Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Orientering fra rådmand og direktør

På mødet vil der blive orienteret om:
- Aftale mellem By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen om behandling af
råstofplan-sager
- Stævning i forhold til placering af nedgravede container
-

40 års jubilæum - Genbrugspladsen Over kæret den 30. juni 2019

-

Orientering om jordfordelingsprojektet gives den 29. maj 2019.

Beslutning:
Jane Stampe orienterede om
at Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen har aftalt, at Aalborg Kommunes
høringssvar til Region Nordjyllands råstofsager behandles af det fagudvalg, der ifølge Styrelsesvedtægten
har kompetencen. Høringssvarene til Region Nordjylland omhandler planlægning/udlægning/udvidelse af
råstofområder, hvorfor det er By- og Landskabsudvalget der ifølge styrelsesvedtægten har kompetencen.
Derudover blev det aftalt, at høringssvaret kan behandles som orienteringspunkt i andre fagudvalg, hvis
fagudvalget har en særlig interesse i sagen inden for et af de fagområde udvalget har ansvaret for. Om
nødvendigt kan den politiske proces suppleres med et fælles møde mellem By- og Landskabsudvalget og
Miljø- og Energiudvalget.
at Aalborg Kommune har modtaget en stævning i forhold til placering af nedgravede containere i
Budolfiområdet i midtbyen. Ved hver enkelt nedgravede container skal søges om en byggetilladelse i By- og
Landsskabsforvaltningen, hvilket er givet i den konkrete sag.
at Genbrugspladsen Over Kæret har 40 års jubilæum den 30. juni 2019, og det forventes markeret ved et
arrangement på dagen bag ved administrationsbygningen på Over Kæret.
Jordfordelingsprojektet i Aalborg Syd Øst og rådgiverindsatsen i projektet på baggrund af spørgsmål fra Lars
Peter Frisk. Der vil blive redegjort yderligere for jordfordelingsprojektet for Miljø- og Energiudvalget på mødet
den 29. maj 2019.
at Taksationskommissionen har afsagt kendelse i klage over en mangelfuld vedligeholdelse af det offentlige
vandløb Skovåen i Aalborg Kommune. Taksationskommissionen er kommet frem til, at Aalborg Kommune er
erstatningsansvarlig såfremt det kan godtgøres, at lodsejeren har lidt et økonomisk tab. Det overvejes om
sagen skal indbringes for Overtaksationskommissionen.
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