Miljø- og Energiudvalget

Punkt 17.

Orientering fra rådmand og direktør

På mødet gives orientering om:
* Miljø- og Energiklagenævnets afgørelse om pålæg af pesticidrestriktioner i Århus Kommune
* Revurdering af husdyrsager
* Tillægsprojekt for etablering af fjernvarme i Storvorde og Sejlflod
* Damvarmelagre
* Vandløbsvedligeholdelse
* Geotermi-tilladelse
* Sagawood i Frejlev

Beslutning:
Jens Riise Dalgaard orienterede om følgende punkter:
Der vil i flere husdyrsager blive udstedt påbud om at reducere fordampningen af ammoniak fra anlægget
indenfor en fastsat frist. Påbuddet udstedes i forbindelse med revurdering af husdyrbrugenes
miljøgodkendelser og betyder, at ammoniakbelastningen på nærliggende kategori 1 og 2-natur skal
reduceres til grænseværdierne i Husdyrbrugloven.
Status for den igangværende miljøsag ved virksomheden Sagawood i Frejlev.
Jane Stampede orienterede om følgende punkter:
Miljø- og Energiudvalget blev på seneste møde orienteret om, at tillægsprojektet fra Aalborg Varme
A/S vedrørende etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde ville blive sat på dagsordenen til udvalgsmødet
den 19. juni 2019. Sagen udsættes yderligere til den 21. august 2019 pga. omfanget af høringssvar, ligesom
fristen for opnåelse af starttilslutningen administrativt forlænges frem til 1. oktober 2019.
På baggrund af en henvendelse fra Lars Peter Frisk gives på Miljø- og Energiudvalgsmødet den 21. august
2019 en generel orientering om håndtering af vandløbsvedligeholdelsessager.
Der er igangværende undersøgelser i forhold til om Aalborg Forsynings planlagte damvarmelager kan
placeres på Renovations arealer ved Affalds- og Genbrugscenter Rørdal.
Miljøstyrelsen har den 29. maj 2019 sendt orientering til Aalborg Kommune om, at Energi-, Forsynings- og
Klimaministeren den 4. april 2019 har meddelt en tilladelse til APMH Invest IV A/S til efterforskning og indvinding
af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning for et areal ved Aalborg.
Status på igangværende sag vedrørende nedgravede containere i området ved Budolfi Plads.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 24. maj 2019 i 9 afgørelser stadfæstet Aarhus kommunes pålæg af
forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af pesticider på landbrugsjord i området ved Beder.
Afgørelserne er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a med baggrund i en vedtaget indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse. Aalborg Kommune har en tilsvarende sag liggende hos Miljø- og
Fødevareklagenævnet, hvor der er meddelt pålæg af dyrkningsrestriktioner i forhold til nitrat og pesticider
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efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 6. juni 2019 orienteret om,
at sagen forventes afgjort inden for 12 måneder.
På baggrund af tidligere spørgsmål i Miljø- og Energiudvalget blev orienteret om hvilke vandværker der
er placeret i tæt by områder.
Lasse P. N. Olsen orienterede om en henvendelse fra Orla Hav vedrørende arbejdsmiljøet ved
Renovation.
Lene Krabbe Dahl spurgte ind til økonomi og håndtering af kørsel med græs til økologiske landmænd fra
4 fire genbrugspladser.
Lars Peter Frisk var fraværende.
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