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Forsyningsvirksomhederne

Aalborgs leverandør af energi- og miljøtjenester

Generelt
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Teknisk Sekretariat

Overordnet energi- og miljøplanlægning:

• Affaldsplan (hvert 4. år)

• Spildevandsplan (hvert 4. år)

• Vandforsyningsplan (hvert 4. år)

• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

• Varmeplanprojekter



Strategisk MiljøVurdering

• Udpegning af ”ekspert”

• Temamøder for sagsbehandlere

• Identifikation af hvilke planer der er omfattet



Affaldsplan 
2008-16

Harmonisering



Plandel
• Genbrugspladsstruktur

• Restaffald/dagrenovation

• Henteordning

• Farligt affald

• Husstandsindsamling af pap og papir

• Kubeordning

• Tidsplan og økonomi 

• Miljørapport



Genbrugspladsstruktur 



Genbrugspladsstruktur 
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Dagrenovation

• Indsamlingsfrekvens i sommerhusområder

• Indsamlingsfrekvens i landområder

Henteordning
• Småt brændbart 11 gange pr. år

Ringeordning
• Stort brændbart, jern/metal, elektronikskrot 4 gange pr. 

år



Husstandsindsamling pap/papir fra 
enfamiliehuse

• Tømning i byområder hver måned

• Tømning i landområder hver anden måned

Kuber
• Glas/flasker

• Papir/pap

• Småt jern/metal



Miljøvurdering af Affaldsplan ??

Bilag 4 - pkt. 11 Andre projekter siger: 

”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter der ikke er 
omfattet af bilag 3)”

Valgte at anvende rådgiver

Valgte at udarbejde screening for genbrugspladsstruktur,
papir-/pap-ordning, henteordning, småt jern/metal



Screening - genbrugspladsstruktur

• Fysiske placering nødvendig – fandt selv forslag





Screening

Papir og pap
(ressourcer, transport, affaldsmængder)

Storskrald
(ressourcer, transport, affaldsmængder)

Småt jern/metal
(ressourcer, transport, affaldsmængder)

Resultat af screening
Der skal miljøvurderes



Scoping - genbrugspladser

• Information af politikere om placering af 
genbrugspladser

• Høring af
- Teknik og Miljøforvaltningen
- Aalborg Historiske Museum
- Danmarks Naturfredningsforening



Resultat af scoping

• Færre alternativer for genbrugspladser (konflikt med 
andre planinteresser)

• Med i miljøvurdering

- Vand (overfladevand, vandløb, søer)

- Luft (trafik, støv, mm.)

- Arealforbrug (ressourcer)

- Støj (vibrationer)

- Trafik (afvikling, støj)

- Befolkning og sundhed (støj)

- Visuel effekt



0-alternativ - genbrugspladser

Gandrup

• Udvidelse af nuværende plads – begrænset 
miljøpåvirkning

• Ny plads – ubebygget areal – ingen 
miljøpåvirkning

Nibe

• Nuværende plads - støj og vibrationer fra 
kompostering - trafik – forurenet jord –
påvirkning af Natura 2000-områder ukendt





Miljøvurdering - Papir/pap og 
henteordninger

• Sparet antal ture til genbrugspladsen opgjort til 24.000 
ture/90.000 km

• Lastbiler neutral ved 71.000/86.000 km m.h.t. 
energi/CO2/partikler

• Lastbiler neutral ved NOx ved 9.100 km

• Øget indsamling af papir/pap sparer ressourcer



Miljøvurdering – småt metal

• Øget mængde indsamles 280 ton

• Svagt reduceret transport



Offentlighedsfase

• Annonceret sammen med plandelen

• Næsten ingen høringssvar/reaktioner

• Savnede overordnet vurdering af miljøeffekt for     
genbrugspladsstruktur (kørte kilometer, øget genbrug)



Hvad har vi lært

• Såvel rådgiver som vi manglede erfaring

• miljøvurdering baseret på fysisk planlægning

• Inddrag relevante myndigheder tidligt i processen

• Overvej selv at udarbejde miljøvurdering

• Blev tidligt opmærksom på eventuelle miljøproblemer



Spildevandsplan
2008-19 (forslag)

21.11.2007



Midler

Forslag til spildevandsplan 2008-19 peger på følgende 

midler til forbedring af spildevandsrensningen:

• Centralisering af renseanlægsstrukturen

• Øget kloaksanering og øget separatkloakering

• Reduceret antal overløbsbygværker

• Obligatorisk tømningsordning af slam fra 
bundfældningstanke i det åbne land

• Forbedret spildevandsrensning i de udpegede 
forureningsfølsomme oplande i det åbne land



Forslag til spildevandsplan 2008-19 peger på følgende 

midler til forbedring af spildevandsrensningen :

• Centralisering af renseanlægsstrukturen

• Øget kloaksanering og øget separatkloakering

• Reduceret antal overløbsbygværker

• Obligatorisk tømningsordning af slam fra 
bundfældningstanke i det åbne land

• Forbedret spildevandsrensning i de udpegede 
forureningsfølsomme oplande i det åbne land



Centralisering af
renseanlægsstrukturen

Centralisering af renseanlægsstrukturen

• 0-alternativ 

• Planforslag

• 1-alternativ

Rådgiver udarbejdede forslag (økonomi/miljø)



Miljøvurdering af Spildevandsplan 
2008-19 ??

Bilag 3 - pkt. 13 ”Anlæg til Spildevand over 150.000 
personækvivalenter ”

Bilag 4 - Andre projekter pkt. 11 ”Rensningsanlæg 
(projekter ikke omfattet af bilag 3)”

Valgte at anvende anden rådgiver



Miljøvurdering

• Scoping (alternativer, kortlægning af miljømål, metode)

• Miljøstatus (kystvande, ferske vande)

• Miljøvurdering (kvantitativ, kvalitativ)

• Anbefalinger og afværgeforanstaltninger

• Monitering





Hvad har vi lært

• Kompliceret med flere rådgivere

• Inddrag miljøvurdering tidligt i plan-processen

• Overvej ”karakterskala” til miljøvurdering i forhold til 
nuancering

• Samspil mellem miljø og økonomi ??? 


