. august 2019
kl. 08:30 til kl. ca. 22:00 (inkl.
frokost og middag) på Scandic
Hotel
Afrejse sidst på eftermiddagen.
Torsdag, den 29. august 2019
kl. 09:00 i
Repræsentationslokale 1,
Boulevarden 13
Fredag, den 30. august 2019
kl. 09:00 i
Repræsentationslokale 1,
Boulevarden 13

Lørdag, den 28. september
2019 kl. 08:30 til kl. ca. 17:00
(inkl. frokost) på Scandic Hotel.

Byrådets medlemmer og
Direktørgruppen fortsætter deres
drøftelse i henhold til program.

Forventet afrejse sidst på
eftermiddagen.

Økonomi- og Planlægningsgruppen er
stand by.

Mandag, den 30. september
2019 kl. 10:30 i
Repræsentationslokale 1,
Boulevarden 13
Tirsdag, den 1. oktober 2019 kl.
09:00 i Repræsentationslokale
1, Boulevarden 13

Den udvidede Magistrat og
Direktørgruppen fortsætter deres
drøftelse, hvis det skønnes nødvendigt.
Såfremt det politisk skønnes
nødvendigt, vil Den udvidede Magistrat
og Direktørgruppen fortsætte
budgetdrøftelsen.
Økonomi- og Planlægningsgruppen vil
være stand by.

Fredag den 30. august 2019 kl.
13:00 på Aalborg Kongres og
Kultur Center, Aalborg

Tirsdag, den 1. oktober 2019 kl.
13:00 på Aalborg Kongres og
Kultur Center, Aalborg

Byrådet og HMU orienteres om
Magistratens foreløbige budgetforslag
2020-2023.
Direktørgruppen og Økonomi- og
Planlægningsgruppen deltager.
Ipad medbringes.

Fredag, den 30. august 2019
kl. 13:30 på Aalborg Kongres
og Kultur Center, Aalborg

Tirsdag, den 1. oktober 2019 kl.
13:30 på Aalborg Kongres og
Kultur Center, Aalborg

Pressemøde.

Fredag, den 30. august 2019
fra kl. 14:00

Tirsdag, den 1. oktober 2019
fra kl. 14:00

Fagforvaltningerne orienterer egne
FMU.

Byrådet, Direktørgruppen og Økonomiog Planlægningsgruppen deltager.

Seniorrådet, Handicaprådet,
Udsatterådet og Integrationsrådet
orienteres af de respektive forvaltninger.
Frist for fremsendelse af høringssvar fra
rådene den 7. oktober 2019.
Onsdag, den 4. september

Magistraten

Onsdag, den 2. oktober 2019

Borgmestermøde i KL vedrørende
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Tidligere godkendt tidsplan (i
byrådets møde den 25.
februar 2019 (punkt 3)
2019

Forslag til revideret tidsplan

Senest onsdag, den 11. september 2019

Senest torsdag, den 3. oktober
2019 kl. 10:00

Aktivitet

landsprognosen for budget 2020 og
forventet regnskab 2019.
Forvaltningerne færdiggør Magistratens
foreløbige budgetforslag jf.
budgetvejledningen og fremsender
materialet til Økonomikontoret.
Budgetforslagets indhold foreslås
revideret, således at forslaget primært
er i oversigtsform (økonomi/aktivitetsændringer) i forhold til de udmeldte
rammer.

Fredag, den 13. september
2019

Fredag, den 4. oktober 2019

Økonomikontoret udsender
Magistratens budgetforslag til byrådets
1. behandling.

Mandag, den 16. september
2019 kl. 9:00 i (sted fastlægges
senere)

Afventer nyt tidspunkt

Møde mellem Magistraten og HMU om
budgetforslagets konsekvenser for
arbejds- og personaleforhold.

Torsdag, den 19. september
2019 kl. 13:00 i Byrådssalen.

Torsdag, den 10. oktober 2019
kl. 13:00 i Byrådssalen

Byrådets 1. behandling af Magistratens
budgetforslag 2020 - 2023

Torsdag, den 10. oktober 2019
kl. 18:30 – 21:00

Mini Borgermøde for de unge.
Mødested er under afklaring.

Mandag, den 23. september
2019 kl. 19:00

Mandag, den 21. oktober 2019
kl. 19:00 – kl. 21.15

Borgermøde om budgetforslaget.

Sted fastlægges senere.

Sted: Create, Rendsburggade
14, 9000 Aalborg.

Torsdag, den 26. september
2019 kl. 9:00 i
Repræsentationslokale 1,
Boulevarden 13

Tirsdag, den 22. oktober 2019
kl. 09:00 i
Repræsentationslokale 1,
Boulevarden 13

Forligsforhandlinger.
Byrådet bliver forinden gjort bekendt
med betydende ændringer i
budgetforudsætningerne siden
forslagets 1. behandling.

Torsdag, den 26. september
2019

Torsdag, den 24. oktober 2019

Borgmestermøde i KL vedrørende den
aktuelle landsprognose for budget 2020.

Torsdag, den 3. oktober 2019
kl. 12:00

Fredag, den 25. oktober 2019
kl. 12:00

Frist for indlevering af politiske
ændringsforslag til Økonomikontoret.

Torsdag, den 10. oktober 2019
kl. 13:00

Mandag, den 4. november
2019 kl. 16:00

Byrådets 2. behandling af budgetforslag
2020 – 2023.

Borgermøder
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Den udvidede Magistrat har i møde den 17. juni 2019 drøftet form og indhold for borgerinddragelsen i
budgetlægningen. Der foreslås afholdt to borgermøder:
1) Mini borgermøde den 10. oktober 2019 kl. 18.30 – 21.00
Det lokale medie Mig & Aalborg er vært for et mini borgermøde/budgetcafé, som henvender sig til de
unge. Formen vil være et ”Mads og Monopol-agtigt” setup. Alle byrådets partier indbydes til at deltage
med ét byrådsmedlem.
2) Borgermøde den 21. oktober 2019 kl. 19.00 – 21.15
Mødet holdes i CREATE, Rendsburggade 14, Aalborg.
Formen vil være en kombination af fælles oplæg, udvalgsopdelte spørgerunder og fælles spørgerunde.
Hele byrådet indbydes til at deltage.

Magistraten
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Punkt 3.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2019
2019-028306
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede
virksomhedsrapport for perioden januar-juli 2019.
Sagsbeskrivelse
Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-juli 2019 og indeholder aktuel
information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær.
Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte
driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er
budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler).
På anlægssiden er der foretaget opdeling på bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter, idet
bruttoanlægsudgifterne sammen med serviceudgifterne er underlagt hver deres udgiftsloft.
Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en
given dato primo måneden. Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent.
Sidstnævnte dog kun som år til dato.
Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen
sygdom samt arbejdsskader.
Beslutning:
Til orientering.

Magistraten
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Bilag:
Bilag - ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2019
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Punkt 4.

Godkendelse af tillægsbevilling vedrørende skadesløsholdelse af I/S RenoNord og
udlæg for administrative omkostninger ift. virksomheden IF Recycling
2017-037935
Miljø- og Energiudvalget 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.
Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Punktet blev behandlet i 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

Magistraten

Møde den 12.08.2019
kl. 09.00

Side 13
4 afaf426

Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab
2019-014429
Miljø- og Energiudvalget 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),
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,
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 jf.
sagsbeskrivelsen, og
at der, jf. 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.
Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

Beslutning:
Anbefales.
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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 i
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 i 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 modtager 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, jf.
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 jf. byrådets
beslutning i 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 6.

Godkendelse af etablering af fjernkøling til Nyt Universitetshospital Aalborg
2019-046351
Miljø- og Energiudvalget 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.
Lars Peter Frisk var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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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 jf. 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, jf.
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 projekter for
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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. i 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 jf. 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 7.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
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Punkt 8.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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