By- og Landskabsudvalget

Punkt 18.

Orientering om spildevandsforhold i Aalborg Kommunes kolonihaver
2016-053579
Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget og
By- og Landskabsudvalgets orientering resultaterne af spildevandsundersøgelse i kolonihaveforeningerne i
Aalborg Kommune.
Miljø- og Energiudvalget behandler sagen i mødet den 7. december 2016.
Beslutning:
Til orientering
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Siden 2008 har By- og Landskabsforvaltningen i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen arbejdet med
forskellige undersøgelser og registreringer af spildevandsforholdene i kolonihaveforeningerne i Aalborg
Kommune.
I 2013-2014 blev der således gennemført tilsyn og registrering af spildevandsforholdene i 1031 af de i alt
2282 kolonihaver i kommunen. Resultatet af arbejdet er sammenfattet i rapporten ’Spildevandsundersøgelser i kolonihaver’, der er vedlagt som bilag 1. Registreringerne viste, at der er spildevandsproduktion i 92 %
af disse haver, og at spildevandet primært stammer fra håndvask, toilet og bad. Undersøgelsen viste også,
at hovedparten af spildevandet ikke bortskaffes på lovlig vis, da 98 % bortskaffes via ikke godkendte nedsivningsløsninger.
Ud over de gennemførte tilsyn indeholder undersøgelsen også en beskrivelse og vurdering af forskellige
spildevandsløsningers egnethed. Flere af kolonihaveforeningerne er beliggende i områder, hvor de fysiske
forhold såsom høj grundvandsstand har afgørende betydning for hvilke spildevandsløsninger, der er egnet.
Det er i rapporten vurderet, at spildevandskloakering generelt er den bedste løsning miljømæssigt.
Flere andre kommuner i landet arbejder ligeledes med samme spildevandsproblematik ved kolonihaver, og
disse kommuner arbejder overvejende med spildevandskloakering som den bedste løsning.
I flere af kolonihaveforeningerne afledes spildevand direkte til vandløb omfattet af de statslige vandplaner.
Oplandene til disse vandløb er omfattet af krav om forbedret rensning af spildevand (Øster Å og Lindholm
Å). Således er kolonihaveforeninger Åblink og Voerbjerglund omfattet af kravene om forbedret rensning af
spildevand. Det forventes derfor, at disse områder vil blive spildevandskloakeret først.
På baggrund af undersøgelsens resultater vil By- og Landskabsforvaltningen i samarbejde med Miljø- og
Energiforvaltningen arbejde videre med spildevandskloakering af kolonihaveområderne, som løsningen på
håndteringen af spildevand fra kolonihaverne i Aalborg Kommune.
I henhold til Aalborg Kommunes spildevandsplan er det fastsat, at "I første halvdel af planperioden vil der
blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen omfattende spildevandsløsninger for kolonihaverne”. Den videre
proces bliver således at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen på baggrund af undersøgelserne.
En del af den videre proces bliver også at udarbejde en finansieringsmodel for spildevandskloakeringen af
kolonihaverne og en juridisk vurdering heraf.
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Bilag:
Rapport spildevandsundersøgelser i kolonihaver
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