Kompetencedelegation
Miljø- og Energiforvaltningen

Godkendt af
Miljø- og Energiudvalget
den 2. oktober 2019
Sagsnummer:
2018-006425-45

Kompetencefordeling mellem udvalget og forvaltningen
Miljø- og Energiudvalgets ansvarsområder er angivet i Aalborg Kommunes Styrelsesvedtægt, jfr. Byrådets
godkendelse den 11. december 2017 (punkt 10).
Til ansvarsområderne hører strategisk planlægning, myndighedsopgaver og indsatser inden for områderne:











Bæredygtighed
Klima, forebyggelse og tilpasning
Grøn omstilling og Cirkulær Økonomi
Indsamling af affald og drift af genbrugspladser m.m.
Vandløb og fjord
Miljøregulering af Industri- og Landbrug
Energi
Drikkevand
Spildevand og regnvand
Beredskab

Denne kompetencefordeling mellem udvalget og forvaltningen dækker Miljø- og Energiudvalgets
ansvarsområder i Styrelsesvedtægten.
Miljø- og Energiudvalget kan altid tage notatet og de vedtagne rammer op til revision samt udarbejde nye
rammer. I så fald vil dette notat tillige blive revideret.

Overordnet opdeling – forretningsdrift og myndighedsafgørelser
Overordnet set kan Miljø- og Energiforvaltningens aktiviteter opdeles i henholdsvis forretningsdrift og
myndighedsafgørelser.
Ved forretningsdrift forstås aktiviteter, der tilsammen udgør den faktiske drift og styrelse af Miljø- og
Energiforvaltningens virksomhed og kontorer.
Ved myndighedsafgørelser forstås ikke-forretningsmæssige afgørelser samt vedtagelse af planer, hvor
kommunen direkte i lovgivningen eller lignende er angivet som den besluttende myndighed. Dog medtages
enkelte myndighedslignende afgørelser i denne kategori.

Hovedlinjen i kompetencefordelingen
Kompetencefordelingen mellem Miljø- og Energiudvalget og Miljø- og Energiforvaltningen indstilles fastsat
som følgende:


Kompetencefordelingen for forretningsdrift fastsættes som en fælles overordnet
kompetencefordeling. Der vil dog altid være afvigelser herfra, eksempelvis således at Miljø- og

Energiudvalget godkender/anbefaler/indstiller ved store, komplicerede og/eller principielle emner
eller sager.


Kompetencefordeling for myndighedsafgørelser placerer som udgangspunkt vedtagelse af rammer
for sagsbehandling for de enkelte faglige emner/områder ved Miljø- og Energiudvalget, mens den
daglige sagsbehandling og lignende inden for disse rammer placeres ved Miljø- og
Energiforvaltningen. Der vil dog altid være afvigelser herfra, eksempelvis således at Miljø- og
Energiudvalget træffer konkrete afgørelser for store, komplicerede og/eller principielle emner eller
sager.



Generelt gælder dog, at godkendelser vedrørende såvel forretningsdrift som myndighedsafgørelser
altid placeres ved byrådet, i det omfang det direkte kræves i lovgivningen eller kutyme.



Herudover vil alle sager, der af Miljø- og Energiforvaltningen vurderes at have principiel karakter,
blive forelagt Miljø- og Energiudvalget uanset den godkendte kompetencedelegation. Miljø- og
Energiudvalget træffer konkrete afgørelser for specielle/ekstraordinære/komplicerede/principielle
emner eller sager, herunder sager som fastlæggelse af fremtidig praksis.

Forretningsdrift
I = Indstiller, A = Anbefaler, G = Godkender og O = Orienteres

Nr.
1

Opgave
Strategiplaner og store kontors-, afdelingers og
virksomheds-/master-planer

2

Budget

3

Større budgetafvigelser for eventuelle
brugerfinansierede områder, der ikke er indarbejdet i
budgetrevision. Herunder større budgetafvigelser, som
er opstået efter deadline for efterårsrevisionen

4

Budgetafvigelser – de skattefinansierede områder

5

Budgetomplaceringer af personalemæssig art

6

Øvrige budgetomplaceringer

7

Takster, gebyrer o. lign., jfr. kommunestyrelseslovens §
41a
Tillægsbevillinger, anlægsbevillinger

G

A

I

G

A

I

9

Regnskaber – kommunaløkonomiske. Både
skattefinansierede og brugerfinansierede områder

G

A

I

10

Grønt regnskab

G

A

I

11

Regnskaber/årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven
– eksterne/obligatoriske

O

G

I

12

Regnskaber/årsrapporter i henhold til årsregnskabsloven
– interne/frivillige

G

I

13

Halvårsregnskaber i henhold til årsregnskabsloven –
interne/eksterne – frivillige

8

Byråd

Udvalg
G

Forv.
I

G

A

I

O

G

A

I

O

G

G

G

G
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Nr.
14

Opgave
Afskrivninger af uerholdelige fordringer

Byråd

Udvalg

Forv.
I

15

Regulativer, leveringsbestemmelser o. lign. for
eventuelle kommunale virksomheder

A

I

16

Ejer-principbeslutning – erhvervelse eller salg af fast
ejendom, hvor værdien ikke overstiger et beløb i
udstykningslovgivningen, for opgaver der blot kræver
skriftlig ejererklæring (45.000 kr. pr. 01.01.2016)

17

Øvrige ejer-principbeslutninger – erhvervelse eller salg
af fast ejendom og rettigheder herover

G

I

18

Anskaffelse og anvendelse af ledelsessystemer

O

G

19

Teknisk og økonomisk vurdering til Borgmesterens
Forvaltning ved stillelse af ny eller ændring af
eksisterende kommunegaranti til privatejede
forsyningsvirksomheder

A

I

20

Godkendelse mv. af budgetter, takster, regnskaber,
vedtægter o. lign. for privatejede
forsyningsvirksomheder, hvor Aalborg Kommune har
stillet kommunegaranti

O

G

21

Særdeles/meget store, vidtrækkende eller indgribende
opgaver og kontrakter, samt
specielle/ekstraordinære/komplicerede/principielle
forhold, emner eller sager

A/G

I/I

22

Store rådgiverkontrakter

O

G

23

Kommunale virksomheders kundesagsbehandling o. lign

Magistrat
godkender

G

G

G

G/-

G

Myndighedsafgørelser
Ramme
Nr.
1

Emne/navn
Beredskabsområdet

Vedtaget af
udvalget den
05.12.2018

E-doc
Dok.nr.
2018-006425-20

2

Vandforsyningsloven

05.12.2018

2018-006425-21

3

Spildevandsplanområdet

05.12.2018

2018-006425-23

4

Affaldsområdet

05.12.2018

2018-006425-24

5

Jordflytningsområdet

05.12.2018

2018-006425-25

6

Varmeforsyningsloven

05.12.2018

2018-006425-26

7

Vandløb og vandplanprojekter

05.12.2018

2018-006425-28

8

Badevand og svømmebade

05.12.2018

2018-006425-29
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Ramme
Nr.
9

Emne/navn

Vedtaget af
udvalget den
05.12.2018

E-doc
Dok.nr.
2018-006425-31

10

Ulempesager

05.12.2018

2018-006425-32

11

Virksomheder, godkendelses- og tilladelsesopgaver

05.12.2018

2018-006425-33

12

Miljøvurdering af kommuneplan og lokalplan

05.12.2018

2018-006425-34

13

VVM

05.12.2018

2018-006425-35

14

Rottebekæmpelse

05.12.2018

2018-006425-36

15

Fjernkøling

02.10.2019

2018-006425-44

Dambrug og Landbrug, godkendelses- og
tilladelsesopgaver

4/4

