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Forord og læsevejledning 
 

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledel-

sessystemer efter ISO 14001 Miljøledelsessystemer og OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelsessyste-

mer og er certificeret med en fælles certificering. Denne miljø- og arbejdsmiljøredegørelse omhand-

ler organisationens miljø- og arbejdsmiljøindsats og de opnåede resultater og er et element i ledel-

sessystemet. I afsnit 1 – 3.1 er der fokus på både miljø og arbejdsmiljø, mens der primært er fokus 

på miljø i de efterfølgende divisionsafsnit 3.2 – 4.3. 

 

Organisationens væsentligste miljøpåvirkninger er hos divisionerne Energi og Vand samt enheden 

Renovation i Miljø- og Energiforvaltningen. Der er derfor udarbejdet tre særskilte redegørelser for 

hhv.: 

• Energidivisionen 

• Vanddivisionen 

• Enheden Renovation i Miljø og Plan i Miljø- og Energiforvaltningen 

  

Denne miljø- og arbejdsmiljøredegørelse sammenfatter disse tre miljø- og arbejdsmiljøredegørel-

ser i en kortere Pixi-udgave. Pixi-udgaven omhandler således også de resterende dele af organi-

sationen, dvs. Servicedivisionen og den samlede Miljø- og Energiforvaltning. 

 

Redegørelsen indeholder: 

• En oversigt og beskrivelse af den samlede organisationen  

• Ledelsessystemets Miljø- og arbejdsmiljøpolitik med kritiske succesfaktorer og fælles mål 

samt organisationens tilgang til bæredygtighed 

• Status på fælles miljø og arbejdsmiljømål og -indsats 

• For hver af de tre enheder (Energi, Vand og Renovation) en beskrivelse af, hvad 2020 har 

været præget af efterfulgt af status på de væsentligste miljøforhold  

• Henvisning til de tre individuelle, detaljerede miljø- og arbejdsmiljøredegørelser 
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1. Beskrivelse af organisationen 
 

1.1. Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen  

 

Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune består af 4 divisioner:  

• Miljø- og Energiforvaltningen 

• Service  

• Energi 

• Vand 

 

I nedenstående organisationsdiagram over de 4 divisioner er udvalgsrådmand, bestyrelsesformænd, direk-

tør, vicedirektører og afdelingschefer angivet: 

 

 

 

 

Energidivisionen er forsyningsvirksomhed med produktion og distribution af el og varme ud fra kul og olie, 

samt driver, fremmer og koordinerer den grønne omstilling til vedvarende energikilder i relation til forsynings-

virksomhed.         

 

Vanddivisionen dækker kloak- og spildevandshåndteringen i Aalborg Kommune samt leverer drikkevand til 

forbrugerne i Aalborg Kommune. Arbejdet i Vanddivisionen bidrager således i bred forstand til hele vandets 

tekniske kredsløb – lige fra drikkevand, der pumpes op af undergrunden og distribueres ud til forbrugerne, og 

til at regn- og spildevand afledes fra forbrugerne, og spildevandet renses på renseanlæg inden udledning til 

Limfjorden. 

 

Miljø- og Energiforvaltningen varetager myndighedsbehandling og omfatter desuden enheden Renovation, 

som håndterer alt affald, herunder genanvendelige materialer og restaffald ved kommunens husstande og 

sommerhuse. Derudover administreres og indsamles restaffald ved alle virksomheder i kommunen. Dertil 

håndteres årligt store mængder affald på kommunens 6 genbrugspladser. Renovation drifter tillige Affalds- og 

Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, kompostering, jorddeponering og kartering. 

  

Service varetager supportfunktioner for den samlede organisation. 

 

Organisationen har implementeret miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer efter ISO 14001 og OHSAS 18001, 

og er certificeret med en fælles certificering. I 2021 ovegår certificeringen efter OHSAS 18001 til ISO 45001.  

Organisationens væsentligste miljøpåvirkninger er hos divisionerne Energi, Vand samt enheden Renovation i 

Miljø og Plan i Miljø- og Energiforvaltningen. Denne miljø- og arbejdsmiljøredegørelse omfatter en uddybende 

miljøredegørelse for disse tre organisationsenheder. 
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2. Miljø- og Arbejdsmiljøpolitik 
 

Organisationens fælles miljø- og arbejdsmiljøpolitik indeholder 3 fælles målsætninger, hvor den første er mål-

rettet miljøpræstationen, den anden er målrettet arbejdsmiljøpræstationen og den tredje både miljø- og ar-

bejdsmiljøpræstationen. De fælles mål omhandler både miljø og arbejdsmiljø og har været gældende for pe-

rioden april 2019 til udgangen af 2020. Status på disse målene er beskrevet i afsnit 3.1. 

 

2.1. Politik og fælles målsætninger 
Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningens fælles politik og fælles mål for miljø og arbejdsmiljø ta-

ger udgangspunkt i Aalborg Kommunes: 

• Bæredygtighedsstrategi samt FN’s 17 verdensmål 

• Rapporten fra Rådet for Grøn energi 

• Fælles ledelsesgrundlag 

• Fælles personalepolitik om sundhed 

• Aalborg Kommunes personalepolitik 

• Ejerstrategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Politikken er: 

               Vi vil, gennem løbende forbedring og vedligeholdelse af vores miljø-  

               og arbejdsmiljøpræstation, vedligeholde og udvikle en bæredygtig virksomhed og  

               arbejdsplads med høj trivsel. Vi vil, som minimum, overholde lovgivning og andre  

               bindende forpligtelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. 

 

         De tre fælles overordnede målsætninger er: 

• Grøn Energi, bæredygtighed og FN's 17 verdensmål er  

vores pejlemærker i planlægningen af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation. 

 

• Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede,  

dygtige medarbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og  

en passende arbejdsbyrde. 

 

• Vi vil minimere risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker, ved at efterleve 

 altid opdaterede procedurer og anvisninger 
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2.1.1.  Kritiske succesfaktorer, målsætninger og mål 
 

Til hver af de 3 fælles målsætninger hører 3 kritiske succesfaktorer og 1-2 mål. De ses her: 

 

1. Grøn Energi, bæredygtighed og FN's 17 verdensmål er vores pejlemærker i planlægningen 

af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation 

 

               Kritiske succesfaktorer 

• Vi involverer borgere, kunder og samarbejdspartnere i at begrænse ressourceforbruget og basere vores 

forbrug på cirkulære kredsløb.  

• Vi sikrer, at drikkevand er baseret på rent og urenset grundvand og arbejder mod, at al energiforsyning er 

baseret på vedvarende energikilder, samt at spildevand og affald håndteres med brug af bedst tilgængelige 

teknologi. 

• Vi skaber integration mellem virksomhedens strategiske udvikling og ledelsessystemet. 

 

               Fælles mål for 2020 

• Politik for indkøb og anvendelse af kemikalier, godkendt i direktionen inden 30. december 2020. 

 

2. Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel gennem motiverede, dygtige medarbej-

dere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og en passende arbejdsbyrde 

 

              Kritiske succesfaktorer 

• Vi tilstræber langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

• Vi udvikler løbende organisationen for at opnå den bedste organisering og løsning af kerneopgaverne.  

• Vi skaber tilgængelighed af ledelsessystemets elementer og sikrer instruktion. 

 

              Fælles mål for 2020 

• Proceduren for arbejdsbetingede lidelser er implementeret ved udgangen af 1. kvartal 2020. På baggrund 

af registreringer er der i hver Division oprettet handlingsplan, der støtter op om at forebygge arbejdsbetin-

gede lidelser. 

• Forventningsafstemning omkring jobfunktioners fordeling mellem planlagt drift, ad hoc opgaver og langsig-

tet udvikling, med henblik på langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

 

3. Vi vil minimere risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker, ved at efterleve altid opdaterede 

procedurer og anvisninger 

 

              Kritiske succesfaktorer 

• Vi vil minimere arbejdsmiljøpåvirkningerne gennem en øget bevidsthed om egen og andres sikkerhed. 

• Antallet af ulykker skal minimeres således at ingen kommer til skade ved en ulykke eller som følge af en 

arbejdsbetinget lidelse. 

• Ledelsen har de rette kompetencer til at involvere medarbejdere direkte og gennem de demokratiske syste-

mer, i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af arbejdet med forandringer.  

 

 

  Fælles mål for 2020 

• Etablering af månedlig rapportering omkring ulykkesfrekvens, registrerede nærved hændelser og årsags-

analyser senest ved udgangen af 1. kvartal 2020 på alle ledelsesniveauer. 

• Uddannelse og træning af alle ledere og arbejdsmiljøgrupper i bidrag til årsagsanalyse senest ved udgan-

gen af 2. kvartal 2020. 
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                    Bæredygtighed er som nævnt centralt for Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen og  

tilgangen til dette er beskrevet i dette afsnit. 

 

2.2. Bæredygtighed 
Aalborg Forsyning har ligesom resten af Miljø- og Energiforvaltningen et væsentligt ansvar for at medvirke til 

en mere bæredygtig udvikling både lokalt og globalt. Fundamentet for denne udvikling er Aalborg Kommu-

nes kommende bæredygtighedsstrategi 2021-2024, som har FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling som 

ramme. FN’s 17 Verdensmål og tilhørende 169 delmål udstikker retningen for den globale udvikling frem til 

2030. Aalborg Forsyning har en afgørende rolle i at understøtte denne udvikling lokalt gennem omstilling af 

energisystemet til vedvarende energi, fremme af cirkulær økonomi, håndtering af klimaforandringerne og 

sikring af fortsat adgang til rent vand og sanitet. 

 

Med klimalovens vedtagelse i 2020 er sat et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% 

inden 2030 i forhold til 1990. Dette mål bidrager Aalborg Forsyning ligeledes til at indfri. 

 

Aalborg Forsyning har en vision om, at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og 

at håndtering af spildevand og affald skal ske med brug af bedst tilgængelige teknologi. I visionen hedder 

det videre, at vi skal værne om og spare på jordens ressourcer og at affald skal begrænses og håndteres i 

lukkede kredsløb, ligesom drikkevand skal være baseret på rent og urenset grundvand. Dette er visioner, 

som genfindes i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og afspejler sig i den kortlægning af Aalborg For-

synings bidrag til de 169 delmål, som er udarbejdet i forarbejdet til Aalborg Bæredygtighedsstrategi. 

 

Aalborg Forsynings ambition om at levere bæredygtige ydelser findes i deltagelsen i Green Hub Denmark, 

hvor Aalborg Forsyning i 2020 har fået en fremtrædende rolle. Partnerskabet i Green Hub Denmark skal 

bidrage til at udvikle og afprøve fremtidens energiteknologier og grønne løsninger i stor skala. 

 

Miljø- og Energiforvaltningens vision er dels at fremme miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for 

grøn omstilling, dels at skabe helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og 

sikker drift. Dette mål afspejler sig blandt andet i, at Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen ind-

går i klimapartnerskaber med boligforeninger, hvor boligforeningerne forpligter sig til at reducere udlednin-

gen af drivhusgasser mens Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltningen forpligter sig til at hjælpe 

dem i mål med klimamålsætningerne. 

 

Aalborg Forsyning har taget hul på udviklingen af Code of Conduct og en CSR-strategi, som skal sikre at 

Aalborg Forsyning og Aalborg Forsynings forretningsrelationer som minimum ikke påvirker menneskeret-

tigheder og arbejdstagerforhold negativt og mindsker den negative miljøpåvirkning. Aalborg Forsyning kan 

endvidere stille yderlige specifikke krav til forretningsrelationer om at fremme bæredygtig udvikling. Dette 

arbejde vil afspejle sig i fremtidige miljøredegørelser, som således også kommer til at omfatte forhold relate-

ret til menneskerettigheder og arbejdstagerforhold. 
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2.3. Sammenfatning 
Politikken, målsætninger, bæredygtighedsstrategien og andre interne og eksterne krav danner baggrund for, 

hvad der er sat fokus på i de enkelte divisioner. De væsentligste miljøforhold, mål og status for Energidivisio-

nen, Vanddivisionen og Renovation er beskrevet i næste afsnit. 

 

3. Miljø- og arbejdsmiljøpræstation  
 

I dette afsnit præsenteres status for den samlede organisation for ulykker og nærved ulykker for miljø og 

arbejdsmiljø samt fælles mål og dernæst en detaljeret beskrivelse af miljøindsats og resultater for de tre en-

heder. 

 

3.1. Den samlede organisation 
Organisationens miljø- og arbejdsmiljøpræstation er styret via ledelsessystemet efter metodikken Plan, Do, 

Check, Act. Aktiviteter og ændringer i lovkrav og andre krav samt ændringer og forandringer i planlægning og 

drift kortlægges og risikovurderes efter fastlagt procedurer. I den daglige drift registreres ulykker og nærved 

ulykker. De opsamlede data, erfaringer, ny viden og organisations strategi danner baggrund for ledelsens 

evaluering, løbende forbedringer og målsætninger. 

 

3.1.1. Miljø- og arbejdsmiljøhændelser  
 

Ulykker og nærved ulykker registreres i centralt it-system, og der foretages årsagsanalyser med henblik på at 

forebygge gentagelse og skabe løbende forbedringer. 

 

Fordelingen af ulykker og nærved ulykker på hhv. på miljø- og arbejdsmiljøområdet for de 4 divisioner fremgår 

af figur 1 og 2.  

 

 
Figur 1: Miljøhændelser for januar-december 2020 pr. division/kategori. 
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Figur 2: Arbejdsmiljøhændelser for januar-december 2020 pr. division/kategori. 

 

Forklaring til termer anvendt i figur 1 og 2. 

Hændelser: Begrebet hændelser dækker over ulykker og nærved ulykker i miljøet og arbejdsmiljøet, samt 

afvigelser fra gældende krav. 

Ulykke: En pludselig hændelse, der forårsager skade på miljøet eller fysisk eller psykisk personskade, der 

sker i forbindelse med arbejdet. En personskade kan fremkomme op til 5 dage efter hændelsen. 

Nærved ulykke: En potentiel eller faktisk hændelse, der kunne have resulteret i en ulykke. 

Frequency Rate: Indeks for arbejdsulykker beregnet ved (antal arbejdsulykker/antal nærværstimer) * 

1.000.000 

 

3.1.2.  Miljø- og arbejdsmiljømål 
Konkretisering og resultat for indfrielse af de 5 fælles mål er beskrevet nedenfor. 

 

1. Politik for indkøb og anvendelse af kemikalier, godkendt i direktionen inden 30. december 2020. 
Udbuds- og indkøbspolitikken er fundamentet for de fastsatte krav for indkøb af kemikalier. I tilknytning til 

politikken er der konkretiseret specifikke miljø- og arbejdsmiljøkrav for kemikalier. Ved fastsættelse af krav 

for anvendelse af kemikalier er der taget afsæt i krav og vejledninger fra Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. 

En procedure for indkøb og anvendelse af kemikalier, der knyttes til udbuds- og indkøbspolitikken, er udar-

bejdet, og for at sikre, at der anvendes det mindst miljø- og arbejdsmiljømæssige kemikalie, er der udarbej-

det en negativliste, der fastsætter hvilken faremærkning af kemikalier, der som hovedregel skal undgås. 

 

2. Proceduren for arbejdsbetingede lidelser er implementeret ved udgangen af 1. kvartal 2020. På bag-
grund af registreringer er der i hver Division oprettet handlingsplan, der støtter op om at forebygge ar-
bejdsbetingede lidelser. 

Proceduren for arbejdsbetingede lidelser er implementeret i alle divisionerne, og der er etableret en fælles 

tilgang til registrering og håndtering af arbejdsbetingede lidelser på tværs af organisationen. Der er på bag-

grund af registreringer udarbejdet statistik, og divisionerne har oprettet individuelle handlingsplaner, der støt-

ter op om at forebygge arbejdsbetingede lidelser. Forebyggende tiltag i dette mål er tæt knyttet til mål nr. 3. 

 

3. Forventningsafstemning omkring jobfunktioners fordeling mellem planlagt drift, ad hoc opgaver og 
langsigtet udvikling, med henblik på langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver. 

Den enkelte division har på baggrund af lokale forhold og påvirkninger defineret, hvilket program og aktivite-

ter der er implementeres for at opnå en langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver for medarbejdersta-

ben i forhold til planlagt drift, ad hoc-opgaver og langsigtet udvikling. Det er sket ud fra perspektivet om høj 

trivsel, motivation og kompetence hos medarbejderne. Ledelseskæden i den enkelte division har været ho-

vedansvarlig for lokalt program og aktiviteter. Aktiviteterne har eksempelvis været 1:1 samtaler mellem leder 

og medarbejdere, og værktøjer i tilknytning til leadership pipeline programmet. Leadership Pipeline sætter 
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god ledelse på dagsorden, og formålet med programmet er at opnå rette ledelse på rette niveau og i velfun-

gerende ledelseskæder. 

 

I 2021 arbejdes videre med initiativer der støtter op om at fortsætte den positive udvikling for sundhed og 

trivsel, som er omdrejningspunktet for mål nr. 2 og 3. 

 

4. Etablering af månedlig rapportering omkring ulykkesfrekvens, registrerede nærved hændelser og år-
sagsanalyser senest ved udgangen af 1. kvartal 2020 på alle ledelsesniveauer. 

Den etablerede statistik er en styrket overvågning og rapportering af præstationen i forhold til ulykker og 

nærved ulykker på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Statistikken anvendes til at kvalificere og korrigere indsat-

ser i den enkelte division og på tværs af organisationen. Statistikken er udarbejdet som en dashboardmodel, 

der er tilgængelig for ledere og nøglepersoner. Statikken følges løbende i organisationen, og der ageres for 

at afværge og forebygge negativ påvirkning på miljø og arbejdsmiljøet. 

 

5. Uddannelse og træning af alle ledere og arbejdsmiljøgrupper i bidrag til årsagsanalyse senest ved ud-
gangen af 2. kvartal 2020 

Der er etableret en struktureret tilgang til behandling og opfølgning på ulykker og nærved ulykker for at fore-

bygge gentagelse af disse og for at sikre løbende forbedringer. Årsagsanalysen er udvidet med analyse-

værktøjerne 5xHvorfor og Fiskebensdiagram, og målgruppen er trænet i disse værktøjer. I 2021 bevares 

fokus på årsagsanalyse med et træningsprogram på tværs af organisationen. 

 

3.2. Energidivisionen 
Produktion og distribution af el og varme er en fundamental del af samfundets infrastruktur. Produktionen  

indebærer et stort ressourceforbrug og medfører udledninger af miljøbelastende stoffer til luft, vand og jord.  

Som eksempel på ressourceforbrug kan nævnes brugen af fossile brændsler, vand til procesformål, hjælpe-

stoffer og kemikalier til vandbehandling og energiforbrug til drift af pumper i fjernvarmesystemet. I forbin-

delse med udarbejdelsen af Strategien for Grøn omstilling i 2017 har Aalborg Varme påbegyndt en proces 

frem imod udfasningen af fossile brændsler og deraf følgende markante forbedringer af påvirkningen af kli-

maet og miljøet. Strategien viser vejen i mod en 100% omstilling til vedvarende energikilder frem i mod 2050 

og samtidigt fastholdelsen af en omkostningseffektiv, stabil og sikker varmeforsyning i alle årene. 

 

Ved forbrændingen af kul og olie udledes der kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2), kvælstofoxider (NOx),  

støv og en række sporstoffer. Miljøeffekterne heraf er blandt andet drivhuseffekt og forsuring. 

 

På Nordjyllandsværket er Nordjyllandsværkets produktionsenhed Blok 3 udstyret med deNOx-anlæg, elfilter 

og afsvovlingsanlæg for at reducere de ovennævnte effekter. 

 

Miljøredegørelsen inkluderer de miljøpåvirkninger, der er betydelige i mængde, og de miljøpåvirkninger, der  

af andre årsager har miljømæssig bevågenhed, herunder synliggørelse af udledninger af forurenende stoffer  

til vand, jord og luft, der er reguleret med grænseværdier, vilkår eller eventuelle påbud. 

 

Generelt er redegørelsens data kontrolleret og verificeret grundigt internt, og deres indbyrdes sammenhæng  

er vurderet i forhold til alle løbende rapporteringer og indberetninger samt øvrige tilgængelige kilder og erfa-

ringer. Sikringen af dataværdiernes gyldighed og sporbarhed er en integreret del af kravene i Aalborg Forsy-

nings ledelsessystem. Samtidig kontrolleres alle miljømålere og -målinger løbende i henhold til gældende 

nationale og internationale standarder på området.  

 

2020 har været præget af et større reparationsstop på Nordjyllandsværkets produktionsenhed Blok 3, som 

krævede en stor indsats og medførte en samlet udetid på ca. 6 måneder - fra medio juni til starten af okto-

ber. 

 

Det har været vigtigt at holde den rigtige virkningsgrad for at reducere CO2-belastningen, ligesom kvaliteten 

af mineralprodukterne er vigtig for at kunne genanvende henholdsvis gips, flyveaske og bundaske. 

  

De samlede produktions- og udledningsværdier ligger nogenlunde på samme niveau som i 2019, hvilket 

vurderes at være tilfredsstillende. 
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3.2.1.  Målopfølgning på miljø- og arbejdsmiljømål  
 

 
Figur 3: Målopfølgning på miljø- og arbejdsmiljø 

 

3.2.2.  Væsentligste miljøforhold ved El- og Varmeproduktion  
Elproduktionen på Nordjyllandsværkets Blok 3 i 2020 blev 12.32 % lavere end i 2019. Fjernvarmeproduktio-

nen er opgivet inklusive elkedlen men uden varmecentralerne, og var i 2020 0,6% mindre end i 2019. 

 
Figur 4: Elproduktion på Nordjyllandsværket (GWh) 

 
Figur 5: Varmeproduktion på Nordjyllandsværket (TJ) 
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Kulforbrug  
Kulforbruget på Nordjyllandsværkets Blok 3 blev 2,74 % lavere end i 2019 pga. den lange udetid. 

 

 
                 Figur 6: Kulforbrug på Nordjyllandsværket (1000 ton) 

 

Udledning til luft 
Den mindre elproduktion har medført, at den totale CO2-udledning var 4,6% mindre i 2020 end i 2019.  

Den specifikke CO2-udledning, det vil sige udledningen pr. produceret energienhed, er 2,6 % højere end i 

2020. 

 

 
Figur 7: Total udledning af CO2 på Nordjyllandsvær-

ket (1000 ton) 

 
Figur 8: Specifik udledning af CO2 på Nordjyllands-

værket (g/KWh) 

 

Den totale NOX-udledning er i 2020 faldet med 18,9% i forhold til 2019. Den specifikke NOX-udledning er 20% 

mindre i forhold til 2019. Det skyldes den mindre produktion i 2020. 

 

Den totale SO2-udledning og den specifikke SO2-udledning er faldet med hhv. 29,7 % og 16,6 % i forhold til 

2019. Årsagen er dels den lidt mindre produktion og dels det, at man er gået tilbage til en mere lavsvovlholdig 

kultype, efter der er kommet mere kontrol på udskildningsgraden i E-filtret. 
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Figur 9: Total udledning af SO2 og NOx på Nordjyl-

landsværket (ton) 

 
Figur 10: Specifik udledning af SO2 og NOx på Nord-

jyllandsværket (g/KWh) 

 

Gennemsnitlige grænseværdier 

 
                  Figur 11: Grænseværdier og gennemsnitligudledning 

 

Nordjyllandsværket er både på SO2 og NOx langt fra grænseværdierne, og det må siges at være absolut  

tilfredsstillende. 

 

Udledningen af støv er tæt på grænseværdien, og det kræver daglig fokus og optimering på driftsformen 

for at sikre, at vi er inden for kravværdierne. 

 

Der kan forekomme udledning af støv fra flere af værkets aktiviteter særligt i forbindelse med uheld, eller 

hvis el- filtrene ikke fungerer optimalt. 

 

Ved losning af kul begrænses støvgenerne ved at minimere faldhøjderne fra afkasterbåndet til kulpladsen. 

Ved stærk blæst (15-20 m/s) vurderes det, om losning er forsvarlig. 

 

Der er ikke registreret påvirkninger eller gener afledt af støv eller lugt i 2020 fra eksterne. Der har ikke i 2020 

været lugtgener internt fra kulpladsen når der har været ulmende kul på kulpladsen kombineret med en vind-

retning imod administrationsbygningen.  

 

Støj fra værket kommer primært fra hjælpeanlæggene, ventilatorerne, havneanlæg og kultransportsyste-

merne. Seneste støjkortlægningsrapport - opdateret juni 2014 - efterviser, at Nordjyllandsværket overholder  

støjvilkårene. 

 

Der er ikke registreret påvirkninger afledt af støj i 2020. 
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3.2.3. De væsentligste miljøforhold ved varmeproduktion  

Afkøling 
I Aalborg Varme A/S sker afregning af varme efter kubikmeter. Det giver den enkelte kunde et stort incita-

ment til at trække så meget varme ud af fjernvarmevandet som muligt, inden det sendes retur til varmepro-

ducenterne via fjernvarmenettet, hvilket underbygger miljøpolitikken om et lavere nettab. 

 

En god afkøling hos forbrugerne er også en fordel for både varmeproducenter og Aalborg Varme A/S.  

Gennemsnitsafkølingen for en m3 fjernvarme er ca. 400C målt over året. Hvis dette tal kun var f.eks. 200C, 

skulle der sendes yderligere godt 25 mio. m3 fjernvarmevand – svarende til næsten en fordobling – gennem 

fjernvarmenettet for at opnå samme effekt ude hos forbrugerne. 

 

Samlet betyder en god afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne en stor energi- og miljøgevinst. Af den 

grund gør Aalborg Varme A/S en stor indsats for at rådgive om installationer og isolering hjemme hos kun-

derne, så varmen udnyttes optimalt. 

 

Afkølingen i 2020 er på samme niveau som foregående år, men med udviklingen af en ny applikation til  

kunderne, hvor det er muligt at informere og dermed påvirke kunderne til en bedre afkøling, forventes  

afkølingen af kunne forbedres de kommende år. 

 

Nettab 
Nettabet opstår under transport af varmen frem og tilbage mellem forbrugerne og produktionsanlæggene.  

Varmetabet er primært afhængigt af rørenes isolering og vandets temperatur. 

 

For at begrænse varmetabet yderligere og forøge forsyningssikkerheden har Varme A/S i 2020 udskiftet  

ca. 5 km dobbelt rør. Det har medført, at der ved udgangen af 2020 stort set ikke er ledninger fra det  

oprindelige forsyningsnet, der er anlagt før 1981. Det graddage-korrigerede varmetab var hhv. i 2020:  

17,6 % mod 2019: 16,1 %. 

 

Vandtab 
Aalborg Varme A/S tilsætter løbende spædevand til ledningsnettet som følge af vandtab ved utætte lednin-

ger samt anlægsarbejder på ledningsanlæg mv. Vandtabet i 2020 i ledningsnettet blev på ca. 163.000 m3 i 

forhold til 127.000 m3 i 2019. 

 

I 2020 er der fortsat tilsat grønt farvestof til fjernvarmevandet for at forbedre sporingen af lækager i syste-

met. 

 

Vedvarende Energi 
Anvendelsen af vedvarende energi, herunder især overskudsvarme er afgørende for omstillingen af fjernvar-

meforsyningen til 100% CO2-neutral energi og har derfor højeste prioritet. Det betyder, at Aalborg Portland, 

Reno-Nord og de mindre overskudsvarmeleverandører så vidt muligt leverer al den varme, de producerer, 

mens Nordjyllandsværket dækker resten af varmebehovet. Aalborg Varme A/S’ egne centraler fungerer 

mest som reserver. 

 

Aalborg Varme A/S har opnået følgende resultater i henhold til nedennævnte udvalgte nøgletal: 

   2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Nettab i pct. (graddage kor-

rigeret)  

 

17,6 

 

16,1 16,9 17,4 17,6 17,4 

Vandtab i m3  163.000 127.000 123.000 140.400 150.744 123.923 

Vedvarende Energi i %  45,8 38,8 31,3 35,6 29,3 29,5 

 

Herudover har Aalborg Varme A/S opnået følgende resultater i 2020: 

• Der er renoveret 5 km transmissions- og distributionsledninger med tilhørende stikledninger i forhold 

til ca. 9 km året før 

• Der er etableret 39,3 km ny-anlæg i forhold til 31,7 km året før 

• Nettotilgang på 1.141 nye kunder/målere 
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Aktiviteter i fremtiden 
Aalborg Varme A/S’ overordnede miljømål er behandlet i flere sammenhænge. 

 

Aalborg Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet udarbejdet Energivision 2050.  

Det er Energidivisionens mål, at Aalborg Kommune i 2050 skal være 100 % uafhængig af fossile brændsler. 

Udarbejdelsen af Strategien for grøn omstilling nævnt ovenfor rummer desuden de væsentligste elementer i 

fremtidige miljømål for Aalborg Varme A/S. 

 

Endeligt er der fastsat miljømål i Aalborg Forsynings strategi for Energi med tilhørende KPI, mål mv. 

Aalborg Varme A/S’ arbejde og strategi er i øvrigt forankret i de kommunale strategier: Bæredygtighedsstra-

tegi, Energistrategi og Klimastrategi. 

   

Herudover udbyder Aalborg Varme A/S alle sine køb af tjenesteydelser i licitation, hvor de væsentligste  

kriterier for valg af leverandør er laveste pris til bedste kvalitet. 

 

Yderligere arbejdes der på at gennemføre en generel indkøbs- og udbudspolitik og evaluering af tilbud i 

Energi. 

Formålet med dette er at påvirke leverandører til en forbedret arbejdsmiljø- og miljøpræstation.  

Dette sker gennem en vægtning af leverandørens arbejdsmiljø- og miljøpræstationer i forhold til pris.  

Vægtningen er gennemført/gennemføres i flere tværgående udbud bl.a.: 

• Smedearbejde i Energi 

• Grønt vedligehold 

• Elektrikerarbejde 

 

3.3. Vanddivisionen 
 

3.3.1. Mål og målsætninger 
Vanddivisionen har udarbejdet mål og målsætninger inden for miljø og arbejdsmiljø. Disse præsenteres i ne-

denstående afsnit i resumeret form. For yderligere beskrivelse herunder status på de enkelte mål henvises til 

bilag (afsnit 4.2). Vanddivisionens chefgruppe følger op på målene ved kvartalsvise møder. 

 
Miljø 
Vanddivisionen har udarbejdet syv miljømål for 2020. Disse fremgår af nedenstående. 

 

• Forøge energioverskuddet, så vi bliver energiproducerende og CO2-neutral i 2020. 
 

• Undersøge muligheden for at udnytte temperaturen i spildevandet (evt. anvendelse af varmepumper). 
 

• Undersøge mulighed for at øge anvendelsen af overskudsvarme. 
 

• Undersøge om vand fra afværgeboring på Sønderbro kan anvendes. 
 

• Undersøge om HTL er et relevant projekt for VAND at deltage i. 
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• Styrke fagligt fællesskab med forsyninger i region Nord ved afholdelse af temadag og fælles deltagelse i IWA 
2020 konferencen, herunder afholde en evalueringsdag af IWA-konferencen. 
 

• Udarbejde Ressourcestrategi for stoffer og materialer i spildevand. 

 
Der er i 2020 arbejdet målrettet med alle målene. Ingen af målene er dog endeligt afsluttet i 2020. Arbejdet med 

målene fortsætter dog i 2021, men de udgår som mål. Det fremadrettede arbejde styres via handlingsplaner.  

Målet ” Forøge energioverskuddet, så vi bliver energiproducerende og CO2-neutral i 2020” fortsættes dog som 

et miljømål i 2021. Delmålet CO2 neutralitet for Aalborg Forsynings Vanddivision er nået. Dette blev opnået i 

2017 og er fortsat opretholdt. Arbejdet med målet ” Styrke fagligt fællesskab med forsyninger i region Nord ved 

afholdelse af temadag og fælles deltagelse i IWA 2020 konferencen, herunder afholde en evalueringsdag af 

IWA-konferencen” er forløbet efter planen, men konferencen er, grundet situationen med Covid-19, udsat til 

2022, hvormed målet ikke kan opfyldes i 2020.  

 

Ud over målene for 2020 har Vanddivisionen seks langsigtede miljømål.  

• Reducere antallet af overløbsbygværker fra 146 stk. i 2008 til 110 stk. ved udgangen af 2030 (jf. vision   
2100). 
 

• Øge den separat-og spildevandskloakerede andel til 72 % (areal) inden 2027 (jf. Spildevandsplan 2016-2027). 
 

• Reducere Aalborg Forsynings Vanddivisions samlede elforbrug med en netto-elbesparelse på 35 % i 2025 i 
forhold til forbruget i 2007. 
 

• Opspore og fjerne fejlkoblinger1 i eksisterende separatkloakerede oplande inden 2028 
 

• Lave en langsigtet visionsplan for den samlede vand- og kloakforsyning, hvor tidshorisonten er 2100, inden 
udgangen af 2024. 
 

• Konkretisere FN´s verdensmål og målsætninger i Vand, samt udarbejde en procesbeskrivelse, der indehol-
der tidsplan, aktivitetsplan og identificerer partnerskabspotentialer inden udgangen af 2021. 

 

Der er i 2020 ligeledes arbejdet med de langsigtede mål. Den fastlagte plan for at opfylde målet om at reducere 

antallet af overløbsbygværker forløber som planlagt. I 2020 er der nedlagt tre overløbsbygværker og etableret 

et midlertidigt overløbsbygværk.  Ved udgangen af 2020 er der i alt 127 overløbsbygværker.  

Den separatkloakerede andel af kloaksystemet er ved udgangen af 2020 69,3 %, hvilket også følger planen 

for målet om at øge den separat-og spildevandskloakerede andel til 72 % inden 2027. I den separatkloakerede 

andel af kloaksystem er der i 2020 opsporet og fjernet 708 fejlkoblinger. Der er øget fokus på at sikre ressour-

cer til arbejdet med at opspore og fjerne fejlkoblinger, således målet kan opnås 2028.  

Elforbruget er ved udgangen af 2020 reduceret med 24 % i forhold til elforbruget i 2007 og der arbejdes 

målrettet mod målet om at reducere Aalborg Forsynings Vanddivisions samlede elforbrug med en netto-elbe-

sparelse på 35 % i 2025 i forhold til forbruget i 2007.  

Der arbejdes pt, på at indføre en fælles Code of Conduct og CSR-politik i hele Aalborg Forsyning efter UNGP-

standarden. En implementering af denne vil sikre en bred opfyldelse af FN's 17 Verdensmål. Internt arbejdes 

der fortsat med at øge kendskabet til verdensmålene. Her er der særligt fokus på biosfæremålene, som ved-

rører Vanddivisionen mest.  

 

 
1 Ved fejlkobling forstås det tilfælde, hvor grundejer ikke tilkobler sin egen kloak korrekt til de offentlige regn- og spilde-

vandsledninger. 
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Arbejdsmiljø 
Vanddivisionen har for 2020 fastsat fem arbejdsmiljømål og et arbejdsmiljømål med målopfyldelse i 2023. 

Disse fremgår af nedenstående. 
 

• Etablere nye fysiske rammer for driftspersonale, hvor arbejdsmiljø er tænkt ind som bærende element inden 
udgangen af 2023 – arbejdet forløber planmæssigt. 
 

• Registrere minimum 120 nærved-hændelser i 2020 (Distribution og Produktion 50 nærved-hændelser hver, 
Planlægning og Sekretariatet 10 nærved-hændelser hver), herunder fastsætte korrigerende handlinger for 
hændelserne – der er registreret 113 nærved hændelser. 
 

• Kortlægge arbejdsmiljøpåvirkninger ved arbejde i brønde og bygværker i Vand A/S – mål er nået. 
 

• Iværksætte minimum 2 aktiviteter som øger bevidstheden såvel internt som eksternt omkring vores risiko-
virksomhed (Renseanlæg Øst) – 1 aktivitet er iværksat.  
 

• Opnå nul arbejdsulykker med over 1 dags sygefravær hvor årsagen er manglende orden og ryddelighed – 
mål er nået. 
 

• Skabe opmærksomhed omkring psykisk arbejdsmiljø ved brug af værktøjer fra supplerende arbejdsmiljødag 
i 2019 – mål er nået. 

 

Vanddivisionen har nået tre af de fem fastsatte mål for 2020. Der er arbejdet målrettet med målene i 2020, 

det har blot ikke været muligt at afslutte dem alle i 2020. Målet ” Etablere nye fysiske rammer for driftsper-

sonale, hvor arbejdsmiljø er tænkt ind som bærende element inden udgangen af 2023.” er først sat til at 

være afsluttet i 2023 og der arbejdes fortsat videre med dette mål.  

 

Foruden de seks mål for Vanddivisioner er der yderligere fastsat fem fælles mål for hele Aalborg Forsyning 

og Miljø- og Energiforvaltningen. De fem fælles mål for hele Aalborg Forsyning og Miljø- og Energiforvaltnin-

gen er alle nået i 2020. Disse mål og status herpå er beskrevet i afsnit 3.1.2.  

 

3.3.2.   Vanddivisionens miljøindsatser i 2020 

2020 har været præget af den globale pandemi Covid-19. På trods af dette er forsyningen opretholdt med 

levering af drikkevand til forbrugerne og håndtering af spildevandet 

 

Fælles for hele Aalborg Forsynings Vanddivision er der arbejdet målrettet med FN’s 17 verdensmål. Som 

eksempel kan nævnes partnerskaber og samarbejde. I 2020 har fokus også været på dette både i det daglige 

arbejde samt større projekter, hvor Aalborg Forsynings Vanddivision samarbejder med universitet, myndighe-

der, rådgivere m.m. om at finde de mest optimale løsninger med bl.a. fokus på miljøet. I 2020 har der ligeledes 

været fokus på at styrke fagligt fællesskab og samarbejde med andre forsyninger i region Nordjylland ved 

afholdelse af temadag og fælles deltagelse i konferencen IWA 2020. Konferencen måtte udskydes på grund 

af Covid-19 situationen. 

 

Det fremgår af Klimaaftalen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, at der skal gennemføres en ”Pa-

rismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Derfor opfordrede miljøministeren alle drikke- og 
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spildevandsselskaber, omfattet af vandsektorloven, til i 2020 at indmelde ambitioner om energiforbrug, ener-

giproduktion, CO2-emissioner, lattergasemissioner og methanemissioner frem mod 2030 til Miljøstyrelsen. 

Dette er der arbejdet med i 2020 og Vanddivisionen har indmeldt ambitioner til Miljøstyrelsen. Vanddivisionen 

forventes fremadrettet at indregne både CO2, lattergasemissioner og methanemissioner i sit klimaregnskab. 

Det forventes, at krav og metoder først vil blive udmeldt, når miljøministeriet har modtaget og vurderet vand-

sektorens ambitioner i løbet af 2021.   

 

Aalborg Vand A/S 
De største miljøindsatser i 2020 har ud over de løbende 

driftsmæssige tiltag og renoveringer især været koncentre-

ret omkring beskyttelsen af grundvandet ved Aalborg Vand 

A/S’ kildepladser, tilsyn med allerede beskyttede arealer 

samt overvågning af vandkvaliteten i indvindingsområ-

derne for miljøfremmede stoffer, nitrat og pesticider. I 2020 

er der gennem et ”Multifunktionelt grundvandsbeskyttelses-

projekt” opnået grundbeskyttelse af et ca. 150 ha stort om-

råde i oplandet til Lundby Krat kildeplads. I relation til grund-

vandsbeskyttelsesindsatsen har Aalborg Vand A/S i 2020 

også igangsat et forskningsprojekt ”Hydrogeologisk Skov-

laboratorium”. I projektet undersøges, hvordan forskellige 

træarter påvirker dannelsen af grundvand under et skov-

rejsningsområde med henblik på at få et bedre datagrund-

lag for valg af træarter til skovrejsning i et grundvandsbe-

skyttelsesområde. 

 

Med baggrund i fund af høje koncentrationer af pesticidet DPC ved Engkilde kildeplads er der i begyndelsen 

af 2020 etableret en undersøgelsesboring på kildepladsen med henblik på at undersøge om der er mulighed 

for at indvinde vand med en bedre kvalitet i en større dybde. Data indikerer, dette er muligt, hvorfor det er 

planen at omdanne undersøgelsesboringen til en ny indvindingsboring. I 2020 er der i eneste indvindingsbo-

ring ved Tranholm kildeplads fundet koncentrationer af pesticidet DMS over grænseværdien. Kildepladsen er 

med øjeblikkelig virkning taget ud af drift, og det er vurderet, at kildepladsen ikke kan reddes i forhold til 

forureningen, hvorfor kildepladsen er besluttet nedlagt til produktion af drikkevand. Aalborg Vand A/S er pt. i 

dialog med andre virksomheder herunder Aalborg Forsyning Energi med henblik på om de kan anvende van-

det til processer eller formål, der ikke kræver drikkevandskvalitet. 

 

Aalborg Kloak A/S 
 

Kloaksystemet 
Én kerneopgave i Aalborg Kloak A/S er driften og vedligehold af det eksisterende kloaksystem. Når der udfø-

res tiltag i form af drift og vedligehold på kloaksystemet, tjener det, udover afløbstekniske formål, også miljø-

mæssige formål. Dette sker i form af mindre stofudledninger til vandløb, fjord og hav, reduktion af vand (bl.a. 

uvedkommende vand) til renseanlæg samt reduktion af pumpede spildevandsmængder.  

 

Udover arbejdet med drift og vedligehold af det eksisterende kloaksystem er der arbejdet målrettet for, at 

Aalborg Kommune skal være separatkloakeret inden 2065. I 2020 er den separatkloakerede andel af kloak-

oplandet øget fra 68,4 % af oplandsarealet til 69,3 % af oplandsarealet. Bl.a. fælleskloakerede områder i Gug 

og Vestbjerg er blevet separatkloakeret, hvormed der også er nedlagt overløbsbygværker. I 2020 er der ned-

lagt et overløbsbygværk i bydelen Gug samt to overløbsbygværker i Vestbjerg. 

Figur 12: Multifunktionelt grundvandsbeskyt-
telse. Biodiversitet, rekreative muligheder, fort-

sat landbrugsdrift OG rent drikkevand 
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I byområderne sker der en stadig byfortætning, hvilket kan give udfordringer 

i forhold til at finde egnet areal til bassiner til forsinkelse og rensning i for-

bindelse med separatkloakering. I 2020 er der i stedet for et traditionelt bas-

sin etableret et system, i form af et rørbassin, som er udviklet til at rense 

regnvand. Løsningen er et forsøgsprojekt som sammen med Aalborg Uni-

versitet skal følges over de næste år i forhold til analyser samt drift.  

 

Aalborg Kloak A/S har i 2020 færdiggjort etableringen af et tryksat spilde-

vandssystem som skal forsyne 54 ejendomme beliggende i det åbne land 

ved Sulsted.  Med etableringen af det tryksatte system forbedres det nær-

liggende vandmiljø, idet der ikke længere sker en udledning til vandmiljøet. 

Ejendommene er efterfølgende inddraget i Aalborg Forsynings kloakopland.  

 

I 2020 indgik Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune en aftale om medfi-

nansiering af Østerå-projektet. Som en del af medfinansieringsaftalen se-

paratkloakerer Aalborg Kloak A/S 11 fælleskloakerede kloakoplande, hvor-

fra der i dag er regnbetingede overløb fra fælleskloakken. Ved separatkloakeringen nedlægges disse over-

løbsbygværker, hvilket er med til at sikre målopfyldelse i Østerå, jf. miljømål i vandområdeplanerne.  

 

Renseanlæg Øst og Vest 
Der er i 2020 i alt blevet behandlet 27,9 mio. m3 spildevand på Renseanlæg Øst og Vest . Heraf kommer ca. 

1,5 mio. m3 fra Rebild Kommune. Til sammenligning er der behandlet gennemsnitligt 26,9 mio. m3 spildevand 

de foregående 10 år. Fordelingen af spildevandsmængden mellem Renseanlæg Vest og Øst er hhv. 75% til 

Renseanlæg Vest og 25% til Renseanlæg Øst. Der er solgt 12,6 mio. m3 drikkevand i renseanlæggenes op-

lande - heraf ca. 1 mio. m3 i Rebild Kommune. 

 

I løbet af 2020 har følgende projekter været i gang med fokus på forbedring af udledning til miljøet, energi-    

og klimabalancen og arbejdsmiljøet på renseanlæggene i Aalborg. 

 

På Renseanlæg Vest har projekterne haft fokus været forbedring af udledning til miljøet. På Renseanlæg Vest 

har der længe været dårlige bundfældningsegenskaber af slammet, hvilket har reduceret rensekapaciteten i 

renseanlægget. Derfor blev ny teknologi og metode med navnet S::Select installeret i ultimo 2019 med indkø-

ring i 2020-2021. Metoden går i grove træk ud på at tilsætte et bæremedie, som slammet vil begynde at gro 

på. Over tid vil det begroede bæremedie danne små slamkugler, som har gode bundfældningsegenskaber. 

De dannede slamkugler vil efterfølgende danne grobund til væksten af nye slamkugler. Projektet er stadig i 

indkøringsfasen, men vi har i løbet af 2020 haft bundfældningsegenskaber der var 3-6 gange bedre end før 

implementering af den nye teknologi. Dette har også givet en positiv effekt på vores rensekapacitet. 

 

På Renseanlæg Øst har projekterne haft fokus på forbedring af arbejdsmiljø, energi- og klima, da vores spil-

devandsoperatører og laboranter flyttede ind i den nye mandskabsbygning i medio 2020. I byggeriet af den 

nye mandskabsbygning er der indtænkt forskellige bæredygtighedsaspekter (DGNBcertificering) i henhold til 

Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual. Den nye mandskabsbygning har haft stor betydning, både for 

forbedringer ift. arbejdsmiljø, sikkerhed, klima og miljø. Under valg af materialer til byggeriet har der været 

særligt genanvendelse og bæredygtighed indtænkt, ved bl.a. at bygningens facader består af genanvendt 

tegl. Bygningen har solceller og klimavenligt tag, hvor der bl.a. vokser mos og andre små planter. Den nye 

mandskabsbygning overholder kloakbekendtgørelsen ift. omklædning og badefaciliteter. Bygningen forventes 

at stå helt færdig primo 2021, hvorefter den forventes indviet. 

 

 
Figur 1: Ny mandskabsbygning på Renseanlæg Øst med den nye parkeringsplads. Bygningen rummer om-

klædningsfaciliteter, laboratorie, kontorer, mødelokaler, frokoststue og køkken. 

Figur 13: Rørbassin (Sedipipe) 
etableret til rensning af overflade-
vand 
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3.3.3.  Vanddivisionens væsentligste miljøpåvirkninger 
I Vanddivisionen er de væsentligste miljøforhold udledninger til vandmiljøet, vandforbrug (vandtab) samt emis-

sioner til luften i relation til energi- og elforbrug. I nedenstående er redegjort for disse og status for 2020 er 

præsenteret. 

 

Vandforbrug (Vandtab) 
Vandtabet er et udtryk for andelen af den udpumpede vandmængde til ledningsnettet, der ikke registreres 

som solgt vand. Vandtabet forårsages af bl.a. utætheder og lækager (brud) i ledningsnettet, skyl på lednings-

net, usikkerhed på vandmålere samt umålte forbrug til f.eks. brandslukning, skylning og årlige test af brand-

standere. Vandtabet varierer fra år til år og den gennemsnitlige værdi for vandtabet for perioden fra 2010 til 

2017 er ca. 7,6 %.  

 

I 2020 er vandtabet registreret til 7,9 %, hvor vandindvindingen udgjorde ca. 7,2 mio. m³ og vandsalget ca. 

6,7 mio. m³. De udpumpede og solgte vandmængder samt det procentvise vandtab for de seneste 5 år fremgår 

af figur 25. I 2019 var vandtabet registreret noget højere til 9,8 %, hvilket med stor sandsynlighed skyldes en 

kombination af ekstra store skylninger på ledningsnettet i Aalborg midtby i forbindelse med en større bakteri-

ologisk forurening samt en fejl-registrering af oppumpede vandmængder ved en kildeplads. I 2020 er der 

udarbejdet en procedure til systematisk registrering af data til beregning af vandtab. Dette for at sikre, at 

registrering foretages ens hvert år.   

 

 

Figur 25: Oppumpede grundvandsmængder, salget af drikkevand og det procentvise tab, regnet som for-
skellen mellem udpumpet vandmængde og vandsalget 

Udledning til vandmiljøet 
Kloaksystemet 

Kloak A/S’ væsentligste belastninger af vandmiljøet sker gennem udledning fra renseanlæggene samt ved 

overløb fra den fælleskloakerede del af kloaksystemet.  

 

Under kraftig regn kan der ske overløb fra fælleskloakken til vandmiljøet, hvilket sker gennem overløbsbyg-

værker. I Aalborg Forsynings kloaksystem er alle overløbsbygværker etableret med rist, således overløbsvan-

det gennemgår en form for mekanisk rensning. Kloak A/S arbejder ud fra en strategi om, at kloakoplandet i 

Aalborg Kommune skal være separatkloakeret i 2065. I takt med, at flere områder separatkloakeres, nedlæg-

ges overløbsbygværker, hvorved overløb fra fælleskloak reduceres. Alle udløb (overløb fra fælleskloak) er 

reguleret i form af en udledningstilladelse.  

 

I de separatkloakerede områder udledes regnvandet lokalt til vandmiljøet. Særligt vandløb er følsomme over 

for store vandmængder på kort tid, da det kan føre til erosion og oversvømmelser. På flere af de separate 

regnvandsledninger er der derfor indbygget bassiner, som anvendes til at udjævne udledningen af regnvand 

til vandløb, hvor dette er nødvendigt. Ligeledes etableres bassiner ved etablering af nye regnvandsudlednin-

ger. Herved opnås en mere naturlig afstrømning af regnvandet. For nogle oplande er bassinerne etableret 

som våde bassiner som dermed også renser regnvandet inden det udledes til recipienten. Alle regnbetingede 

udløb er reguleret i form af en udledningstilladelse.  
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Renseanlæg Øst og Vest 

Alt spildevand, der tilledes Renseanlæg Vest og Øst, gennemgår primær rensning inden udledning. Hoved-

parten, svarende til 95 % af alt spildevandet, bliver desuden biologisk og kemisk renset for at fjerne nærings-

stoffer og organisk materiale. Udledning af primær renset spildevand kan forekomme under kraftige regnskyl 

og sneafsmeltning. Ved primær rensning fjernes over halvdelen af forureningen.   

Udledningskravene for det rensede spildevand formodes overholdt i kontrolberegningen, som foretages af 

tilsynsmyndigheden. Kontrolberegningen for 2020 er ikke foretaget på tidspunktet for udarbejdelse af miljøre-

degørelsen. Udledningstilladelsen for Renseanlæg Vest er under revision. 

Der er i øjeblikket en stor bevågenhed, både fra politisk side og i forskningsverdenen, på medicinrester i 

spildevand og miljøfremmede stoffers effekt på vandmiljøet. En stor del af medicinresterne i spildevandet vil i 

forbindelse med renseprocessen på renseanlægget sætte sig i slammet, og efterfølgende blive forbrændt i 

forbindelse med forbrænding af slammet.  

Den rette teknologi til rensning af medicinrester er på nuværende tidspunkt ikke udviklet. Aalborg Forsynings 

Vanddivision følger løbende med i udviklingen i både lovgivning og forskningen inden for behandlingen af 

både hospitalsspildevand samt medicinrester og miljøfremmede stoffer i spildevandet fra husholdninger, insti-

tutioner og virksomheder.  

 

 

Emissioner til luften 
Påvirkningen af luftmiljøet sker dels gennem støj, støv og lugt fra egne processer, dels gennem energiforbru-

get, som medfører en udledning af bl.a. CO2, SO2 og NOx. I Vanddivisionen arbejdes der til stadighed med at 

nedbringe energiforbruget, og dermed disse emissioner. 

 

Energiregnskab 

Nettoenergiforbruget for 2020 var 659 MWh hvilket fremgår af nedenstående figur 16, hvor udviklingen de 

seneste år også fremgår. Målsætningen er, at Aalborg Forsynings Vanddivision samlet set er energiproduce-

rende fra 2020, dvs. at nettoenergiforbruget er mindre end nul. Dette mål er ikke nået, hvilket bl.a. skyldes, at 

der i 2020 har været mindre vedligeholdelsesarbejde og driftsændring af rådnetankene på Renseanlæg Øst 

og indkøring af den nye S::Select proces på Renseanlæg Vest, som har resulteret i et større energiforbrug. 

Det forventes, at driften på renseanlæggene kører normalt i 2021 og målet om at være energiproducerende 

opnås i 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Elforbrug er den energiform, der fylder mest i energiregnskabet for Vanddivisionen. Elregnskabet fremgår af 

nedenstående figur 17. Brutto-elforbruget (toppen af søjlerne) var i 2020 16.677 MWh. 

På figur 17 ses desuden netto-elforbruget illustreret med den røde streg. Netto-elforbruget er brutto-elforbru-

get fratrukket elproduktionen (solgt el). Nettoelforbruget var i 2020 11.964 MWh mod 12.946 MWh i 2019. 

Elforbruget i 2020 er faldet med ca. 1000 MWh. Besparelserne kan tilknyttes den forøgede elproduktion og et 

mindre fald i elforbrug til pumpning af spildevand, grundet den lavere nedbørs mængde i 2020.  

Figur 16:3 Energiregnskab samlet for hele Vanddivisionen. Forbruget er fordelt på energikilder/afsætningsform og på administration, 
vandforsyning, pumpestationer og renseanlæg. Den røde streg angiver det samlede nettoenergiforbrug, hvilket er den energi-
mængde, som købes af elforsyning, fjernvarmeforsyning, gasleverandør mv., fratrukket de energimængder, som afsættes eksternt. 
"Renseanlæg slamgranulat" er energimængden fra tørret slam, der nyttiggøres og medforbrændes eksternt. Energiforbruget for 
Aalborg Vand A/S dækker det samlede energiforbrug til oppumpning af grundvand, behandling, distribution til forbrugere samt admi-
nistration. 



 

Aalborg Forsyning og MEF, Version 1, 15.04.2021   Side 23 af 31
  

 

 
Figur 17: Elregnskab for hele Vanddivisionen. Elforbruget er fordelt på forskellige aktiviteter i divisionen. Elforbruget for 
Aalborg Vand A/S dækker det samlede elforbrug til oppumpning af grundvand, behandling, distribution til forbrugere samt 
administration. 

I nedenstående figur 18 fremgår netto-CO2-emissionen for hele Vanddivisionen. I 2017 kunne Vanddivisionen 

for første gang tilskrives at være CO2-neutralt og har vedholdt dette i både 2018, 2019 og 2020. Årsagerne til 

reduktionen fra 2007 til i dag er dels en forbedring af energiregnskabet, og dels en væsentlig reduktion i 

miljødeklarationen for el. Som nævnt i afsnit 3.3.2 forventes Vanddivisionen fremadrettet at indregne både 

CO2, lattergasemissioner og methanemissioner i klimaregnskabet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.4. Performance Benchmarking 
Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige dan-

ske vandselskaber omfattet af vandsektorloven indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes perfor-

mance inden for bl.a. miljø. Miljønøgletallene for Aalborg Forsynings Vanddivision fremgår af afsnit 4.2. For 

drikkevandsområdet er vandtab medtaget og inden for spildevandsområdet er parametrene rensekvalitet (kvæl-

stof, fosfor og BI5) og overløb fra fælleskloakken medtaget.  

Der indberettes data til Performance benchmarkingen én gang årligt i sommeren og data dækker hele det fore-

gående kalenderår. Performance benchmarking data der præsenteres i nedenstående, er derfor for 2019, da 

data for 2020 ikke foreligger endnu. 

Hvad er en miljødeklaration? 
Elforsyninger, fjernvarmeforsyninger, gas-

forsyninger mv. opgiver på deres energity-

per miljødeklarationer, som fortæller, hvor 

stor forurening energien forårsager.  

F.eks. har Energinet.dk opgivet, at der udle-

des 139 g CO2 pr. kWh forbrugt el i 2020.  

I 2007 blev der udledt 475 g CO2 pr. kWh el. 

Figur 18: Netto-CO₂-emission for Aalborg Forsyning 
divisionen Vand. I 2020 blev netto udledt -2.379 
tons mod -1.305 tons i 2019 og 4.438 tons i 2007. 



 

Aalborg Forsyning og MEF, Version 1, 15.04.2021   Side 24 af 31
  

 

De opgjorte gennemsnitlige udløbskoncentrationer for kvælstof, fosfor og BI5 er hhv. 5,6 mg total N/l, 0,48 mg 

P/l og 2,1 mg BI5/l. Koncentrationerne for kvælstof og fosfor ligger på niveau med gennemsnitsværdien for alle 

indberetninger fra de øvrige danske vandselskaber som ligger på hhv. 4,8 mg total N/l, 0,5 mg P/l. Koncentrati-

onen for BI5 ligger under gennemsnitsværdien for alle indberetninger fra de øvrige danske vandselskaber som 

ligger på 3,7 mg BI5/l.  

 

Renseanlæggene i Danmark udleder til forskellige recipienter med forskellig følsomhed. Renseanlæggene har 

derfor krav til udledning af bl.a. fosfor, kvælstof og BI5 afhængig af følsomheden af recipienten der udledes til. 

Dette kan medvirke til forskellige krav til udløbskoncentrationer fra renseanlæggene. I forhold til rensekvaliteten 

(kvælstof, fosfor og BI5) er det vigtigt at nævne, at Aalborg Forsynings renseanlæg optimerer rensekvaliteten 

med hensyntagen til overholdelse af kravværdier men også ud fra en økonomisk betragtning i form af mulighe-

derne indenfor indtægtsrammen, samt opretholdelse af forsyningssikkerheden.    

Med hensyn til vandtab er dette opgjort til 9,81 %. Gennemsnitsværdien for alle indberetninger for 2019 fra de 

øvrige danske vandselskaber ligger på 5,48 %. Jf. afsnit 3.3.3 er opgørelsen, af det forholdsvis høje vandtab i 

2019 sammenlignet med tidligere år, som nævnt forbundet med usikkerhed og skyldes med stor sandsynlighed 

en kombination af ekstra store skylninger på ledningsnettet i Aalborg Midtby i forbindelse med en større bakte-

riologisk forurening samt en fejl-registrering af oppumpede vandmængder ved en kildeplads. 

Den gennemsnitlige værdi for vandtabet for Vanddivisionen fra 2010 til 2017 ligger på ca. 7,5%. Vandtabet for 

2020 er jf. afsnit 3.3.3 opgjort til 7,9 %. 

Aflastningsmængden fra overløb er opgjort til 1128,5 m3/år/ha reduceret areal. Aflastningsmængden ligger un-

der gennemsnitsværdien for alle indberetninger fra de øvrige danske vandselskaber som ligger på 1.481 

m3/år/ha reduceret areal. 

 

Nettoenergiforbruget for transport (kloaksystem) og rensning af spildevand er opgjort til -0,39 kWh/m3 debiteret 

vand. Gennemsnitsværdien for alle indberetninger var 0,9 kWh/m3 debiteret vand. At nettoenergiforbruget til 

spildevandsbehandlingen er negativt, er et billede på, at der produceres mere energi ved spildevandsbehand-

lingen end, der bliver forbrugt til både transport og rensning af spildevandet.  

 

3.4. Renovation 
Renovation håndterer alt affald, herunder de genanvendelige materialer og restaffald ved kommunens ca. 

110.000 husholdninger og ca. 5.000 sommerhuse. Derudover administreres og indsamles der restaffald ved 

alle virksomheder i kommunen. 

 

Husholdninger og virksomheder har mulighed for at aflevere affald på genbrugspladserne Over Kæret, 

Sundsholmen, Storvorde, Hou, Gandrup og Nibe. På genbrugspladserne er der rigtig gode muligheder for at 

aflevere sorteret affald til direkte genbrug og til genanvendelse.  Ligeledes kan der afleveres affald til for-

brænding og til deponi. 

 

Husholdninger, virksomheder og sommerhuse i Aalborg Kommune skal være tilsluttet den kommunale ind-

samling af restaffald. Indsamling af restaffald sker i containere, storcontainere, vippecontainere, nedgravede 

containere samt affaldssække. Indsamlingen af restaffald er delt i 4 distrikter, hvor Renovation selv indsam-

ler i ét distrikt med ca. 75.000 tømninger. I de øvrige 3 distrikter indsamler en privat renovatør. Renovation 

har dog stadig ansvaret for indsamlingen af restaffald i disse 3 distrikter. Renovation tager sig af alle kunde-

reklamationer, også i de områder der er udliciteret.  

 

Derudover kan Renovations aktiviteter opdeles i: 

• Indsamling af papir og pap samt plast og metal til genanvendelse ved alle husholdninger 

• Indsamling af haveaffald ved énfamilieboliger i byerne. Haveaffaldet afsættes til jordforbedring eller 
jordbrugsformål samt til biobrændsel. 

• Indsamling af glas i kuber. 

• Diverse indsamlingsordninger ved kommunale institutioner. Herunder indsamling af farligt affald. 

• Bestillerordning, hvor borgerne kan bestille afhentning af stort affald. 

• Information om affaldshåndtering. 

• Skoletjenesten, undervisning af børn og unge 
 

Renovation er også ansvarlig for drift af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, hånd-

tering af haveaffald, jorddeponering og kartering. 

 

Forbrænding af forbrændingsegnet affald og drift af den kontrollerede losseplads, hvor der deponeres affald 

foregår via I/S Reno-Nord. Ligeledes driver I/S Reno-Nord modtagestation for farligt affald. 
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Foto: Hovedadressen for Renovation, Over Bækken 2 

  

 

3.4.1. Husholdningsaffald 
Renovation har de senere år arbejdet efter den gældende affaldsplan ”Aalborg uden affald 2014-2025”, som 

blev vedtaget af Aalborg Byråd i 2015. Målet med planen er at sikre, at der sker en optimal indsamling og 

behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse, så det sikres, at ressourcerne bliver i kredsløbet 

så længe som muligt. Målet er at gavne miljøet og være med til at skabe en mere bæredygtig kommune. Et 

af målene er at få borgerne til at sortere mest muligt affald til genanvendelse. Af følgende tabel fremgår, 

hvor meget der hhv. er indsamlet til genanvendelse, forbrænding og deponering i perioden 2016 til 2020:  

  

Husholdningsaffald  

fordelt på 

affaldsstrømme 

2020 

% 

 

2020 

Tons 

2019 

Tons 

2018 

Tons 

2017 

Tons 

2016 

Tons 

       

Genanvendelse 50 65.645 65.213 60.663 58.919 54.711 

Forbrænding 44 56.737 55.533 54.934 59.103 63.677 

Deponering 6 7.766 6.415 6.719 6.226 5.704 

       

I alt 100 130.147 127.161 122.316 124.248 124.092 

 

Tabel: Husholdningsaffald fordelt på behandling i procent for 2016-2020.  

 

Husholdningsaffald omfatter restaffald, papir, glas, farligt affald, metal, plast, haveaffald og byggeaffald fra 

husholdningerne.  

 

2020 har været et usædvanligt år pga. Covid-19. Mange har arbejdet hjemmefra, hvilket muligvis forklarer, 

at husholdningsaffaldsmængden er steget med 2 % fra 2019 til 2020. Dog har der også været en befolk-

ningstilvækst i kommunen, som også har fået mængden af husholdningsaffald til at stige. Følgende figur 

viser at der er genanvendt og brændt nogenlunde det samme som i 2019, dog med en mindre stigning i 

genanvendelse og en mindre stigning i det affald, der deponeres på en losseplads. 
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Figur 19: Husholdningsaffald fordelt på behandling i procent for 2016-2020.  

 

Som det fremgår at ovenstående graf, så blev kurven knækket i 2017, hvorefter der er gået mere hushold-

ningsaffald til genanvendelse end til forbrænding.  

 

Også i fremtiden iværksætter Renovation initiativer, der understøtter, at flere ressourcer går til genbrug eller 

indgår i en genanvendelsesproces.  

 

 

3.4.2. Kommunens genbrugspladser 
De senere år har der samlet været knap 800.000 besøg på genbrugspladserne. I 2020 var der heraf regi-

streret ca. 17.000 virksomheder. I nedenstående figur ses, hvordan besøgene fordeler sig på de seks kom-

munale genbrugspladser i perioden 2017-2020: 

 
Figur 20: Besøg i perioden 2017-2020 på kommunens seks genbrugspladser. 
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På Genbrugspladsen Over Kæret kom der 10 % færre besøgende i 2020 i forhold til 2019. Dette skyldes 

bl.a., at genbrugspladsen i ca. 14 dage var lukket pga. Covid-19, og efter åbningen modtog 

genbrugspladsen i en periode ikke haveaffald. Borgerne skulle aflevere haveaffald fra genbrugspladserne 

Over Kæret og Sundsholmen direkte på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal eller på de øvrige 

genbrugspladser. På Genbrugspladsen Over Kæret blev der ligeledes etableret adgangsbegrænsning på 

max 20/25 biler på pladsen. Adgangsbegrænsingen medførte til tider store køer, som fik borgerne og 

virksomhederne til at vælge en af de andre genbrugspladser.  

 

Der blev afleveret knap 78.000 ton affald ved besøgene inkl. haveaffald og byggeaffald. Mængden er steget 

med 5 % siden 2019. I nedenstående figur ses, hvordan mængderne fordeler sig på genbrugspladserne:  

 

 

 
Figur 21: Affald, som er tilført genbrugspladserne i Aalborg Kommune 2017-2020.  

 

Det affald, der blev afleveret på kommunens genbrugspladser i 2020, fordeler sig på behandling på følgende 

måde: 

 

 

 

 

 

65 % til genanvendelse 

14 % til forbrænding 

13 % til deponi 

  8 % jord 

 

 

 

 

 

Der har været et fald på 1 % af det affald der afleveres til genanvendelse, ligeledes er mængden af affald til 

forbrænding faldet med 1 %, til gængæld er det affald, der deponeres på en losseplads, steget med 2 %. 

Størstedelen, 65%, af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, går til genanvendelse.  

 

Udover ovenstående mængder er der på alle genbrugspladser placeret en container eller telt, hvor borgerne 

kan stille ting, der kan genbruges via et kommunalt beskæftigelsesprojekt eller de humanitære organisatio-

ner. Borgerne stiller flere ting til direkte genbrug, og der indsamles mellem 1.000 og 2.000 ton genbrugsva-

rer via denne ordning hvert år. Mængden vurderes at stige på grund af det fokus, der er på direkte genbrug. 

Der er sat en del initiativer i gang for at fremme genbrug og genanvendelse yderligere. 
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3.4.3. Nedgravede containere i tætbyen 
 

Siden 2018 er der etableret nedgra-

vede containere i hele Aalborg tætby.  

 

De nedgravede containere bliver som 

udgangspunkt placeret i sæt af 3 stk., 

hvor det ved hver affaldsø vil være mu-

ligt at aflevere: restaffald, pap/papir, 

plast/metal, glas/flasker, batterier, mi-

nielektronik.  

 

Der skal etableres ca. 1.000 nedgra-

vede containere. Målet er, at borgerne 

får en afstand fra hoveddøren til nær-

meste affaldsø på max. ca. 75 m.  

  

 

 

Til og med 2020 er der etableret 100 affaldsøer, dvs. ca. 300 nedgravede containere. Flere tjek af det affald, 

der er afleveres ved affaldsøerne, viser, at borgerne er gode til at sortere i de forskellige affaldstyper, og at 

der ikke er mange fejlsorteringer, hvilket gør, at der er god genanvendelse af affaldet i den efterfølgende 

proces.  

 

 

Figur 22: Områderne hvor der etableres omkring 1.000 nedgravede containere 

Sideløbende med etablering af nedgravede containere i tætbyen efterspørges nedgravede containere også 

på private arealer. Her har Renovation division en fortløbende, rådgivende rolle primært i forhold til boligfor-

eninger. 

 

Foto: Affaldsøer, Norgesgade 
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Samtidig med etablering af nedgravede containere udfases eksisterende plastcontainere på hjul i tætbyen. 

 

 

3.4.4. Reducering af CO2-udslippet 
Renovations vognpark i 2020 omfatter lastvogne, kassevogne, servicevogne, værkstedsvogne og diverse 

entreprenørmateriel, som primært benytter HVO-diesel (biodiesel), konventionel diesel, gas og benzin. Re-

novation skiftede i midten af 2019 den konventionelle diesel ud med et miljøvenligt og næsten CO2 neutralt 

brændstof i form af HVO diesel. HVO diesel er også 100% fossilfrit.  

 

Renovation udskifter løbende den ældste del af vognparken. Ved nyanskaffelser af vogne sikres det, at vog-

nene som minimum er udstyret med den nyeste EU-standard for udledninger. 

 

I følgende figur ses brændstofforbruget 2016–2020: 

 

 
Figur 23: Brændstofforbrug 2016-2020. I midten af 2019 erstattes den konventionelle diesel med biodiesel 

HVO. 

 

I 2020 udgjorde HVO diesel 76 % ud af den samlede mængde diesel, der blev brugt til Renovations daglige 

arbejde.  

 

 

3.4.5. Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 
På Affalds- og Genbrugscenter Rørdal modtages der jord og affald til deponering og behandling på følgende 

behandlingsanlæg og depoter: 

 

• Fyldplads 

• Renjordsdepot 

• To specialdepoter for lettere forurenet jord 

• Sorteringsplads for jord. 
 

Desuden drives et anlæg for have- og parkaffald.  

 

Der deponeres kun affald og jord, som ikke forventes at give anledning til udvaskning af forurenende stoffer 

til grundvandet eller Limfjorden. 

 

Mængden af den jord, der modtages på anlægget, er steget meget de senere år. Det forventes at anlægget 

lukker ned i løbet af 2021-22. 

 

 

3.4.6. Nordjyllands Ressourcepark 
Renovation og I/S Reno-Nord planlægger i fællesskab en ressourcepark på arealer med direkte tilknytning til 

I/S Reno-Nords nuværende faciliteter i Aalborg Øst. Det er ambitionen, at den nye ressourcepark skal være 

et kraftcenter i affaldshåndteringen både i Aalborg Kommune og i Nordjylland. 
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Aalborg Kommune har høje ambitioner for at sikre bæredygtig håndtering og ressourceudnyttelse af affald - 

både til gavn for miljø og økonomi. Det er en indsats, der understøtter Aalborg Kommunes målsætning om 

at være fossilfri i 2050. 

 

Derfor har I/S Reno-Nord og Renovation etableret et stærkt partnerskab, som skal virkeliggøre en ny vision 

for den måde, hvorpå der tænkes minimering, håndtering, genbrug, genanvendelse og energiudnyttelse af 

affald i det, der foreløbigt kaldes Nordjyllands Ressourcepark. 

 

Med planen for Nordjyllands Ressourcepark er det i høj grad også ambitionen at skabe en park, hvor der i 

fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer kan tænkes nye kreative tanker og løsninger ift. 

affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi. 

 

Konkret betyder planerne bl.a.: 

 

• At alle de nuværende faciliter på Over Bækken 2 flytter til nye faciliteter i den kommende ressourcepark. 

• At sortering, oplag, behandling, genbrug og genanvendelse af affald samles et sted, hvilket giver mindre 
transport, lettere arbejdsgange. 

• At der etableres en ny og moderne genbrugsplads, der skal tage noget af presset af genbrugspladsen på 
Over Kæret. 

• At aktører fra affaldsområdet inviteres ind i ressourceparken til at samarbejde om fremtidens løsninger på 
affaldshåndtering, genanvendelse, affaldsminimering, cirkulær økonomi mm. som en del af Aalborgs 
grønne testcenter. 

 

Projektets organisering er etableret ultimo 2020, og det samlede projekt forventes at være operationelt i 

2024-25. 
. 

  
Figur 24: Foreløbig visualisering af ressourceparken. 
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4. Bilag  
 

4.1. Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse for Energidivisionen 
Følg dette link  

 

4.2. Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse for Vanddivisionen 
Følg dette link 

 

4.3. Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse for Renovation 
Følg dette link 

http://edoc4:8080/GetFile.aspx?fileId=24477480&redirect=true
http://edoc4:8080/GetFile.aspx?fileId=24865241&redirect=true
http://edoc4:8080/GetFile.aspx?fileId=24437624&redirect=true

