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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 1 af 44
1

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 2.

Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. maj 2020 - skattefinansieret områder
2020-028309
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for
de skattefinansierede områder pr. 31. maj 2020 for regnskabsåret 2020.
Beslutning:
Til orientering.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 2
1 af 44
3

Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 69.199.000 kr. mod et
korrigeret budget på 125.788.000 kr.
Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af april måned have været et forbrug på 41,7 % af
budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 55,5 % af det samlede budget eksklusivt overførsler,
hvorimod dette tilsvarende udgjorde 43,3 % sidste år. Det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør
55,0 % af det samlede budget, hvorimod dette tilsvarende udgjorde 43,2 % sidste år.
Årsagen til at forbrugsprocenterne for både drift og anlæg er 11,8 procentpoint større end niveauet på
samme tidspunkt sidste år, skyldes en forskydning i indtægterne i By- og Landmiljø. Herunder manglende
gebyrindtægterne for skadedyrsbekæmpelse på forventeligt 16,5 mio. kr., hvilket var medregnet i sidste års
månedsrapportering for maj. Samtidigt er overførslerne ikke inkluderet i budgettet modsat sidste år.
Årsagen til at det bogførte forbrug for både drift og anlæg er 13,3 procentpoint over det forventede, skyldes
Miljø- og Energiforvaltningens bidrag til Nordjyllands Beredskab, hvor bidraget strækker sig over en længere
periode end til 31. maj 2020. Det betyder at Miljø- og Energiforvaltningen har forudbetalt ca. 14,3 mio. kr.
Fratrækkes dette det bogførte forbrug for både drift og anlæg på 69,2 mio. kr., falder forbrugsprocenten til
omtrent 43,5 %, hvilket er et mere retvisende resultat.
Budgettet for 2020 forventes generelt overholdt.
Forbruget pr. 31. maj 2020 fordeler sig, som vist i bilag 1.
I forbindelse med håndtering af covid-19 er der risiko for nedgang i Miljø & Plans brugerbetaling i forbindelse
med miljøtilsyn og godkendelser. For perioden frem til 10. maj 2020 vurderes det, at nedgangen i indtægter
kan være op til 200.000 kr.
I Bæredygtighed og Udvikling er der risiko for at eksterne parter ikke bidrager i forventet omfang til
projekterne. Det betyder at der kan opstå manglende projektfinansiering fra EU og staten som følge af
manglende egenfinansiering fra de Corona ramte virksomheder. Forvaltningen gennemfører EU og
erhvervsfremme projekter, som forudsætter at der erlægges finansiering ind i projekterne fra de i projekterne
deltagende virksomheder i form af egenfinansierede timer. Konsekvensen ved at virksomhederne ikke
erlægger deres finansiering er at forvaltningen får reduceret tilskud. Dette vil medføre et merforbrug idet
personaleudgiften som afholdes af projekterne ikke har kunnet forhindres i Corona-perioden og i den
langvarige genåbning. Skønnet mindre indtægt / mere udgift 2-3 mio. kr.
Herudover forventes budgettet at blive overholdt.
Brugerfinansierede områder
Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens
brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.
I forbindelse med håndtering af covid-19 forventes der frem til 10. maj 2020 ekstraudgift hos Renovation til
vagtordninger på genbrugspladserne på i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. plus yderligere ca. 440.000 kr. i
forbindelse med åbning af genbrugspladserne samt genstart af husstandsindsamling af genanvendelige
materialer.
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Bilag:
Bilag 1 - Specifikation pr. 31. maj 2020 - skattefinansierede område
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Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 4
3 af 44
3

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 3.

Fortsat drøftelse af budget 2021-2024 - effektiviseringer og ønsker - skattefinansierede
2020-007313
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets forsatte drøftelse, afdelingernes
opdaterede foreløbige budgetønsker for det skattefinansierede område.
Beslutning:
Drøftedes.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 5
1 af 44
4

Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Der har i foråret 2020 været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor budgettemaer har været
på dagsordenen. Især har det været behandlingen af Miljø- og Energiforvaltningens bidrag til
effektiviseringer, der har været og stadig er i fokus.
Sideløbende er Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger gået i gang med at udarbejde oplæg til
budgetønsker til den kommende budgetperiode. Disse forhold – især vedrørende de skattefinansierede
områder – vil frem til byrådets budgetdrøftelser i august 2020 – løbende blive behandlet i Miljø- og
Energiudvalget.
Der er på nuværende tidspunkt tale om meget foreløbige ønsker om udvidelser af budgetrammerne. For de
skattefinansierede områder skal alle budgetønsker medtages som følge af budgetproceduren i forhold til
serviceramme-restriktionerne, hvorimod der for de brugerfinansierede områder med egen kassekredit i
kommunekassen og egen økonomi kun vil blive tale om de væsentligste budgetændringer.
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 2020.
Der er nu indhentet foreløbige ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder,
og resultatet er vist nedenfor i oversigtsform. Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser
fremgår af vedhæftede skemaer og notater.
På mødet gives en særlig orientering om ønsket: ”Vandløbsregulativer” på grund af en ny kendelse fra
Overtaksationskommissionen vedrørende Skovåen.
Ønsker til udvidelser af Drift
Ønsker til udvidelser af Drift
Beløb i 1.000 kr.
Miljø og Plan
Grøn omstilling –
klimaforebyggelse
Klimasikring mod
oversvømmelse
Drikkevand og markvanding
Vandløbsregulativer
Mere miljø og bedre service til
virksomheder og borgere
Bæredygtighed og Udvikling
Bæredygtige Events og Bedre
borgerservice.
Masterplan for Limfjorden og
konkrete boosts af
biodiversiteten i Fjorden
Frontløber i den Cirkulære
Økonomi
Styrke Aalborg Kommunes
position som internationalt
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2021

2022

2023

2024

1.000

1.700

2.200

2.200

900
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900
600
600

900
600
600

900
600
600

900

1.200

1.200

1.200

700

700

700

700

150
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2.800
500

2.800
500
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2.800
500
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fyrtårn indenfor Bæredygtighed
Ønsker til udvidelser af Anlæg
Ønsker til udvidelser af Anlæg
Beløb i 1.000 kr.

Miljø og Plan
Vandløb; vandplan- og
lavbundsprojekter
Udskift af rør i offentlige
vandløb
Bæredygtighed og Udvikling
Masterplan for Limfjorden og
konkrete boosts af
biodiversiteten i Fjorden
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2021

2022

2023

2024

600

600

600

600

1.000

850

850

850

250

250

250

250
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Bilag:
Bilag 1 - Miljø & Plan - budgetønsker drift - skattefinansierede områder
Bilag 2 - Bæredygtighed & Udvikling - budgetønsker drift - skattefinansierede områder ver2
Bilag 3 - Miljø & Plan - budgetønsker anlæg - skattefinansierede områder
Bilag 4 - Overtaksationskendelse vedrørende Skovåen
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Miljø- og Energiudvalget

Punkt 4.

Fortsat drøftelse af budget 2021-2024 - effektiviseringer og ønsker- brugerfinansierede
2020-007313
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø og Energiudvalgets forsatte drøftelse, afdelingernes
opdaterede foreløbige budgetønsker for det brugerfinansierede område.

Beslutning:
Drøftedes.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Der har i foråret 2020 været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor budgettemaer har været
på dagsordenen. Især har det været behandlingen af Miljø- og Energiforvaltningens bidrag til
effektiviseringer, der har været og stadig er i fokus.
Sideløbende er Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger gået i gang med at udarbejde oplæg til
budgetønsker til den kommende budgetperiode 2021-2024.
Der er på nuværende tidspunkt tale om meget foreløbige ønsker om udvidelser af budgetrammerne. For de
brugerfinansierede områder med egen kassekredit i kommunekassen og egen økonomi er der kun tale om
de væsentligste budgetændringer.
Ønsker om rammeudvidelser – det brugerfinansierede område
De brugerfinansierede områder har egne mellemregningskonti eller er en del af de kommunale
forsyningsvirksomheders mellemregningskonti og dermed ikke en del af kasse I (skattefinansieret kasse).
Ønsker om budgetændringer, som følge af nye anlægsprojekter og væsentlige ændringer på driften er anført
i nedenstående skema. Der er kun medtaget nye forhold, idet justeringer af eksisterende anlægsprojekter,
justeringer af driftsbudgetter pga. ændrede købs- og salgsmængder mv. medtages i det endelige budget til
august.

Beløb i 1.000 kr.
Aalborg Renovation
Nye partnerskaber
Uddannelse
Nordjyllands Ressourcepark Funktionsanalyse

Ønsker til udvidelser af Drift
2021
2022

2023

2024

2.500
200

2.500
200

2.500
0

2.500
0

800

0

0

0

Udover ovenstående ønsker har renovation yderligere 3 budgetønsker som miljø- og energiudvalget skal
forholde sig til. De kan ses af de vedlagte bilag.
Budgetønsker til driften som ikke fremgår, omhandler nedlukning af affalds- og genbrugscenter Rørdal og
håndtering og afsætning af haveaffald i forbindelse med nedlukning af Rørdal. Der er p.t. ikke afsat
specifikke beløb på de to projekter. Der vil komme separate sager vedrørende de to emner senere i 2020 –
incl. en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.
Derudover gør ovenstående sig også gældende for budgetønske til anlæg for Aalborg renovation omkring
udvidelse af projekt for nedgravede containere i tætbyen.

Beløb i 1.000 kr.
Aalborg Renovation
*Udvidelse af projekt for
nedgravede containere i
tætbyen.

Ønsker til udvidelser af Anlæg
2021
2022

0

0

2023

2024

0

14.000

8.400
**Nedgravede containere
Stigsborg
* Budgetønsket bliver behandlet særskilt jf. pkt. nr. 8 på dagsordenen. Besluttes projektet godkendt, vil det
fremover indgå med beløb, som en del af de samlede budgetønsker for anlæg på det brugerfinansieret
område i bilag 2.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 10
2 afaf444

Miljø- og Energiudvalget
** Budgetønsket bliver behandlet særskilt jf. pkt. nr. 7 på dagsordenen. Besluttes projektet godkendt, vil det
fremover indgå med beløb, som en del af de samlede budgetønsker for anlæg på brugerfinansieret område i
bilag 2.
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Bilag:
Bilag 1 - Renovation - budgetønsker 2021-2024 - brugerfinansieret
Bilag 2 - Renovation - budgetønsker drift - brugerfinansierede områder ver2
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Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 12
4 afaf444
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Punkt 5.

Godkendelse af vandforsyningsstrategi ved brandslukning
2018-004936
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender Nordjyllands Beredskabs
Vandforsyningsstrategi for brandslukning.
Beslutning:
Anbefales.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 13
1 afaf444

Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
I henhold til beredskabslovens § 15 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig
vandforsyning til brandslukning. Det besluttes, ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab at kommunerne
skulle forestå driften jævnfør de aftaler der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev
det besluttet at Nordjyllands Beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende
risikobaseret dimensionering der er godkendt i 11 Nordjyske kommuner i efteråret 2016 foreskriver, at
Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne
bedre kan disponere brandhanenettet.
Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af
drikkevandsledninger.
Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde
med de nordjyske kommuner, ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i Nordjyllands
Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden
2018-2021.
Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:
 Møde med Direktører med ansvar for det tekniske område den 21.januar 2020
 Møde i KDK den 24. januar 2020
 Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020
Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.
Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands beredskab den 12. maj 2020. Efter endt
høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner som er indarbejdet i
vandforsyningsstrategien.
Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:
 Nedbringelse af antal brandhaner
 Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
 Anvende vand fra alternativer til brandslukning
Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er
blandt andet forhold som:
 områder med tæt eller høj bebyggelse
 særlige objekter i henhold til risikoanalyse
 industriområder og lignende
 institutioner og lignende
 færdselsmuligheder i et område
Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående
komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.
Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige
bebyggelser.
Formålet helt overordnet er:
 At ændre indsatstaktikken så brugen af drikkevand til brandslukning i vides muligt omfang
begrænses.
 At samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder.
 At udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.
Sammenhæng med Aalborg kommunes øvrige planer og strategier
Miljø- og Energiforvaltningen arbejder på en ny Vandforsyningsplan 2021-2032, hvori der netop arbejdes
med at fremme brugen af sekundavand (teknisk vand) til formål, hvor det ikke behøver at være vand med
drikkevandskvalitet, der bruges. For eksempel ved vask af køretøjer eller vand til brandslukning.
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Miljø- og Energiforvaltningen har ansvaret for Aalborg Kommunes forpligtigelse til at levere vandforsyning til
brandslukning. Der er p.t. ca. 4.000 brandhaner og der arbejdes på at nedbringe dette tal med 1.500 til ca.
2.500 brandhaner. Dette arbejde harmonerer fint med Nordjyllands Beredskabs Vandforsyningsstrategi for
brandslukning.
Økonomi
Nordjyllands Beredskabs Vandforsyningsstrategi for brandslukning har ingen umiddelbare konsekvenser for
Aalborg Kommunes økonomi og budgetter.
Byrådet vedtog på mødet den 13. oktober 2016 (punkt 2) budgetforslaget for 2017-2020 og tildelte 300.000
kr. årligt i 2017-2020 til ekstraordinær nedtagning af brandhaner ud af et budgetønske på 30 mio. kr.
Arbejdet med ekstraordinær nedtagning af overflødige brandhaner pågår i samarbejde med vandværkerne
efterhånden som de udfører ledningsarbejder og vil derfor strække sig over en længere årrække.
Samlet vurdering
Miljø- og Energiforvaltningen bakker op om Nordjyllands Beredskabs arbejde med at minimere antallet af
brandhaner, da det stemmer overens med vores indsat for at mindske forureningsmulighederne på vores
drikkevandsforsyning, og forvaltningen bakker ligeledes op om arbejdet med at begrænse brugen af
drikkevand til formål, hvor sekundavand kan løse opgaven.
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Bilag:
Bilag 1 - Vandforsyningsstrategi
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Punkt 6.

Godkendelse af fokusområder for genbrugspladser til den kommende affaldsplan
2019-024287
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender fokusområder for
genbrugspladser til den kommende affaldsplan.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
På Temadag 3, for Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2020, var temaet ”Sammen udvikler vi
genbrugspladser” med undertemaerne: ”Struktur” samt ”Genanvendelse”.
På mødet bidrog udvalgets medlemmer med en række input til, hvordan kommunen skal agere i forhold til
undertemaerne. Alle input er samlet i bilag til nærværende punkt. Miljø- og Energiforvaltningen har
efterfølgende på baggrund af input udarbejdet en række fokusområder, som vil blive indarbejdet i den
kommende affaldsplan.
I det videre arbejde tages der udgangspunkt i beslutningen om Nordjyllands Ressourcepark, herunder at der
etableres en genbrugsplads i forbindelse hermed.
Fokusområderne er:
Yderligere undersøgelse af alternative genbrugspladsstrukturer
 Det skal undersøges, hvad alternative kombinationer af genbrugspladser vil betyde for fx
kørselsafstande, besøgsmønster og serviceniveau, herunder:
Hvis enkelte genbrugspladser ikke modtager alle affaldstyper – også kombineret med etablering af
nye genbrugspladser.
Nedlæggelse af Genbrugspladsen Over Kæret kombineret med etablering af nye genbrugspladser.
 Med beslutningen om Nordjyllands Ressourcepark, herunder en genbrugsplads i Aalborg Øst skal
det undersøges, om der er relevante alternativer til de foreslåede genbrugspladser i hhv. Aalborg V
og SV.
 I undersøgelserne kan andre forhold indgå, fx klima, miljø og økonomi.
Flere nærgenbrugspladser
 Genbrugspladserne skal suppleres med nærgenbrugspladser i tætbyen.
Mere affald til genbrug og genanvendelse
 Opfordring – ikke krav - til borgerne inden aflevering affald på genbrugspladserne om at overveje om
affaldsemner kan genbruges, eller om en adskillelse af emnerne fremmer genanvendelsen.
 Mulighed for hjælp fra genbrugspladsernes medarbejdere, dels vejledning om genbrug, dels hjælp til
adskillelse af affaldsemner, så mere går til genanvendelse.
Vejledning om sortering
 Øget vejledning fra medarbejdere på genbrugspladserne om sortering, genbrug og genanvendelse.
 Indretning af genbrugspladserne som motiverer til genbrug og genanvendelse.
Bedre skiltning med piktogrammer og oversigtskort med indretning af pladsen.
Genbrugs-byttemulighed på genbrugspladserne.
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Punkt 7.

Godkendelse af udvidelse af området for nedgravede containere i tætbyen. Stigsborg
havnefront.
2018-004409
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at til Miljø- og Energiudvalget godkender,
at

området for nedgravede containere udvides med byområdet Stigsborg Havnefront,

at

etableringen af nedgravede containere i Etape 1 af Stigsborg Havnefront sker i perioden 2020-24,

at en udvidelse af budget på forventeligt 8,4 mio. kr. i 2024 for nedgravede containere på offentlige arealer
indarbejdes i budgetønsker for 2021-2024 jf. pkt. 4
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalget den 5. september 2018 (punkt 4) godkendte Miljø- og Energiudvalget, at Miljøog Energiforvaltningen kan etablere nedgravede containere på offentligt areal i umiddelbar nærhed af det
godkendte område for nedgravede containere i tætbyen, godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den
29. juni 2016 (punkt 5), så længe det sker inden for de tidligere besluttede rammer.
Miljø- og Energiforvaltningen har været i dialog med Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S omkring
nedgravede containere i den nye bydel Stigsborg Havnefront. Stigsborg P/S har et ønske om, at Aalborg
Forsyning står for anlæg og drift af en samlet affaldsløsning med nedgravede containere for bydelen.
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at byområdet Stigsborg Havnefront bliver en del af
løsningen for nedgravede containere på offentligt areal. Der vil gælde samme procedure for planlægning og
etablering i disse områder som i den øvrige tætby.
Udvidelsen af tætbyområdet med Stigsborg Havnefront er imidlertid af en sådan størrelse, at det af Miljø- og
Energiforvaltningen vurderes ikke at være inden for ovenstående rammer. Antallet af affaldsøer i den
samlede, planlagte bydel gør således, at økonomien ikke kan holdes inden for det eksisterende budget for
nedgravede containere i tætbyen.
Økonomiske forhold
Stigsborg Havnefront, Etape 1, som er på ca. 167.000 etage-m2 (jf. udviklingsplan) hvilket svarer til ca.
1.900 lejligheder + erhverv, og som forventes etableret i perioden 2018-28, vil kræve etablering af ca. 21
affaldsøer med 4 nedgravede containere pr. affaldsø. Her er budgetteret med etableringsomkostninger på
ca. 8,4 mio. kr., som ønskes indarbejdet i budgetønskerne for 2021-2024 jf. pkt. 4, hvis dette godkendes.
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Bilag - Kort opdelt i zoner - forventet etableringsår - incl Stigsborg Havnefront

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 25.06.2020
kl. 08.30

Side 22
3 afaf344

Miljø- og Energiudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af udvidelse med boliger i boligselskaber i området med nedgravede
containere i tætbyen
2018-004409
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalgets godkender
at
området for nedgravede containere udvides med boligorganisationernes boliger, som hidtil har været
betjent med private, nedgravede containere, hvis den enkelte boligorganisation ønsker dette.
at

tidsperioden for etablering af nedgravede containere forlænges til og med 2024.

at
en udvidelse af budget på forventeligt 14 mio. kr. i 2024 for nedgravede containere på offentlige arealer
indarbejdes i budgetønsker for 2021-2024 jf. pkt. 4

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
På Miljø- og Energiudvalget den 5. september 2018, punkt 4 godkendte Miljø- og Energiudvalget, at Miljøog Energiforvaltningen kan etablere nedgravede containere på offentligt areal i umiddelbar nærhed af det
godkendte område for nedgravede containere i tætbyen (godkendt på Miljø- og Energiudvalgets møde den
29. juni 2016, punkt 5), så længe det sker inden for de tidligere besluttede rammer. Etableringen af
nedgravede containere på offentligt areal tager således udgangspunkt i, at der ikke etableres nedgravede
containere, hvor boligorganisationerne allerede havde etableret nedgravede containere på privat areal.
Alabu Bolig har efter møde med repræsentanter for By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og
Energiforvaltningen udtrykt ønske om, at boligorganisationens afdelinger i tætbyen, hvor Alabu Bolig allerede
har etableret nedgravede containere til boligerne på privat grund, sløjfer disse, og boligerne i stedet omfattes
af Aalborg Kommunes nedgravede containere på offentligt areal i tætbyen.
Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende taget kontakt til de øvrige, store boligorganisationer, som har
afdelinger i tætbyen med egne nedgravede containere, svarende til ca. halvdelen af de ejendomme, som har
egne, nedgravede containere. Forvaltningen ønsker at få en tilkendegivelse af, hvorvidt disse også har et
ønske om, at deres boliger i de pågældende afdelinger skal tilsluttes de offentlige, nedgravede containere.
Tilbagemeldingen har været, at flere af de adspurgte ønsker at komme på den offentlige ordning.
Hvis boligorganisationerne vælger, at deres boliger omfattes af de offentlige, nedgravede containere,
indebærer det, at de skal sløjfe deres egne, nedgravede containere, som de selv har finansieret. Derfor vil
det være forskelligt, om den enkelte boligorganisation ønsker at skifte til den offentlige ordning.
Eksempel på beregning for boligorganisationerne: Ved 70 lejligheder, som benytter en 5 m3 nedgravet
container med ugetømning, vil den årlige udgift excl. moms være ca. 22.000 kr. for en nedgravet container
på privat grund, mens den tilsvarende udgift for en nedgravet container på offentligt areal vil være ca. 42.000
kr. Det skal dog bemærkes, at ved en container på offentligt areal er det inkl. afskrivning og alle
driftsudgifter, herunder reparation, vedligeholdelse, snerydning, oprydning, mens boligorganisationerne ved
en nedgravet container på privat grund skal tillægge disse udgifter, som erfaringsmæssigt kan være høje.
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at boligorganisationerne får tilbuddet om, at deres
afdelinger kan overgå til den offentlige ordning. Der vil gælde samme procedure for planlægning og
etablering i disse områder som i den øvrige tætby.
Udvidelsen med boligorganisationernes boliger i tætbyen er imidlertid potentielt af en sådan størrelse, at det
af forvaltningen vurderes ikke at være inden for ovenstående rammer. Antallet af affaldsøer, som potentielt
skal etableres, gør således, at økonomien ikke kan holdes inden for det eksisterende budget for nedgravede
containere i tætbyen.
Økonomiske forhold
Det oprindelige budget for etablering af ca. 300 affaldsøer i tætbyen i perioden 2019-23 er på 100 mio. kr.
Hvis alle ejere af nedgravede containere på privat grund ønsker, at deres boliger i tætbyen i fremtiden skal
omfattes af de offentlige, nedgravede containere, vil det indebære, at der potentielt skal etableres op til ca.
45 affaldsøer med 3 nedgravede containere med et samlet budget på op til ca. 14 mio. kr.
Med den nuværende etableringstakt indebærer dette, at etableringsperioden må udvides med ca. 1 uge pr.
ekstra affaldsø. Da alle boligorganisationer og private ejere potentielt vælger at komme på den offentlige
ordning i løbet af projektperioden, medfører dette et øget budget på 14 mio. kr., som dog budgetmæssigt
lægges i 2024, som perioden ønskes forlænget med. Dette medfører, at den ønskede udvidelse vil blive
behandlet i budgetønskerne for 2021-2024 jf. pkt. 4, hvis dette godkendes.
Forvaltningen vil i de kommende års budgetrevisioner evaluere, hvordan etableringstakten udvikler sig, og
hvorvidt budgettet for 2024 skal justeres.
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Bilag 1 - Oversigt boligforeninger nedgravede containere
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Punkt 9.

Godkendelse af humanitære organisationers fritagelse for gebyr ved aflevering af
affald på genbrugspladserne
2012-10263
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at de humanitære
organisationer, ind til der foreligger ny lovgivning i henhold til den indgåede politiske aftale for affaldssektoren,
fritages for betaling af gebyr ved aflevering af affald på genbrugspladserne.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget drøftede på sit møde 15. april 2020, (punkt 14) de humanitære organisationers
betaling for benyttelse af genbrugspladserne. Udvalget besluttede at udsætte punktet. Punktet er vedlagt
som bilag
Miljø- og Energiforvaltningen har efterfølgende kortlagt de humanitære organisationers benyttelse af
genbrugspladserne i 2. halvår af 2019, efter muligheden for benyttelse af I/S Reno-Nord til aflevering af
brændbart affald blev ophævet pr. 1. maj 2019. På baggrund af organisationernes besøg på
genbrugspladserne i månederne omkring årsskiftet 2019-20 er det vurderet, hvor mange årlige besøg
organisationerne forventes at have hvert år og ud fra dette beregnet hvilken udgift, de vil have, hvis de skal
betale gebyr for besøgene.

Antal besøg
Nov. 2019-jan. 2020

Besøg pr. år
Estimeret antal

Årlig udgift
Kr. excl. moms
estimeret

Abbe Pierre
Blå Kors
Danmission

14
44
19

56
176
76

21.000
66.000
28.500

Kirkens Korshær
Kræftens Bekæmpelse
Mission Afrika
Nordjysk Fødevareoverskud
Røde Kors
Vadum Genbrugscenter
I alt

43
44
26
25
15
16
246

172
176
104
150
60
64
1034

64.500
66.000
39.000
56.250
22.500
24.000
387.750

Organisation

Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at der lovmæssigt ikke er mulighed for at fritage de humanitære
organisationer for gebyr, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det vurderes således, at der kun ved
en ændring i lovgivningen, kan skabes mulighed for, at de humanitære organisationer kan fritages for gebyr.
I den politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er
aftaleparterne enige om blandt andet:
”Aftalepartierne noterer sig, at de frivillige velgørende organisationer gør et stort og vigtigt arbejde med at
sikre mere genbrug og dermed nedbringe affaldsmængderne.
Aftalepartierne ønsker at fremme genbrug ved at fritage de frivillige velgørende organisationer for
affaldsgebyrer, når de bruger genbrugspladsen, såfremt det er i overensstemmelse med forureneren betalerprincippet og statsstøttereglerne.
Der indledes i nødvendigt omfang dialog med EU-Kommissionen om løsningerne.
Aftalepartierne orienteres om udviklingen i sagen.”
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Punkt 10.

Godkendelse af vandforsyningsplan 2021-2032 - Forslag til strategi for fremtidssikre
vandforsyninger
2019-022913
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget som grundlag for revision af
vandforsyningsplanen godkender, at der arbejdes videre med strategi for fremtidssikre vandforsyninger.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiforvaltningen er i gang med at revidere Aalborg Kommunes vandforsyningsplan. Miljø- og
Energiudvalget godkendte på møde den 6. februar 2019 (punkt 2) de overordnede målsætninger for
Vandforsyningsplan 2021-2032.
Forslag til strategi for at fremtidssikre drikkevandsforsyningen indeholder tydelige forventninger til de almene
vandforsyninger, forventninger som afhænger af vandforsyningernes muligheder og egne ønsker til
fremtiden, og hvor vigtigt vandforsyningen er for den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur. Strategien
peger ind i alle tre overordnede målsætninger, som Miljø- og Energiudvalget godkendte på møde den 6.
februar 2019 (punkt 2):
1. At sikre en bæredygtig forvaltning af vandressourcen, som tilgodeser private og erhvervsmæssige
behov for grundvand og som samtidig understøtter, at rette vand benyttes til rette formål
2. At sikre, at alle har lige mulighed for at opnå en vandforsyning af god kvalitet med en høj
forsyningssikkerhed og til en rimelig pris
3. At sikre, at forsyning af drikkevand i Aalborg Kommune kan ske på grundlag af rent og urenset
grundvand
Ovenstående målsætninger kræver et stærkt samarbejde mellem de almene vandforsyninger og
forvaltningen, samt de almene vandforsyninger imellem. Det kræver samtidig en almen vandforsyning, der vil
påtage sig det ansvar og de mange forskellige opgaver, der følger med at være almen vandforsyning.
Baggrund
Vandforsyningen i Aalborg Kommune er baseret på en decentral vandforsyningsstruktur med ca. 90 almene
vandforsyninger, der er meget forskellige i størrelse og forudsætninger. Nogle vandforsyninger har ansat
personale, mens andre baseres på frivillig arbejdskraft. Nogle vandforsyninger har egen indvinding, andre
køber vandet.
Det siger sig selv, at der er forskel på at drive en vandforsyning med 100.000 forbrugere og at drive en
vandforsyning med 10 forbrugere. Men fælles for alle er, at vandforsyning er kritisk infrastruktur, som de
tilknyttede forbrugere er afhængige af fungerer. Ovenikøbet har den enkelte vandforsyning monopol, så man
kan ikke skifte til en anden forsyning, hvis man ikke er tilfreds med den vare man får. Det må derfor
forventes, at alle almene vandforsyninger drives med professionalisme og fremsynethed, hvor der arbejdes
for på optimal vis at sikre forbrugerne rent vand nu og i fremtiden.
Aalborg Kommune har igennem mange år arbejdet for at understøtte de almene vandforsyninger via
samarbejder om bl.a. forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. Vandforsyningerne kan arbejde videre
med disse og andre samarbejder, for at hjælpe den enkelte vandforsyning med at leve op til lovens og
forbrugernes krav. Der er mange vandforsyninger, både store og små, der gør et stort stykke arbejde, for at
leve op til ansvaret, og mange yder et stort bidrag til samarbejdet med andre vandforsyninger, og har blik for,
hvor der kan laves bedre løsninger sammen.
Men der er også vandforsyninger, der ikke lever op til lovens krav med hensyn til hygiejnekursus,
kvalitetssikring, hjemmeside og godkendte takster. Der er vandforsyninger, der ikke har et tilstrækkeligt fokus
på drikkevandskvalitetskravene, på drift- og vedligehold af anlæg og ledningsnet og på løsninger der gavner
helheden.
Aalborg Kommune bruger forholdsvis mange ressourcer på disse vandforsyninger. For at tydeliggøre
forventninger, lette dialogen med vandforsyningerne og bidrage til forvaltningens afgørelser ved konkret
sagsbehandling, foreslås det, at det i vandforsyningsplanen synliggøres, hvad Aalborg Kommune forventer
af vandforsyningerne. Forventningerne kan anvendes til dialog med vandværkerne om, hvordan de ser
deres fremtid i kommunens vandforsyningsstruktur, og hvordan det spiller ind i deres arbejde og
beslutninger. Forventningerne kan fx drages i spil ved teknisk tilsyn, eller når en vandforsyning søger om en
ny indvindingstilladelse. Hvis en vandforsyning fx søger om tilladelse til nye boringer, kan forventningerne
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anvendes i dialogen om det er den rigtige løsning, hvis der er andre muligheder. I yderste konsekvens, kan
det medvirke til beslutning om, at der ikke gives indvindingstilladelse.
Forslag til forventninger
Aalborg Kommune forventer, at alle almene vandforsyninger bliver drevet, så de lever op til, at der er tale om
kritisk infrastruktur og monopolvirksomhed.
Forventninger til alle almene vandforsyninger
Vandforsyningerne skal løbende arbejde for, at ejendomme inden for forsyningsoplandet har
mulighed for tilslutning til almen vandforsyning
Vandforsyningerne skal overholde gældende lovkrav (hygiejne- og driftskursus, kvalitetssikring,
hjemmeside, godkendt takstblad)
Vandforsyningerne skal planlægge og udføre løbende vedligehold af ledningsnettet
Vandforsyningerne skal lægge en plan for sikring af forsyningssikkerheden på såvel kort som lang
sigt
Vandforsyningerne skal træffe større beslutninger med baggrund i helhedsbetragtninger, langsigtet
forsyningssikkerhed og økonomi ved forskellige løsninger
Vandforsyningerne skal bidrage til samarbejder og fælles løsninger, og arbejde konstruktivt for at
samarbejdet fungerer
Forventninger til almene vandforsyninger, som fortsat ønsker egen vandindvinding
Vandforsyningerne skal arbejde for god kvalitet af drikkevandet til forbrugerne. Med god kvalitet
menes som minimum, at kravene til drikkevandskvalitet overholdes
Vandforsyningerne skal planlægge og udføre løbende vedligehold af vandindvindingsanlæg
Vandforsyningerne skal have en godkendt engrostakst, der på rimeligvis afspejler vandværkets
udgifter ved at levere vand til andre vandforsyninger, hvis dette er relevant
Forventninger til distributionsværker og vandforsyninger, der på sigt forventer at blive overtaget
Vandforsyningerne skal bidrage til fællesskaberne med de vandforsyninger, der eventuelt skal
overtage forsyningen eller de vandforsyninger, der leverer vandet
Det skal bemærkes, at der med baggrund i vandforsyningernes forskellige størrelser, og dermed også
økonomi, vil være gradsforskelle i forventningerne. Herudover vil forventninger også afhænge af, både
hvordan den enkelte vandforsyning ser sig selv i den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur i Aalborg
Kommune, og hvor vigtigt vandforsyningen er for den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur.
Samlet vurdering
For at understøtte en god udvikling af den almene vandforsyning, lette dialogen med vandforsyningerne og
bidrage til forvaltningens afgørelser ved konkret sagsbehandling, foreslås det, at det i vandforsyningsplanen
synliggøres, hvad Aalborg Kommune forventer af vandforsyningerne. Disse forventninger vil primært blive
anvendt i dialogen med vandforsyningerne, men kan i sidste ende have betydning for kommunens afgørelser
og de tilladelser der gives.
Forslag til strategi for fremtidssikre vandforsyninger indeholder tydelige forventninger til de almene
vandforsyninger, forventninger som afhænger af vandforsyningernes muligheder og ønsker til fremtiden, og
hvor vigtigt vandforsyningen er for den fremtidige indvindings- og forsyningsstruktur.
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Punkt 11.

Orientering om Aalborg Kommune som børnevenlig by
2020-032700
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status på Aalborg Kommune
som kommende UNICEF Børnevenlig Kommune.
Beslutning:
Til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Magistraten godkendte på deres møde den 21. oktober 2019 (punkt 5), at Aalborg kommune og UNICEF
Danmark indgår et 3-årigt pilot-samarbejde, som skal føre til at Aalborg Kommune i december 2022 kan blive
anerkendt som Børnevenlig kommune.
Aalborg Kommune har indgået dette samarbejde på baggrund af et ønske om i endnu højere grad at tage
børn og unges rettigheder (se posteren, bilag 4) alvorligt og sikre deres eget kendskab til dem. Der arbejdes
allerede målrettet med børne- og ungeinddragelse både politisk og i de administrative processer.
Men der er en ambition om at blive endnu bedre til at inddrage – og endnu mere aktive i forhold til at sikre, at
børn og unges stemmer bliver hørt. Det er et fælles mål, at børn og unge i Aalborg Kommune kan mærke, at
Aalborg er en børnevenlig kommune, hvor deres stemmer bliver hørt, og de oplever reel medinddragelse.

Første trin: Hvordan står det til med børn og unges rettigheder i Aalborg Kommune?
Børnevenlige Byer og Kommuner starter med at lave en situationsanalyse af børns rettigheder og
inddragelse i kommunen i samarbejde med børn selv. På den baggrund udvikles en handlingsplan, som
reflekterer prioriteter i den lokale kontekst. Handlingsplanen sætter fokus på de udviklings- og
forbedringspotentialer, som analysen identificerer.
I forbindelse med situationsanalysen vil børn og unge fra kommunen blive inddraget i processen,
eksempelvis ved undersøgelse, kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, med mere. Ligeledes vil
relevante aktører fra forenings- og fritidsliv, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, medier og lokalsamfund
inddrages i processen.
I forbindelse med valget til Ungebyrådet i efteråret 2020 anmodes børn og unge om at komme med input til
handlingsplanen, ud fra de tematikker, der er identificeret i situationsanalysen.
Status på projektet i Miljø- og Energiforvaltningen
Center for Grøn Omstilling deltager i arbejdsgruppen, og ligeledes sidder forvaltningen i styregruppen for
projektet. Der er samlet indsatser fra de forskellige afdelinger i forvaltningen, hvor børn og unge er
repræsenteret:







Sustainability Academy, om bæredygtig uddannelse fra børnehave til Universitet
Bæredygtighedsfestivalen (Byens Børn gør os alle grønnere, Grønt uddannelsesrum,
Børnebyggerne, Bæredygtighedsmarked mm.)
Råd for Bæredygtighed, hvor ungebyrådet er repræsenteret (indflydelse på
Bæredygtighedsstrategien)
Genbrug er Guld, som er Renovations skoletjeneste
Rundt om affald, som ligeledes er et tiltag fra Renovationen.
Besøg af skoleklasser på arbejdspladsen fx ved vandløb, rensningsanlæg, sorteringsanlæg osv.

Ved projekter i Miljø- og Energiforvaltningen skal der indarbejdes en større involvering af børn og unge
tidligere i projektfaserne. Der opsamles erfaring i arbejdsgruppen for børnevenlig kommune, så Miljø- og
Energiforvaltningen kan arbejde videre hermed.
Der arbejdes videre med, om der findes flere projekter, som skal involvere børn i højere grad.
Det skal ligeledes overvejes, hvordan børn i større grad kan spille en rolle ift. overordnede strategier.
Forvaltningen skal desuden vælge indgange for børn og unge, så de let kan komme i kontakt med
kommunen. Her kunne Center for Grøn Omstilling være et bud pga. den allerede tætte borgertilgang. Det
diskuteres yderligere i arbejdsgruppen.
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Bilag:
Bilag 1 - Kommissorium for Aalborg som børnevenlig kommune
Bilag 2 - Procesplan april 2020
Bilag 3 - Generelt om Børnevenlig Kommune i Aalborg Kommune
Bilag 4 - UNICEF-CRC-poster
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Punkt 12.

Orientering om bæredygtighedselementerne i Børne- og Ungeuniverset
2019-050221
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering om
bæredygtighedselementerne i Børne- og Ungeuniverset.

Beslutning:
Til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bæredygtighed i Stigsborg Børne- og Ungeuniverset (BUU) har været en prioritet fra starten. Gennem
Interreg-projektet S2C (Scandinavian Sustainable Circular Construction), som Miljø- og Energiforvaltningen
er Lead partner på, har det allerede nu givet mulighed for at have et ekstra fokus og ambitionsniveau i
byggeriet.
Fra august 2019 har der kørt en visionsproces om BUU om bl.a. bæredygtighed i byggeriet.
Visionsprocessen er afsluttet og det er udmøntet i et Visions- og idéoplæg for hele BUU. I hele processen
har Miljø- og Energiforvaltningen ved Bæredygtighed og Udvikling, og Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling (NBE) været repræsenteret som sparringspartner og givet input til
bæredygtighedselementerne. Oplægget kan findes her, hvor bæredygtighedselementer er beskrevet fra side
78 i bilaget. Der er indarbejdet en lang række bæredygtighedselementer i Visions- og ideoplægget for BUU,
som der aktivt arbejdes for at komme videre i byggeprogrammet. I visionsprocessen har der overordnet set
været arbejdet ud fra 6 bæredygtighedselementer:

Herunder:
Synlig cirkulær økonomi for både brugere og
offentlighed.
Cirkulært inventar – fx via: at et stort omfang
indkøbes og leveres brugt.
Design for Disassembly – fx via: Implementering af
koncepter for nedrivning og nedrivningsplaner.
Bæredygtig byggeplads – fx via: Fossilminimeret
byggeplads og affaldssortering

Kort om hvad commissioning er: Commissioning er
en samarbejdsorienteret kvalitetsproces, som bl.a. skal
sikre at: Bygherrens krav overholdes gennem hele
byggeriet; Bygningen får lavest mulige
driftsomkostninger; og Bygherren kan træffe oplyste
valg gennem hele byggeriet.

Herunder: Hvordan bygningen i
sig selv opføres under
hensyntagen til indarbejdelse af så
mange delmål som muligt

Herunder: SMART inventar,
SMART bygning og SMART
by/fjord

Herunder: Som bæredygtigt offentligt byggeri,
skal bygningen give mulighed for at synliggøre
bæredygtige aspekter, der kan gøres
tilgængelige for læring om bæredygtighed for
børn, unge og voksne, der færdes og arbejder i
bygningen.
Fx via legepladser af genbrugsmaterialer eller til
genbrug

Herunder:
Biodiversitet – fx via: parken og området omkring BUU
kan sikre muligheder for en stor grad biodiversitet, som
også vil være en vigtig faktor og læringsresurse når det
gælder både formidling og undervisning.
LCA og LCC – fx via: LCA og LCC udføres på valgte
materialer, bygningsdele eller principper
Konkret er det besluttet at undersøge muligheden for
fjernkøling i samarbejde med forsyningen
Vi går efter at opnå DGNB guld certificering (Der
arbejdes på muligheden for at bruge den nye DGNB
standard, da den omfavner mange af de
bæredygtighedselementer, vi ønsker at have med, men
den er ikke ude endnu)
DGNB = helhedsorienteret bæredygtighedscertificering

På nuværende tidspunkt er visions- og idéoplægget i gang med at blive omsat til et værdibaseret
byggeprogram og et teknisk byggeprogram, hvor bæredygtighedselementer også bliver indarbejdet.
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Bilag:
Bilag 1 - Børne- og Ungeuniverset Visions- og ideoplæg
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Punkt 13.

Orientering om afsætning af haveaffald og grøde til økologiske landmænd
2019-012925
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering status for afsætning af
haveaffald og grøde til økologiske landmænd
Beslutning:
Til orientering.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Udvalget blev 20. marts 2019 orienteret om udvidelse af ordningen med afsætning af den grønne del af
haveaffaldet fra de 4 små genbrugspladser og grøde fra kommunens åer til økologiske landmænd.
Hensigten med ordningen er:
 understøtte recirkuleringen af næringsstoffer til landbruget
 bidrage til opbygning af kulstof i landbrugsjorden
 støtte økologisk landbrug i området
 spare transport og håndtering af affaldet og dermed nedsætte klimabelastningen
Desuden er ordningen udgiftsneutral for kommunen.
Evaluering
Der har været praktiske udfordringer med at få ordningerne til at fungere tilfredsstillende blandt andet:
 Uhensigtsmæssige tilkørselsforhold for kommunens biler.
 At sikre tilstrækkeligt gode opbevaringsforhold således, at der ikke er risiko for lugtgener eller
udsivning.
 Borgernes sortering af haveaffaldet er ikke altid helt gennemført, hvilket giver udfordringer med at
sikre, at der ikke kommer grene og lign. med ud til landmanden.
 Ændring i reglerne omkring gødningsregnskaber giver landmændene usikkerheder omkring hvordan
haveaffaldets indhold af fosfor skal indregnes.
Enkelte landmænd har på baggrund af ovenstående ønsket at opsige aftalen. Der har været ført tilsyn hos
landmændene, og ordningerne er blevet justeret og forbedret løbende. Der har ikke været problemer med
plastik i affaldet.
Recirkuleringen af grøden samt af haveaffaldet fra genbrugspladserne i Nibe og Storvorde til økologiske
landmænd ved Nibe fortsætter indtil 30. april 2021.
21. april 2020 annoncerede Miljø- og Energiforvaltningen i Netværk for Bæredygtigt Landbrug efter en
modtager til haveaffaldet fra genbrugspladserne i Gandrup og Hou. Forvaltningen fik udelukkende
henvendelser fra konventionelle landmænd, heraf kun én nord for fjorden. Denne landmand arbejder med
opbygning af kulstof og liv i jorden bl.a. ved pløjefri dyrkning.
Forvaltningen er derfor i gang med at etablere en aftale løbende indtil maj 2021 med denne landmand, idet
vi vurderer, at dette vil bidrage til de fleste af ordningens formål.
Regeringens Klimapartnerskab for Affald og vand, Cirkulær økonomi har i sin afrapportering vurderet, at
udledningen fra åben kompostering vil kunne reduceres med ca. 180 kilotons CO2e, såfremt man udfaser
kompostering.
Desuden har Aalborg Forsyning planer om at etablere et damvarmelager på Affalds- og Genbrugscenter
Rørdal, hvilket ligeledes indebærer, at deponiet lukker, og komposteringen her derfor ophører - formentlig i
løbet af 2021.
Forvaltningen har derfor nedsat en projektgruppe, som skal undersøge alternative muligheder for håndtering
og afsætning af haveaffaldet med hensyn til klima, miljø og økonomi. Alternativerne er for eksempel
hjemmekompostering, energiproduktion, HTL, lukket kompostering og bioforgasning. Sidstnævnte alternativ
giver dels mindre tab af CO2 og dels mulighed for stadig at kunne udnytte næringsstoffer og organisk
materiale i den afgassede biomasse på landbrugsjord. Der er stadig fokus på at næringsstofferne og det
organiske materiale så vidt muligt fortsat skal kunne recirkuleres til økologiske landmænd.
Udnyttelsen af haveaffaldet understøtter den bæredygtige udvikling af landbruget, der arbejdes med i
Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling. Desuden understøttes NBE’s strategi om det Blå og Grønne
Nordjylland.
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Punkt 14.

Orientering fra rådmand og direktør

På mødet gives orientering om:
* Politisk aftale om affaldssektoren ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020
* Status – udledning af spildevand fra overløbsbygværker og renseanlæg
* Ændret procedure for tilsyn med vandkvalitet ved fund af organiske mikroforurening
* Status - overtaksationssag vedrørende Smedie Fenner
* Lokalplan ved Zangenbergs Allé
Beslutning:
Michael Palsgaard Andersen gav en orientering om kendelse fra Overtaksationskommissionen vedrørende
Skovåen fra juni 2020 og konsekvenserne for det videre arbejde med fællesregulativer og
vandløbsregulativer.
Jens Riise Dalgaard orienterede om støjkonsekvensområde i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan ved
Zangenbergs Allé.
Michael Palsgaard Andersen orienterede om
status på udledning af spildevand fra overløbsbygværker og renseanlæg på baggrund af
henvendelse fra bl.a. Daniel Borup.
at Miljø- og Energiforvaltningen har til hensigt at ændre reaktionen ved fund af organiske
mikroforureninger (pesticider) for vand, hvor der kræves drikkevandskvalitet.
Jane Stampe orienterede om indholdet af den politiske aftale om affaldssektoren ”Klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020.
Søren Gais Kjeldsen orienterede om status vedrørende overtaksationssag vedrørende Smedie Fenner.
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Punkt 15.

Orientering fra diverse selskaber
Beslutning:
Lasse Frimand Jensen orienterede om rådsmøde i Rådet for Vandets Hus den 23. juni 2020.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Punkt 16.

Eventuelt
Beslutning:
Det blev aftalt, at Miljø- og Energiudvalgsmødet den 7. oktober 2020 flyttes til den 21. oktober 2020.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Punkt 17.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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Punkt 22.

Underskriftsark
Beslutning:
Godkendt.
Lene Krabbe Dahl var fraværende.
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