Miljø- og Energiforvaltningen
Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.

Serviceudgifter
Miljø og Plan
Bæredygtighed og Udvikling
Administration og Service

Drift 2020
Udgift
Indtægt

121.685
34.754
6.091

-20.014
-23.440
0

5.515

0

Brugerfinansierede områder
Aalborg Gas, Naturgas Net
Aalborg Renovation
Miljø og Plan
Administration og Service

0
292.315
25
30.300

0
-263.705
-550
-30.300

Drift I alt

490.685

-338.009

Ikke rammebelagte driftsudgifter
Administration og Service

Anlæg 2020
Udgift
Indtægt
Anlæg - Brugerfinansieret
Aalborg Renovation
Miljø og Plan
Anlæg I alt

950
270

0
0

1.220

0

Strategisk grundlag for Miljø- og Energiforvaltningen
Samlet omfatter Miljø- og Energiforvaltningens drifts- og anlægsudgifter ca. 0,5 mia.
kr., der bl.a. sikrer tiltag, der beskytter vores grundvand, samt øvrige miljø- og
beredskabsmæssige tiltag.
Nærværende budget bygger på administrationsbidragsaftalen med Borgmesterens
Forvaltning fra 2018. Aalborg Renovation og Vandsamarbejde Nibe betaler
endvidere for administrations- og serviceydelser fra Aalborg Forsyning, Service A/S
via indgået ydelseskøbsaftale.
Miljø- og Energiforvaltningen definerede i 2015 ny mission, vision og værdigrundlag:
Mission
Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.
Vision
Aalborg for fremtiden





Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling
Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed
og sikker drift
Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler
medejerskab

Værdier
Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør.
 Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar.
 Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv
forskel.
 Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet.
 Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver.
 Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive.
Øvrige budgetbemærkninger
Miljø- og Energiforvaltningen har endvidere i lighed med tidligere år - og helt i tråd
med koncernens miljøprofil - udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger
samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønne
miljøredegørelser for 2019 og efterfølgende år.
I 2017 blev de organisatoriske forhold i Miljø- og Energiforvaltningen tilpasset
Aalborg Forsynings selskabsstruktur. Denne struktur er videreført i nærværende
budget.
Sektor Miljø- og Plan samler forvaltningens kerneopgaver. Samtidig er Renovation
tilknyttet ledelsesmæssigt til sektoren.
Sektor Bæredygtighed og Udvikling har med udgangspunkt i grøn omstilling fokus på
opbygning og efterfølgende styring af projekter samt drift af fælles sekretariater mv.
I sektor Administration og Service samles de administrative opgaver, således
sektoren er støttefunktion for de kommunale funktioner og afsnit.

Sektorer og driftsområder under Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen – Skattefinansierede områder
Miljø og Plan
 VandMiljø
 By- og LandMiljø
 Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S
 Administration
Bæredygtighed og Udvikling
 Center for Grøn omstilling
 NBE-sekretariatet
 Limfjordssekretariatet
 Administration
Administration og Service
 Fælles Funktioner

Miljø- og Energiforvaltningen – Ikke rammebelagte driftsudgifter
Administration og Service
 Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE El-Net

Miljø- og Energiforvaltningen – Brugerfinansierede områder
Aalborg Gas, Naturgas Net
 Naturgas Net
Aalborg Renovation
 Generel administration
 Dagrenovation - restaffald
 Storskrald og haveaffald
 Glas, papir og pap - erhverv
 Farligt affald - erhverv
 Genbrugsstationer
 Øvrige ordninger og anlæg
Miljø og Plan
 Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed – finansieret af de deltagende vandværker
Administration og Service
 Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
 Fælles

Fokusområder i budget 2020-23
Brugerfinansierede områder
Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget sikrer den
nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet.
I forhold til Aalborg Gas, Naturgas Net forventes sektoren fortsat nedlagt i løbet af
2019, hvor sektorens aktiviteter forventes frasolgt.
De budgetmæssige konsekvenser heraf, vil blive indarbejdet i en efterfølgende
budgetrevision, når de endelige aftaler er på plads.
Skattefinansierede områder
I Miljø og Plan vil der fortsat være fokus på at levere en høj kvalitet i miljøreguleringen af virksomheder og landbruget med særlig fokus på at fremme en grøn omstilling.
Aalborg Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling med fortsat vækst og
markant forøget byggeaktivitet til følge. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at
fastholde de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til den påkrævede
miljøsagsbehandling og konsekvensvurdering af lokalplaner og byggesager. Således
sikrer de tildelte midler, at Miljø- og Energiforvaltningen har de fornødne ressourcer til
at understøtte den fortsat gode udvikling i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune skal – for at leve op til EU’s vandrammedirektiv – i perioden 2015
til 2021 gennemføre en række projekter, der skal sikre et bedre vandmiljø til gavn for
biodiversiteten samt plante og dyrelivet. De tildelte midler sikrer, at Miljø- og
Energiforvaltningen kan fortsætte dette arbejde – og fortsat kan hente statsligt
projekttilskud til gennemførelse af projekterne.
Miljø- og Energiudvalget har netop vedtaget en revideret rottehandlingsplan, som
fortsat har øget fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse.
Forvaltningen vil i de kommende år fortsætte arbejdet med at få opsat rottespærrer
på samtlige kommunale institutioner samt på de 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. Endelig vil der
være en øget indsats å bekæmpelse af rotter på offentlige arealer.
Endvidere er der afsat en budgetramme til at sikre Aalborg Kommunes kommende
bidrag til Nordjyllands Beredskab, således det høje beredskabsniveau fortsat kan
opretholdes i hele Aalborg Kommune.
En målrettet klimaindsats, at fremme af grøn omstilling og en særlig fokus på grønne
jobs er dominerende for den indsats, der med det vedtagne budget videreføres.
Integration af FN´s verdensmål i de kommunale aktiviteter vil fortsat udgøre et
centralt tiltag i 2020.

