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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Møde den 31.05.2021
kl. 09.00
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Punkt 2.

Orientering om ejermøde mellem Magistraten og Port of Aalborg A/S
2018-091233
Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering ejermøde med Port of Aalborg A/S.
Sagsbeskrivelse
I Aalborg Kommunes ejerskabspolitik er det besluttet, at der afholdes ejermøder mellem Magistraten og de
selskaber, der har særlig økonomisk og/eller strategisk betydning for kommunen.
Der er på den baggrund aftalt ejermøde mellem Magistraten og Port of Aalborg A/S den 31. maj 2021.
Fra Port of Aalborg A/S deltager:
Direktør Claus Holstein
Fra Aalborg Kommune deltager:
Konsulent Jesper Jul Nielsen
Beslutning:
Til orientering.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Punkt 3.

Godkendelse af høringssvar til Verdensmålsstrategien 2021-2023
2021-035643
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Borgmesterens Forvaltnings høringssvar til
Verdensmålsstrategi 2021-2023:
Det anbefales, at der i den efterfølgende operationalisering af strategien lægges vægt på, at den
gøres konkret og handlingsorienteret.
Det anbefales, at hovedansvaret for den efterfølgende operationalisering af strategien og
formulering af de konkrete indsatser lægges hos de enkelte fagforvaltninger for derved at sikre
forankring og medejerskab til strategien.
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet vedtog den 9. november 2020 (punkt 4) kommissoriet for arbejdet med Bæredygtighedsstrategi
2021-2023.
Med kommissoriet ønskede byrådet en simpel og enkel strategi for en bæredygtig udvikling i Aalborg
Kommune med klart definerede politikområder. Strategien skulle have tydelig prioriteret og fokuseret retning,
for at understrege den politiske ambition for en bæredygtig udvikling og for at gøre strategien både
vedkommende og nærværende for kommunens forvaltninger.
Med FN’s vedtagelse af de 17 verdensmål i 2015 er der lagt en plan for at løse de globale
bæredygtighedsudfordringer. Et gennemgående tema i Verdensmålene er, at udfordringerne skal løses i
sammenhæng, fordi de enkelte udfordringer og verdensmål hænger sammen.
Derfor foreslås de tidligere Bæredygtighedsstrategier nu afløst af en Verdensmålsstrategi, der skal
igangsætte en proces, der omsætter FN’s verdensmål til lokale målsætninger og handlinger for en
bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune.
Formålet med verdensmålstilgangen er at sikre en udvikling i Aalborg Kommune, der både er økonomisk og
miljømæssig bæredygtig samt social retfærdig, og at kommunens forvaltninger bliver i stand til at indarbejde
verdensmålene i løsningen af deres kerneopgaver.
Udkast til Verdensmålsstrategi 2021-2023 (bilag 1) forholder sig til 4 store globale
bæredygtighedsudfordringer og omsætter dem til politikområder i en lokal kontekst. De 4 politikområder er:
 Klima (både tilpasning og forebyggelse)
 Ressourcer (f.eks. forbrug, cirkulær økonomi, mm.)
 Ulighed (f.eks. lighed i sundhed, aktivt medborgerskab, social mobilitet, mm.)
 Biodiversitet (f.eks. mere plads til vild natur, beskyttelse af truede arter, adgang til grønne byrum,
mm.).
For hvert politikområde beskriver Verdensmålsstrategien de lokale udfordringer i Aalborg Kommune og
identificerer på den baggrund forslag til strategiske fokusområder for det videre arbejde med
operationalisering af strategien.
Efter godkendelse i byrådet af den overordnede Verdensmålsstrategi denne sommer vil arbejdet med
operationalisering af strategien, herunder forvaltningernes indsatser, blive gennemført hen over efteråret,
hvorefter den samlede Verdensmålsstrategi kan forelægges det nye byråd i 2022, jf. tidsplanen (bilag 2).
Umiddelbart efter godkendelse af den overordnede Verdensmålsstrategi nedsættes en følgegruppe, der vil
blive bemandet med fagpersoner indenfor de valgte politikområder. Følgegruppen vil have en rådgivende
funktion og blive anvendt til sparring og kvalificering af politikområderne og strategien.
Der vil samtidigt blive igangsat en proces ift. inddragelse af eksterne interessenter. Her vil der være specielt
fokus på de 4 politikområder, og hvordan der kan skabes partnerskaber på tværs af kommune,
organisationer, virksomheder og borgere ift. arbejdet med disse områder.
De 4 politikområder er fælles for alle forvaltninger. Udkast til Verdensmålsstrategi er derfor udarbejdet af
Klima- og Bæredygtighedsgruppen på vegne af direktørgruppen, med repræsentanter fra alle kommunens
forvaltninger.
Klima- og Bæredygtighedsgruppen vil efter at have modtaget høringssvar fra fagforvaltningerne koordinere
og komme med forslag til indhold og bearbejdning af forvaltningernes eventuelle faglige input til
Verdensmålsstrategien til behandling i Miljø- og Energiudvalget inden behandling i magistrat og byråd.
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Bilag:
Bilag 1 - Verdensmålsstrategi 2021-23_udkast
Bilag 2 - Tidsplan, Verdensmålsstrategi 2021-2023
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Punkt 4.

Orientering om Business Region North Denmark Årsrapport 2020 og Handlingsplan
2021
2021-034438
Borgmesterens Forvaltning fremsender til byrådets drøftelse og orientering - Business Region North
Denmarks Årsrapport 2020 og Handlingsplan 2021.
Beslutning:
Til orientering.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
De nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN) med til
at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland.
En vigtig del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt
udvikle løsninger, som kan komme hele regionen til gavn. Det er afgørende, at alle aktører og hermed også
kommunerne og regionen spiller ind med centrale udfordringer og potentielle forslag, som samlet set
bidrager til udvikling og vækst i Nordjylland.
Som business region har BRN en fleksibilitet og handlefrihed til selvstændigt at udpege og arbejde med en
række indsatser, som de nordjyske aktører samlet set finder centrale for at skabe vækst og udvikling i
Nordjylland. Det er BRN-bestyrelsen (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for
samarbejdet og peger på hvilke dagsordner, der skal arbejdes med i BRN. Dette sker igennem dialog og
stærkt samspil med erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og
region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
I bestyrelsesmødet den 23. april 2021 godkendte BRN-bestyrelsen årsrapporten for 2020. BRN-bestyrelsen
har ønsket, at BRN årsrapport for 2020 og BRN handlingsplan for 2021 fremsendes til relevante udvalg og
råd i kommunerne og Regionen med henblik på orientering om arbejdet i BRN.
Årsrapporten har til formål at give et indblik i og status på nogle af de fælles nordjyske indsatser i BRN, samt
et økonomisk overblik over budgetåret 2020. På samme måde bidrager BRN Handlingsplan 2021 med et
indblik i de fremadrettede opgaver og indsatser.
BRN arbejder for fælles nordjyske indsatser og interesser inden for fem indsatsområder:






Klima og grøn omstilling
Erhvervsudvikling og jobskabelse
Kvalificeret arbejdskraft
Infrastruktur
Internationalt samarbejde.

Med udgangspunkt i det enkelte indsatsområde, gives der i årsrapporten en kort opsummerende status samt
et udsnit af udvalgte højdepunkter fra 2020. Hvert indsatsområde har derudover en tilhørende artikel, der
udfolder relevante perspektiver og historier.
Samarbejde og partnerskaber er et kardinalpunkt for BRN. Indsatserne afspejler derfor også, at et samlet
Nordjylland kan opnå mere i fællesskab, end den enkelte kommune eller Regionen kan på egen hånd. I
årsrapporten fremgår derfor også et samarbejdsdiagram, der illustrerer BRN’s samarbejdsflader til både
nordjyske og nationale aktører.
Et udpluk fra 2020
På erhvervsområdet har 2020 været et udpræget konsolideringsår. Erhvervsfremmestrategien fra 2018 er
ved bundfælde sig, turismefremmesystemet er kommet på plads med nye destinationsselskaber, og de
tidligere viden- og erhvervsklynger er nu samlet i nationale klynger med hubs og hovedsæder fordelt landet
over.
For BRN, ligesom for alle andre, var 2020 kraftigt påvirket af coronapandemien. Her fokuserede BRN i høj
grad på interessevaretagelse over for Erhvervsstyrelsen og statslige myndigheder for at sikre de bedst
mulige rammevilkår, der understøttede erhvervsudviklingen i en svær tid, samt for at sikre rammerne for at
løfte dem, der nu stod uden arbejde, videre til nye muligheder.
Samtidig har BRN sikret fremdrift af eksisterende indsatser. Det ses eksempelvis i videreførelsen af den
nordjyske succesordning Vækst via Viden i version 2.0, der matcher højtuddannede med små og
mellemstore virksomheder i hele Nordjylland, da der her er et særligt vækstpotentiale. Indsatsen, der også
har fået national opmærksomhed, skal med nye matchværktøjer, en udvidet partnerkreds og en fortsættelse
af den eftertragtede Vækstpilotordning skabe 2.000 match frem mod 2023. Ligesom BRN fortsat har skabt
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lydhørhed blandt relevante beslutningstagere om betydningen af den 3. Limfjordsforbindelse samt en
udvidelse af Rute 26/34.
Derudover har BRN også affødt nye, vigtige indsatser på tværs af regionen. Her fylder særligt det grønne, da
der her er et betydeligt vækstpotentiale. Derfor har BRN i 2020 tilføjet et særskilt indsatsområde til
porteføljen; Klima og Grøn Omstilling.
Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland blev en del af det nationale DK2020-partnerskab, hvor
der skal udarbejdes lokale klimahandlingsplaner med konkrete handlingsspor til at indfri nationale og
internationale klimamålsætninger efter samme ’best practice’-standarder. Det får kommunerne blandt andet
hjælp til igennem et nyoprettet DK2020-sekretariat tilknyttet BRN.
Derudover er samtlige nordjyske kommuner og Regionen gået sammen om en målsætning om at være
selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Det skal realiseres igennem Grøn Energi Nordjylland 2040,
hvor der nu skal udarbejdes en strategisk energiplanlægning for hele Nordjylland, hvor samtlige af
Nordjyllands energi- og transportsystemer skal kobles sammen i ét integreret og fleksibelt system.
Mange gode grønne indsatser fordrer også øget koordinering og samtænkning. Derfor har BRN og
Kommunekontaktrådet Nordjylland (KKR) også udarbejdet Den Fælles Nordjyske Klimaambition, der skal
være med til at sikre en fælles retning for vores grønne engagement, så Nordjylland maksimerer sit samlede
grønne aftryk og skaber grobund for at gøre grøn omstilling til grøn vækst. Klimaambitionen er udsendt til
behandling i by- og regionsråd frem til 31. maj 2021.
BRN’s Handlingsplan 2021: Flere nordjyske interesser skal tydeliggøres.
For BRN byder 2021 på endnu flere spændende dagsordener, hvor Nordjylland kan og bør markere sig med
en fælles stemme. Heriblandt kan nævnes den øgede sektorkobling på energiområdet og fremtidssikring af
forsyningsinfrastrukturen. Fokus herpå skyldes særligt, at forsyningsinfrastrukturen skal være en accelerator
for den grønne udvikling frem for en potentiel bremseklods, hvilket kan have stor indflydelse på flere af
BRN’s konkrete indsatser og deres målsætninger. I forlængelse heraf kommer BRN generelt til at fremme
Nordjyllands position som Danmarks grønne region.
På samme måde får landspolitiske agendaer som landbrugsforhandlinger, naturnationalparker og de
igangværende infrastrukturforhandlinger stort fokus fra BRN, da også disse områder har stor betydning for
Nordjyllands betingelser for udvikling og vækst.
I 2021 vil BRN også fortsat stille skarpt på fremtidens arbejdskraft, og hvordan vi bedst sikrer de nordjyske
virksomheders adgang til de nødvendige kompetencer. Heriblandt bidrager BRN til en styrket koordinering
og dialog med uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, jobcentre, erhvervskontorer og mange
flere, ligesom BRN medfinansierer og følger udarbejdelse af undersøgelsen ”FremKom 4 – analyse af
fremtidens kompetencebehov”.
Sammen med andre centrale aktører kommer BRN derfor også i 2021 til at lufte den nordjyske stemme og
sætte spotlight på både fælles udfordringer, styrker, potentialer og interesser på en bred palette af områder.
Bilag:
BRN Årsrapport 2020
BRN Strategi og Handlingsplan 2021
Mere information:
Læs mere om BRN
Se hvem, der repræsenterer din kommune/region
Find aktuelle materialer og publikationer
Kontakt sekretariatet
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Bilag:
BRN Årsrapport 2020
BRN Strategi og handlingsplan 2021
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Punkt 5.

Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen - Forårsbudgetrevision 2021.
Tillægsbevilling
2020-074727
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2021 gives en tillægsbevilling på 20.544.000 kr. i
merindtægter og 381.000 kr. i mindreudgifter, eller i alt ca. 20.925.000 kr. i netto-mindreudgifter, og
at frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område reduceres med 500.000 i mindreudgifter.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle forårsbudgetrevision med justering af
budgetterne for 2021 til forventet regnskab 2021.
Indstillingen omfatter en netto-mindreudgift for 2021 på 20.925.000 kr., der udelukkende vedrører
forvaltningens brugerfinansierede områder.
Aalborg Renovation
I forårsrevisionen 2021 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte
ordninger.
I 1. kvartal 2021 har der været stigende salgspriser for papir/pap og plast/metal. Derfor er der foretaget en
markant opjustering af indtægter vedrørende salg af varer. Eftersom de endelige effekter og
udgifter/indtægter forbundet hermed, ikke kendes endeligt endnu, vil de endelige afregningspriser blive
korrigeret i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision i forhold til budget 2021.
I forbindelse med de nye krav om at alle kommuner skal etablere husstandsnære indsamlingsordninger for
10 fraktioner, har der været usikkerhed forbundet med, hvor meget dette vil betyde for 2021-budgettet. Det
vurderes umiddelbart, at de afsatte midler til affaldsplanlægning i 2021 vil være tilstrækkelige til det arbejde,
som skal udføres i resten af året. Der er udarbejdet et budgetønske for de 10 fraktioner i 2022 og frem.
Hjørring Kommune har taget initiativ til at undersøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde med Aalborg
Kommune, I/S Reno Nord og AVV I/S om håndtering af affald – med det mål at lave et nordjysk svar på den
nationale klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I forbindelse med disse undersøgelser er
der behov for eksterne rådgivere. I første omgang afholder Renovation udgifterne til dette arbejde – det er
efterfølgende hensigten, at disse udgifter skal fordeles mellem de involverede parter. De forventede udgifter
indgår i posten ”Justeringer vedr. administration, herunder skoletjeneste, information, uddannelse, fast
ejendom, IT og andre udgifter”.
Nedlukningen af Rørdal var tidligere forventet at ske ved udgangen af 1. kvartal 2021. Dette er blevet
udskudt og der er i forårsbudgetrevisionen budgetteret med, at Rørdal har åbent hele året. Det forventes, at
der forsat skal laves løbende vedligehold og renholdelse af maskinpark på deponiet. Udtagelser af
jordprøver fortsætter som hidtil, samt forefaldne opgaver på tippen (kørsel af jord mm.).
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor: Aalborg Renovation
Generel administration
Justering antal boligabonnementer og salg vogne mv., merindtægt ...
Justering af vognfordeling, brændstof og vedligeholdelse forbundet
med vognpark, mindreudgift .................................................................
Justering af lønfordeling mv., mindreudgift…………………… .............
Justeringer vedr. administration, herunder skoletjeneste, information,
uddannelse, fast ejendom, IT og andre udgifter, merudgift .................

+1.270

Ordninger for dagrenovation – restaffald
Justering af tømning, merindtægter .....................................................
Justering af indvejning RenoNord og kørselsudligning, mindreudgift ..

-999

Ordninger for storskrald og haveaffald
Justering antal boligabonnementer, merindtægt ..................................

Magistraten

Møde den 31.05.2021
kl. 09.00

-1.193
-2.090
-6.012

-2.127

-689

Side 11
2 afaf424

Magistraten
DRIFT 2021
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, udgift til
indvejning ved RenoNord for plast og metal i forbindelse med revision
af sorteringsanlægget i en længere periode end forventet, samt
salgspris for papir/pap, merindtægt ......................................................
Justering af indvejning, merudgift.........................................................

-2.421
+230

Ordninger for farligt affald
Justering af indvejning, mindreindtægt ................................................
Ordninger for glas, papir og pap
Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for
papir/pap, merindtægt ..........................................................................
Justering af indvejning, mindreudgift………………………

+1

-131
-1

Genbrugsstationer
Justering antal boligabonnementer, merindtægt ..................................
Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for
papir/pap, merindtægt ..........................................................................
Justering af indvejning, mindreudgift ....................................................
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .......................................

-482
+2.280

Øvrige ordninger og anlæg – Vægtydelse
Justering af lønfordeling og konsulentordning samt diverse,
merudgift...............................................................................................
Justering af vægtindtægter på Rørdal, mindreudgift ............................

+550
-1.179

Øvrige ordninger og anlæg – Øvrigt
Justering af andre indtægter og kartering, merindtægt ........................
Justering af indvejning, merindtægt .....................................................
Justering af jorddeponi og kompostering, merindtægt .........................
Justering af vægtomkostninger på Rørdal, merudgift ..........................
Justering af indvejning, mindreudgift ....................................................
Justering af løn- og vognfordeling, merudgift .......................................
Justering af kompostering, merudgift ...................................................
Justering af generel administration, køb og vedligeholdelse,
miljøomkostninger, merudgift ...............................................................
Ændring i alt - drift 2021 ...................................................................

-773
-3.007

-41
-152
-10.011
+1.226
-87
+3.800
+1.261
+202
-31

-20.544

ANLÆG 2021
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr. ...........................................
Årsag: Projektet er ikke længere aktuelt.
Anlægssum: Ønskes nedsat fra 7.500.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med 500.000 kr. til 0 kr.
Projekt Video og fiber
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 450.000 kr., overført fra 2020.......
Årsag: Projektet strækker sig over flere år.
Anlægssum: 450.000 kr.
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ANLÆG 2021
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 450.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2021 ...............................................................................................

-350

Nettoændring - drift + anlæg 2021 ..................................................................................

-20.925

Ændring i alt – frigivelse anlægssum..............................................................................

-500

Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige
mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder ved udgangen af årene:
Ultimo
2020
- - - - Mio. kr. - - - -

Regnskab

Ultimo
2021
Forår
2020

Aalborg Renovation
- Generel administration ..............................
-11,6
20,7
- Ordninger for dagrenovation – restaffald .
-9,6
-12,4
- Ordninger for storskrald mv. ....................
41,9
48,1
- Ordninger for glas, papir og pap ..............
-0,1
0,1
- Ordninger for farligt affald ........................
0,3
0,3
- Genbrugsstationer ....................................
31,3
43,7
- Øvrige ordninger – Vægtydelse ................
-1,9
-2,1
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ............
-46,1
-56,9
Aalborg Renovation i alt
4,2
41,5
- heraf sikkerhedsstillelse ........................... -14,7
-15,2
Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen
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Punkt 6.

Godkendelse af opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord - Farveseparering
2021-019672
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender
udkast til Aftale om kompetenceoverførsel vedrørende etablering af optisk sorteringsanlæg, samt
nyt bilag 3.2.10 i henhold til punkt 3.7 i I/S Reno-Nords vedtægter.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har den 15. juni 2020 (punkt 2) godkendt, at Aalborg Kommune kan indgå en aftale med I/S
RenoNord om opgaveoverførsel, så madaffald indsamlet sammen med restaffald kan afleveres til
farveseparering ved I/S Reno-Nord.
Efterfølgende har byrådet den 8. februar 2021 (punkt 16) godkendt, at det fastholdes, at I/S Reno-Nord ejer,
etablerer og drifter et kommende farvesepareringsanlæg, og dermed at I/S Reno-Nord igangsætter udbudsog projekteringsprocessen som planlagt. Baggrunden for denne behandling var, at der er usikkerhed i
forhold til betragtningen om, at farveseparering er en del af de kommunale aktiviteter, også efter at
Klimaaftalen (fra 16. juni 2020) implementeres.
I/S Reno-Nord har den 17. marts 2021 anmodet Aalborg Kommune om at godkende hhv. udkast til Aftale om
kompetenceoverførsel vedrørende etablering af optisk sorteringsanlæg, samt nyt bilag 3.2.10 i henhold til
punkt 3.7 i I/S Reno-Nords vedtægter.
I opgaveoverførslen sikres det, at I/S Reno-Nord i tæt samarbejde med Aalborg Kommune etablerer et
anlæg i tilknytning til I/S Reno-Nords eksisterende faciliteter ved energianlægget i Aalborg, som kan
modtage og optisk sortere forskelligt farvede poser med indsamlet mad- og restaffald fra Aalborg Kommune.
Anlægget skal være i drift senest 1. januar 2024. Anlægsinvesteringen er i størrelsesordenen 81-109 mio. kr.
(som behandlet i byrådet den 15. juni 2020, punkt 2). Da Aalborg Kommune pt. vil være eneste interessent i
denne aktivitet, skal udgifterne afholdes af Aalborg Kommune via gebyrerne på affald. Proceduren i Aalborg
Kommune er, at der ved sager, som omhandler optagelse af lån, skal gives en kommunal lånegaranti, og
RenoNord vil derfor inden idriftsættelse af anlægget anmode Aalborg Kommune om at stille denne garanti denne sag vil blive behandlet i byrådet.
Juridiske forhold
I henhold til I/S Reno-Nords vedtægter er en opgaveoverførsel omfattet af punkt 3.7. Det betyder, at der skal
indgås en overførselsaftale mellem I/S Reno-Nord og Aalborg Kommune (og evt. andre
interessentkommuner, der ønsker at tilføre affald til anlægget) for, at I/S Reno-Nord kan løse opgaven.
Aftalen om opgaveoverførsel skal efter godkendelse i byrådet og I/S Reno-Nords bestyrelse i henhold til
kommunestyrelseslovens § 60 godkendes af de kommunale tilsynsmyndigheder (Ankestyrelsen).
Usikkerhed i forhold til lovgivning
I det eksisterende (gældende) lovgrundlag er der intet til hinder for, at der laves en § 60-overførsel til I/S
Reno-Nord, som herefter opfører og drifter et farvesepareringsanlæg.
Det er imidlertid uafklaret, hvordan Klimaaftalen fra 16. juni 2020 tolkes i forhold til, om farveseparering
betragtes som en del af indsamlingen, og dermed fortsat kan ske i kommunalt regi.
Der er fortsat ikke kommet en bekræftelse fra Energistyrelsen på, at Aalborg Kommune og I/S Reno-Nord
(og dennes advokat) vurdering af, at et farvesepareringsanlæg er omfattet af kommunale aktiviteter på
affaldsområdet, lige som Klimaaftalen fortsat ikke er udmøntet i lovgivning. Begge elementer var beskrevet i
byrådets behandling den 8. februar 2021 (punkt 16).
Hvis den kommende lovgivning betyder, at kommunale selskaber ikke kan etablere og drive
farvesepareringsanlæg, vil bilag 3.2.10 til I/S Reno-Nords vedtægter og Aftale om kompetenceoverførsel
vedrørende etablering af optisk sorteringsanlæg skulle aflyses. Den kommende lovgivning forventes at blive
godkendt i 2021 med ikrafttræden pr. 1. januar 2022, og forventes således at være kendt inden etablering af
anlægget påbegyndes.
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Bilag:
Opgaveoverførselsaftale - Optisk Sortering
Bilag 3.2.10 til RNs vedtægter- Sortering og afsætning af indsamlet mad- og restaffald
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Punkt 7.

Orientering om målscenarier for Klimahandlingsplan for Aalborg Kommune (DK2020).
2021-008721
Miljø- og Energiudvalget fremsender til byrådet - orientering om målscenarier for Klimahandlingsplan for
Aalborg Kommune (DK2020).
Beslutning:
Til orientering.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.

Magistraten

Møde den 31.05.2021
kl. 09.00

Side 17
1 afaf524

Magistraten
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet godkendte i møde den 9. november 2020 (punkt 3), at Aalborg Kommune skulle tilslutte sig DK2020.
Aalborg Kommune deltager i første runde sammen med Hjørring og Vesthimmerland Kommuner. De øvrige
nordjyske kommuner forventes at deltage i anden runde.
Deltagelse i DK2020, som også er en del af den fælles Nordjyske Klimambition, gør, at kommunerne får
udarbejdet klimahandlingsplaner efter samme metode som mange andre danske kommuner og nogle af de
største byer i verden (C40-byerne). Den enkelte kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler,
som vil afhænge af de lokale klimaudfordringer og prioriteringer.
Klimahandlingsplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor
klimaforandringer - og vise vejen mod netto-nul udledning af drivhusgasser (klimaneutralitet) i 2050 i
overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning med
maksimalt 1,5 grader.
Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi og
opfylde følgende krav:


Definere, hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050
inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030.



Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både
kort og langt sigt i form af f.eks. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.



Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af
planen forventes at medføre.



Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske,
lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante
partnere.



Der skal foreligge en politisk godkendt klimahandlingsplan godkendt af CONCITO og C40 i
sommeren 2022.

Med deltagelse i DK2020 får Aalborg Kommune mulighed for at opdatere og videreudvikle eksisterende
klimamål og klimaindsatser i en samlet klimahandlingsplan indenfor kommunens geografi, med konkrete
handlinger, der viser, hvordan kommunen vil håndtere klimaforandringerne – både mht. klimaneutralitet
(netto-nul udledning) og klimatilpasning. DK2020 indgår i den fælles Nordjyske Klimaambition, og
kommunens strategiske energiplan bliver en del af klimahandlingsplanen.
Klimahandlingsplanen forankres politisk og på tværs af kommunen. Miljø og Energiforvaltningen er formand
og sekretærfunktion for Klima og Bæredygtighedsgruppen nedsat af Direktørgruppen, der sikrer involvering
og koordinering på tværs af alle forvaltninger i kommunen.
Ligeledes vil der foregå en involverende proces af borgere og centrale aktører til at sikre den bedste
forankring samt samskabelse omkring klimahandlingsplanens udarbejdelse og implementering.
Målscenarie for drivhusgasudledning
For at illustrere hvor meget eksisterende nationale aftaler og politisk godkendte klimamål for Aalborg
Kommune vil reducere udledningen af klimagasser i 2030 sammenlignet med 1990, er der opstillet et
målscenarie, jf. Bilag 1.
Målscenariet viser, at der vil være en lokal manko ift. 70% reduktion i drivhusgasudledningen i 2030 på 0,6
mio. ton CO2 eksklusive Aalborg Portland og 1,5 mio. ton CO2 inklusive Aalborg Portland. Det betyder, at
hvis Aalborg Kommune skal leve op til den nationale målsætning, skal CO 2-udledningen nedbringes
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betydeligt i de næste 9 år frem mod 2030 med yderligere initiativer, end dem der allerede er besluttede og
under implementering.
Uden yderligere initiativer vil en realistisk reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 være 50%
sammenlignet med 1990, og det er tvivlsomt, om målet om netto-nul udledning i 2050 overhovedet vil være
realistisk.
I forhold til el- og varmeproduktion er der allerede igangsat initiativer bl.a. til udfasning af kul på
Nordjyllandsværket mv. De væsentligste ekstra indsatsområder for at nå de nationale mål frem mod 2030, vil
derfor være at nedbringe drivhusgasudledningen på transportområdet og indenfor landbruget, hvor de
største udledninger og dermed reduktionspotentialer er.
Hertil kommer at hurtig implementering af nye teknologier som f.eks. Power-to-X og kulstoflagring, der kan
give et væsentligt bidrag til reduktion af drivhusgasudledningen.
De opstillede målscenarier medtager ikke energiforbrug for produkter, der er produceret udenfor kommunens
geografi. Det vil sige, at energiforbruget og den tilhørende drivhusgasudledning ved f.eks. indkøb af
produkter og byggevarer, der er produceret udenfor Aalborg Kommune, ikke er medregnet. Den del er ikke
obligatorisk at tage med i DK2020-metoden pga. mangel på verificerede beregningsmetoder.
Men da f.eks. grønne indkøb forventes at have en betydelig klimaeffekt, vil området indgå i
klimahandlingsplanen med et estimat på reduktionspotentialet for drivhusgasudledningen. Det samme
gælder indsatser som øget genanvendelse af affald (cirkulær økonomi) og reduktion af madspild.
Klimatilpasning
Aalborg Kommunes Klimatilpasningsplan er i dag indarbejdet i kommuneplanen og udmøntes via konkrete
byudviklings- og infrastrukturprojekter. Kommuneplanen vil blive opdateret, så den lever op til de
klimascenarier, der er i DK2020-metoden mht. vandstandsstigninger, øget nedbør mv. Herudover suppleres
opdateringen med nye beregninger af oversvømmelses scenarier for væsentlige vandløb og kloakoplande.
Klimabudget
Med vedtagelsen af budget 2021-24 vedtog byrådet ydermere at styrke klimaindsatsen i Aalborg Kommune
ved at indføre klimabudgetter som en del af kommunens budgetlægning. Klimabudgetter skal være med til at
synliggøre klimaindsatsen, og ved at vise klimapåvirkningen af projekter og beslutninger bliver det en del af
beslutningsgrundlaget.
Der er via kommunens Økonomi og Planlægningsgruppe (ØP) igangsat en proces, hvor Aalborg Kommunes
budget og budgetprocedure justeres, så det kan håndtere klimahandlingsplanens målsætninger og
handlinger. Klimabudgetter forventes implementeret i budgetlægningen fra 2023-26.
Videre proces
Direktørgruppen har anbefalet, at udover Miljø og Energiudvalget orienteres også By og Landskabsudvalget
samt Magistraten (som fagudvalg) om målscenarier for Klimahandlingsplan, forud for Magistratens og
byrådets orientering jf. tidsplanen (bilag 2). Begrundelsen er, at det er disse udvalg, der i særlig grad bliver
påvirket af arbejdet med Klimahandlingsplanen indenfor indsatsområder som energiforsyning, transport,
landbrug, natur og drift af bygninger.
I løbet af efteråret 2021 udarbejdes klimahandlingsplanen, der vil indeholde de nødvendige og ambitiøse
klimamål og handlinger for, hvordan Aalborg Kommune vil arbejde for at opfylde nul-emissions kravet for
drivhusgasudledning i 2050, samt hvordan Aalborg Kommune tilpasser sig de forventede klimaforandringer.
Forud for den politiske behandling af et forslag til Klimahandlingsplan i samtlige fagudvalg, magistrat og
byråd, forventes der i oktober 2021, at blive afholdt et temamøde for byrådet til drøftelse af strategiske
klimamål, ambitionsniveau, handlemuligheder, prioritering af klimahandlinger og økonomi.
I foråret 2022 fremlægges et udkast til klimahandlinger og justerede klimamål for byrådet inden endelig
vedtagelse af klimahandlingsplanen i juni 2022.
Økonomi
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Der vil i forbindelse med vedtagelsen af klimahandleplanen være estimater på de enkelte overordnede
handlinger. Økonomien vil som en del af beslutningsprocessen blive nærmere fastlagt forud for eller i
forbindelse med den årlige budgetlægning.
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Bilag:
Bilag 1 Målscenarier_Aalborg_Light_270421
Bilag 2 Tidplan orientering om målscenarier til Klimahandlingsplan DK2020
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Punkt 8.

Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Punkt 9.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Punkt 10.

Underskriftsside
Beslutning:
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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