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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 02.10.2019
kl. 08.30

Side 1 af 21
1
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Punkt 2.

Godkendelse af budgetforslag 2020-2023
2019-014429
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at budgetforslag 2019-2022 samt øvrigt budgetmateriale fremsendes til Magistraten i henhold til
budgetvejledningen og som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
at

gebyret for rottebekæmpelse på ejendomsskatten fra 2020 øges til 1,01 promille af ejendomsværdien

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I forlængelse af Miljø- og Energiudvalgets møderække under budgetdrøftelserne på Hotel Scandic er
budgetdokumenterne til det samlede Budget 2020-2023 og andet budgetmateriale nu færdiggjort med
henblik på fremsendelse til Magistraten senest den 3. oktober 2019 i henhold til den reviderede
budgetvejledning.
For de brugerfinansierede forsyningsvirksomheder, inkl. Administration og Service, er budgetforslag 20202023 udarbejdet på grundlag af Strategiplan 2020-2023.
Som følge af de igangværende forhandlinger om salg af Aalborg Gas, Naturgas Net’s aktiviteter forventes
sektoren fortsat nedlagt i løbet af 2019. De budgetmæssige konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i en
efterfølgende budgetrevision, når forhandlinger og aftaler er endeligt på plads.
Aalborg Renovation
Som følge af forøgede aktivitet med nedgravning af containere i Aalborg midtby forventer Aalborg
Renovation, at der i en årrække bliver behov for træk på mellemregningen med Aalborg Kommune. På
nuværende tidspunkt forventes et træk på ca. 80 mio. kr. i 2023, hvorefter gælden til Aalborg Kommune vil
blive nedbragt løbende frem mod 2040, hvor den forventes endeligt indfriet.
Driftsudgifter fratrukket investeringer udgør i oprindelig budget 2019 ca. 253 mio. kr. Driftsudgifter fratrukket
investeringer udgør i forventet budget 2020 ca. 257 mio. kr. Der er således en stigning i driftsudgifterne netto
ekskl. investeringer på ca. 4 mio. kr. mellem 2019 og 2020.
Driftsudgifter ekskl. investeringer falder fra 2020 til 2023 grundet etapevis ibrugtagning af nedgravede
containere.
Det bemærkes, at investeringer er driftsudgifter, der kan bruges ud over 1 år, f.eks. vogne, containere mv.
Betaling for rottebekæmpelse
Miljø- og Energiudvalget har på mødet den 21. august 2019, punkt 9 vedtaget en revideret
rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse.
Forvaltningen vil i de kommende år få opsat rottespærrer på samtlige kommunale institutioner samt på de
statslige, regionale og private institutioner, som ønsker det. Der vil fremover også være fokus på en øget
tværkommunal indsats i forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet.
Rottegebyret opkræves p.t. sammen med ejendomsskatten. Fra 2021 overtager staten opgaven med
opkrævningen af ejendomsskatten – og for øjeblikket vurderes hvordan gebyret skal opkræves fra 2021 –
det kan eksempelvis være via DUT-kompensation. Oprindeligt var der budgetteret med, at den negative
mellemregning blev udlignet i 2023. Men med baggrund i usikkerheden om den fremtidige opkrævning er
gebyret for 2020 forøget, så mellemregningen er udlignet ved udgangen af 2020.
For 2020 udgør gebyret således 1,01 promille af ejendomsværdien – mod forventet 0,75 promille - svarende
til en forventet indtægt på 16,5 mio. kr. Fra og med 2021 vil gebyret blive reduceret, således det alene
dækker de fremtidige årlige udgifter. Det betyder, at der opkræves 101,00 kr. pr. 1.000.000 kr.
ejendomsværdi fra 2020.

Øvrige forhold
De øvrige budgetmæssige forhold vil blive forelagt udvalget i forbindelse med sagsgennemgangen på
mødet.
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Bilag:
Miljø- og Energiforvaltningen - Indledningssider budget 2020-23
Aalborg Gas - Budgetforslag 2020-23
Aalborg Renovation - Budgetforslag 2020-23
Sektor Miljø og Plan - Budgetforslag 2020-23
Sektor Bæredygtighed og Udvikling - Budgetforslag 2020-2023
Sektor Administration og Service - Budgetforslag 2020-2023
MEF - Bevillingsoversigt B2020-2023 1 behandling
MEF - Investeringsoversigt Budget 2020-2023
MEF Personaleoversigt B2020- 2023
samlet takstoversigt B2020-23.pdf
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Punkt 3.

Drøftelse af Uddannelsesstrategi 2019-22
2019-077927
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets drøftelse høring af
Uddannelsesstrategi 2019-22.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
Sundheds- og Kulturudvalget godkendte i møde den 11. september 2019 høringsgrundlag for
Uddannelsesstrategi 2019-22, som efterfølgende er sendt i høring blandt relevante samarbejdspartnere og i
Aalborg Kommunes forvaltninger.
Forslaget til Uddannelsesstrategi 2019-22 er udarbejdet på baggrund af processen for ny
uddannelsesstrategi, hvor relevante samarbejdspartnere har været aktive deltagere. Forslaget er også
drøftet i Uddannelsesrådet for Aalborg Kommune.
Høringssvar indgår i udarbejdelsen af den endelige Uddannelsesstrategi for Aalborg Kommune, som
forventes vedtaget i byrådet medio december 2019.
På mødet gives en status på Miljø- og Energiforvaltningens bidrag i forhold til uddannelsesstrategien,
herunder uddannelses- og studiejob samt de målsætninger Miljø- og Energiforvaltningen arbejder efter.
Miljø- og Energiudvalgets eventuelle kommentar til Uddannelsesstrategien indarbejdes i et høringssvar til
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
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Bilag:
Høringsgrundlag ny Uddannelsesstrategi 2019 med bilag
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Punkt 4.

Godkendelse af kompetencefordeling mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og
Energiforvaltningen vedrørende fjernkøling
2018-006425
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender tilføjelse til kompetencefordeling
mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende fjernkøling.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalgsmødet den 5. december 2018, punkt 2 blev der godkendt den nuværende
kompetencefordeling mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen.
Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende behandlet en ansøgning om etablering af fjernekøling til Nyt
Universitetshospital, og derigennem fundet behov for en tilføjelse til kompetencefordelingen vedrørende
lovbekendtgørelse om fjernkøling og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og
fjernkølingsanlæg (Industri- og køleprojektbekendtgørelsen).
Aalborg Byråd godkendte den 26.08.2019, punkt 7 at kompetencen til at godkende fremtidige projekter for
industri- og fjernkølingsanlæg delegeres til Miljø- og Energiudvalget.
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller herefter, at projektgodkendelser uden væsentlige indsigelser
delegeres fra Miljø- og Energiudvalget til Miljø- og Energiforvaltningen i lighed med øvrige projekter efter
varmeforsyningsloven.
Til kompetencefordeling mellem udvalget og forvaltningen tilføjes under Myndighedsafgørelser ramme nr. 15
Fjernkøling. Kompetencefordelingen er vedhæftet i bilag. Herudover er vedhæftet ramme nr. 15 som bilag.
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Bilag:
Kompetencedelegation Miljø- og Energiforvaltningen pr. 02.10.2019
Kompetencedelegation - Ramme 15 - Fjernkøling
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Punkt 5.

Godkendelse af ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af
ejendomme langs Ane Dams Gade med tilstødende sidegader i Nørresundby
2019-024936
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender,
at den modtagne indsigelse ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen
ændres, og
at det fremsatte forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme
langs Ane Dams Gade med tilstødende sidegader i en del af K-område 0.0.28, Nørresundby inden den 31.
december 2023, godkendes endeligt uden ændringer.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen har modtaget anmodning fra Aalborg Forsyning om ændring af
spildevandsplanen for et område i Nørresundby. Ændringen vedrører separatkloakering af ejendomme langs
Ane Dams Gade med tilstødende sidegader inden den 31. december 2023.
Forslag til ændring af spildevandsplanen blev godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den 2. maj 2019
(punkt 13), hvorefter forslaget har været i offentlig høring. I høringsperioden har Miljø- og Energiforvaltningen
modtaget én indsigelse til ændringsforslaget. På den baggrund er ændringen af spildevandsplanen sendt til
fornyet behandling i Miljø- og Energiudvalget.
Ændringen er beskrevet i følgende tekst, samt i bilag 1.
Årsag til ændring
Byrådet godkendte på sit møde den 13. juni 2016, punkt. 4, Spildevandsplan 2016-2027, hvori
separatkloakeringsstrategien er et helt centralt element. Ved vedtagelsen af Spildevandsplan 2016-2027 har
byrådet endvidere præciseret, at alle fælleskloakerede områder i Aalborg Kommune, planlægges
separatkloakeret inden år 2065.
Foranlediget af et forestående, koordineret ledningsarbejde i Ane Dams Gade ønsker Aalborg Forsyning at
videreføre den igangværende separatkloakering i Nørresundby-området, hvor der bl.a. senest er udmeldt
tidsfrist 31. december 2022 for ejendommene langs Galstersgade med tilstødende sidegader.
På den baggrund foreslås en separatkloakering af ejendommene langs Ane Dams Gade med tilstødende
sidegader. Det foreslås, at tidsfristen for separatkloakeringen fastsættes til 31. december 2023, således at
boligejerne gives god tid til økonomisk og teknisk planlægning.
Når separatkloakeringen af de omfattede ejendomme er gennemført, vil områdets regn- og spildevand blive
afledt til det nye, separate ledningssystem i K-område 0.0.27, der allerede er forberedt for dette. Derved
opnås den fulde miljømæssige og klimamæssige gevinst af investeringerne.
Konsekvenser af ændringen
Spildevandsplanen ændres som beskrevet i vedlagte bilag 1, hvor udstrækningen af det berørte område er
angivet på spildevandsplanens kortvisning. I bilaget beskrives endvidere mere detaljerede konsekvenser af
ændringen, ligesom der redegøres for en række berigtigelser af planens visning, der gennemføres parallelt
med ændringen.
Ved at ændre spildevandsplanen, som anført, skabes det formelle juridiske grundlag for:
at
påbyde ejendommene at skulle separatkloakere deres interne kloaksystem,
at
ændre udledningstilladelsen for de berørte regnbetingede udløb, og
at
gennemføre ekspropriation, hvis dette bliver nødvendigt for at gennemføre det planlagte
anlægsarbejde.
Byrådet har den 23. november 2015 (punkt 21 ”Delegation af kompetence om vedtagelse af ændringer af
spildevandplanen til Miljø- og Energiudvalget”) tilkendegivet, at Aalborg Kommune, hvis der ikke kan
gennemføres frivillige aftaler med de berørte lodsejere, vil gennemføre ekspropriation til gennemførelse af
spildevandsplanen og tillæg til denne, uanset om disse vedtages af byrådet eller af Miljø- og Energiudvalget.
Byrådets vilje til at ville ekspropriere for at gennemføre den her beskrevne ændring af spildevandsplanen er
dermed udtrykt.
Med det planlagte projekt forventes der aktuelt ikke et behov for ekspropriation.
Miljøvurdering
Den foreslåede ændring af spildevandsplanen er miljøscreenet efter Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
Screeningen viser, at den foreslåede ændring af planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på
lokalt plan, samt at ændringen ikke vil have en væsentlig (negativ) indvirkning på miljøet.
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På baggrund af screeningen er det derfor vurderet, at den foreslåede ændring af spildevandsplanen ikke er
omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
Aalborg Kommunes afgørelse, om ikke at lave en miljøvurdering i henhold til ovenstående lovgivnings § 10,
er meddelt ved offentlig annoncering den 11. april 2019. Afgørelse og udfyldt screeningsskema er vedlagt
som bilag 2.
Økonomi
Da områdets ejendomme delvist har karakter af midtby-ejendomme, og der tillige forefindes såvel et
fællesprivat anlæg samt store ejendomme i området, forventes prisen for at separere kloaksystemet internt
på private grunde at ligge over den generelle gennemsnitlige pris på ca. 40.000 kr. ekskl. moms pr. ejendom.
Tidsplan
Aalborg Forsynings anlægsarbejder forventes udført i 2019, såfremt de økonomiske forhold tillader det.
Offentliggørelse af ændringsforslaget
Efter behandling i Miljø- og Energiudvalget den 2. maj 2019 (punkt 13) har ændringsforslaget været
offentliggjort ved annoncering og offentlig fremlæggelse i perioden fra den 9. maj 2019 til og med den 4. juli
2019.
Indsigelse til ændringsforslaget
Ved offentlighedsperiodens udløb var der indkommet én indsigelse til ændringsforslaget. Indsigelsen er
fremsendt af grundejerne af Ane Dams Gade 56, 58 og 60, 9400 Nørresundby.
Indsigerne anmoder om, at den i ændringsforslaget fremlagte berigtigelse for hvad angår det fællesprivate
spildevandsanlæg for ejendommene Ane Dams Gade 56, 58 og 60 helt eller delvist udgår af ændringen af
spildevandsplanen. Subsidiært anmoder indsigerne om, at separatkloakeringen af ejendommene Ane Dams
Gade 56, 58 og 60 undlades i spildevandsplanen.
Den modtagne indsigelse fremgår af bilag 3.
Miljø- og Energiforvaltningen har i forbindelse med behandlingen af indsigelsen anmodet Aalborg Forsyning
om bemærkninger til indsigelsen. Aalborg Forsyning har fremsendt svar den 26. august 2019.
Bemærkningerne fremgår af bilag 4.
Miljø- og Energiforvaltningens behandling af indsigelsen fremgår af bilag 5. Den omtalte deklaration fremgår
af bilag 6.
Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke imødekommes, og på den baggrund ikke giver
anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres.
Efter endelig vedtagelse af ændringen af spildevandsplanen orienteres indsigerne om resultatet af Miljø- og
Energiudvalgets behandling af ændringsforslaget.
Vedtagelsen af ændringen af spildevandsplanen vil blive annonceret på Aalborg Kommunes hjemmeside.
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af en
spildevandsplan, herunder tillæg til denne, ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Kommunalbestyrelsens beslutning kan dog indbringes for en domstol jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.
Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at beslutningen er offentliggjort.
Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler, at ændringen af spildevandsplanen godkendes.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 02.10.2019
kl. 08.30

Side 13
3 afaf421

Miljø- og Energiudvalget
Bilag:
Bilag 1 - Ændringsforslag Ane Dams Gade mv, Nørresundby
Afgørelse samt miljøscreening
Bilag 3 - Indsigelse modtaget i offentlighedsperioden
Aalborg Forsynings svar Ane Dams Gade (003)
Bilag 5 - Notat vedrørende Miljø- og Energiforvaltningens bemærkninger til indsigelse modtaget i
offentlighedsperioden
Deklaration Ane Dams Gade 56, 58 og 60
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Punkt 6.

Orientering om status for Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
2019-004751
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering om status på Strategisk
Energiplan for Nordjylland (SEP NORD).
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I januar 2019 blev arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et
samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet med indsatsen er, at
Nordjylland bliver forsynet med 100% vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs
og tiltrækkes investeringer. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at
arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til
vedvarende energi. Indsatsen er delt i tre faser:




Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker til en strategisk energiplan,
som kan godkendes i Byråd og Regionsråd
Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og
hos aktører.

Status på indsatser i fase 1
Fase 1 blev påbegyndt i januar 2019. De fastlagte indsatser i fase 1 er som følger:







Nedsætte et rådgivende Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med repræsentanter for forskellige
typer af erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner, energiklynger og –netværk mv. samt afholde et
møde for Strategisk Energiråd og politikere, for at finde fælles fodslag og udvælge vigtige emner til
samarbejdet.
Afholde opstartsmøde for medarbejdere i kommuner og region.
Nedsætte arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kommuner og region
Afholde temabaserede workshops, hvor interessenter inviteres til at deltage.
Afholde en fælles konference for alle interessenter, hvor resultater af de forudgående indsatser
fremlægges og den fælles vision, strategiske pejlemærker og hovedindsatser i en strategisk
energiplan udarbejdes.

I foråret blev relevante repræsentanter til SEN identificeret og inviteret til at deltage i arbejdet. Der blev
inviteret 27 repræsentanter til SEN på baggrund af input fra styregruppen og BRN’s sekretariat. Der er
afholdt møder med SEN hhv. den 15. maj 2019 og den 28. august 2019 med stor tilslutning. Den 20.
september 2019 er der afholdt fælles møde mellem SEN og BRN’s bestyrelse, så der kan findes et fælles
fodslag og udvælges emner til det videre arbejde med vision og målsætninger.
Den 4. juni 2019 blev der afholdt workshop for relevante medarbejdere i de enkelte kommuner og regionen.
Der deltog 72 medarbejdere, som enten arbejder med energi i hverdagen, eller som på anden vis kunne
bidrage til arbejdet med den fælles energistrategi. På workshoppen blev der desuden nedsat
arbejdsgrupper, som i den videre proces skal bidrage med input til vision og målsætninger, inden for deres
arbejdsområde.
Workshops og afslutningskonference
Den 12. november og den 19. november 2019 afholdes to temabaserede workshops om strategisk
energiplanlægning – en workshop i Jammerbugt Kommune og en workshop i Vesthimmerland Kommune.
De to workshops er identiske i program og indlæg, men afholdes på to lokationer for at give mulighed for
størst mulig tilslutning.
På de to workshops inviteres politikere, medlemmer af Strategisk Energiråd Nordjylland og andre
interessenter til at komme med input til arbejdet. Der tages udgangspunkt i følgende 6 temaer, som
indsatsen er opbygget omkring:







Transport
Forbrugeradfærd
Forsyning
Erhverv
Lokale myndigheder
Energianlæg
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De to workshops spiller en vigtig rolle i den videre proces med den fælles strategiske energiplan for
Nordjylland, idet input og anbefalinger herfra bruges i det videre arbejde med at definere mål, delmål og
vision for det fremadrettede arbejde med strategisk energiplanlægning i Nordjylland.
I forbindelse med udarbejdelse af mål og delmål, er det vigtigt også at have for øje, at en fælles strategisk
energiplan for Nordjylland skal understøtte og medvirke aktivt til at opnå de nationale mål på klima- og
energiområdet. Der pågår på nuværende tidspunkt forhandlinger om en ny klimalov, og Regeringen har i den
forbindelse meldt ud at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 % inden 2030 målt i forhold til
1990.
I januar 2020 er der planlagt en afslutningskonference, hvor mål, delmål og visioner, som er fundet igennem
arbejdet med fase 1 præsenteres, sammen med en plan for det videre arbejde med en strategisk energiplan
for Nordjylland. Herefter påbegyndes fase 2, som er arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for
Nordjylland.
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Punkt 7.

Orientering fra rådmand og direktør

På mødet gives orientering om:
* Ny grænseværdi for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTAS)
* Forslag til Råstofplan 2020 (Region Nordjylland) - Afgrænsning af miljøvurdering
* Overløbsbygværker med udløb i Limfjorden - kortoversigt
* Ulovlig oplag
* Status på sag om flyveaskedepot i Klarup
Beslutning:
Jens Riise Dalgaard orienterede om
større ulovlig oplag flere steder i Aalborg Kommune.
status på det lokalplanlagte boligområde oven på slagge- og flyveaskedepot ved Klarupvej i
Klarup, hvor Miljø- og Energiforvaltningen forventer, at boligprojektet kan fortsætte, idet
miljøproblemstillingen er løst.
Jane Stampe orienterede om
at grænseværdi for chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTAS) hæves fra 0,01 µg/l til 0,1 µg/l,
svarende til det generelle krav for pesticider, og at kravet om gennemførelse af kontrol for stoffet
inden 1. november 2019 ophæves, fordi nye studier har vist, at stoffet ikke giver skader på
arveanlæggene.
høring fra Region Nordjylland vedrørende afgrænsning af miljøvurdering samt forslag til nye
graveområder til Råstofplan 2020.
håndtering af plastaffald og hvor det genanvendes på baggrund af henvendelse fra Lene
Krabbe Dahl.
overløbsbygværker med udløb i Limfjorden.
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Punkt 8.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse P. N. Olsen orienterede om besøg af Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
på Nordjyllandsværket den 30. september 2019 bl.a. angående planerne for Grøn Testcenter.
Lasse Frimand Jensen orienterede om bestyrelsesmøde i Vand og Service den 24. september 2019.
Daniel Borup orienterede om bestyrelsesmøde i Reno-Nord den 1. oktober 2019.
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Punkt 9.

Eventuelt
Beslutning:
Miljø- og Energiudvalgsmødet den 21. oktober 2020 aflyses på grund af IWA konference i København.
Lasse P. N. Olsen foreslog at der på næste Miljø- og Energiudvalgsmøde behandles en sag med henblik på
fremsendelse af en henvendelse til boligminister Kaare Dybvad angående retsgrundlaget ved
kloakeringsarbejde på baggrund af den verserende sag i Vadum.
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Punkt 10.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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