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1.
Udmøntning af besparelse på gadelys 2011
J.nr.: 05.01.12G00. Sagsnr.: 11/245
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
I budgettet for 2011 blev der vedtaget en besparelse på 250.000 kr/år.
En af mulighederne er investeringer i lyskilder med lavere energiforbrug og længere levetid - en mulighed der kræver planlægning/tid og investering. Forvaltningen er først lige
startet på dette arbejde og der må derfor tages andre muligheder i anvendelse, hvis besparelsen skal nås i 2011.
Der kan umiddelbart nævnes følgende muligheder:



Slukke helt for gadelyset i sommermånederne juni, juli og august
Natsænkning ved at slukke hver anden lampe (hvor dette umiddelbart kan lade sig
gøre) f.eks. kl. 23 - 06 hele året

Der vil også skulle investeres i nogle målerområder, hvis ovenstående skal gøres ensartet
for hele kommunen.
6 nordjyske kommuner reducerer strømforbruget på en af ovenstående måder.
Der kan naturligvis være større eller mindre utryghed forbundet med ovenstående tiltag –
men tiltagene skønnes nødvendige, hvis budgettet skal holdes.
På længere sigt (fra 2012) kan der arbejdes med:





Natsænkning ved at sænke spændingsniveauet og dermed lysstyrken f.eks. kl. 23 06 hele året
Via bl.a. den nye energiovervågning at sætte ind med udskiftning af lyskilder, der
er meget energikrævende, til mindre energikrævende
Udskiftning af lyskilder med kort levetid til en længere levetid
Evt systematisk udskiftning af lyskilder på veje/i områder – frem for udskiftning af
enkelte lyskilder, når de er defekte – hvilket vil give lavere entreprenørudgifter.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Udmøntning af besparelsen på 250.000 kr i 2011.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der fra og med sommeren 2011 slukkes helt for gadelyset i juni, juli og august
322

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 01-02-2011

At der efter sommeren 2011 indføres natsænkning ved slukning af hver anden lampe kl.
23 - 06
At tiltagene annonceres i maj og august
At der arbejdes videre med de øvrige langsigtede tiltag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Det indstilles:
At der snarest muligt i 2011 indføres natsænkning ved slukning af hver anden lampe kl.
23-06, hvor dette umiddelbart er muligt
At der arbejdes videre med de øvrige langsigtede tiltag til indførelse hurtigst muligt
At tiltagene annonceres
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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2.
Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012
J.nr.: 13.05.00P26. Sagsnr.: 10/14576
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Køreplanerne for den kollektive trafik følger skoleåret og skal derfor tilrettes med virkning
fra d. 26. juni 2011 og ca. et år frem. Forvaltningen har i september 2010 hørt kommunens skoler og efterskoler, om de havde ændringsforslag til de nuværende køreplaner.
Herudover er de løbende henvendelser fra borgere blevet opsamlet.
Samtlige henvendelser er efterfølgende blevet behandlet af NT, der har bearbejdet køreplanerne ud fra de indkomne forslag samt regnet på økonomien ved de enkelte ændringsforslag. Der er indkommet nedenstående ændringsforslag. Se også bilagene med NT’s svar
og rutekortet.
RUTE 103
Ændringsforslag/bemærkning: Rejsetiden er for lang mellem Li. Rørbæk og Nørager
samt at bussen er fyldt sidst på ruten, så der ikke er siddeplads til alle.
Svar: Ændring af køreplanen vil medføre, at andre køreplaner også skal ændres, hvilket
vil medføre ventetid for elever fra Sortebakkeskolen, Ravnkilde Skole og Karensmindeskolen. Det vurderes, at ulemperne ved en ændring langt overstiger fordelene. Mht. til fyldte
busser sidst på ruten er det normalt, at ståpladserne tages i brug på lokalruterne
i spidsbelastningsperioderne.
Ingen ændringer
RUTE 104
Ændringsforslag/bemærkning: Der ønskes bedre mulighed for at benytte naturvejledning på Skillingbro Naturskole ved at forlænge nogle ruter. At genetablere nogle tidlige
afgang fra Terndrup til brug for undervisning i Skoleskoven i Buderupholm Skovdistrikt og
i samme ombæring nedlægge rute 384 om onsdagen.
Svar: Der er ikke mulighed forlænge turene, men mulighed for, at rute 53 der holder i
Støvring kan køre en dobbelttur på rute 104 midt på dagen. Mht. genetableringen af de
tidlige afgange fra Terndrup kan disse køres af rute 384, der er ledig i dette tidsrum.
Ændringsforslag:
Køreplanændringer – nettoudgift 20.000 kr.

Terndrup afg. 12.36 forlænges til Støvring ank. 13.16 - skoledage

Terndrup afg. 13.46 ændres til afg. 13.36 (Støvring ank. 14.17) - hverdage

Støvring afg. 12.52 - Terndrup ank. 13.31 (forlængelse af tidligere Skørping afg.
12.58) - skoledage
Nye køreplanture – nettoudgift 56.000 kr.

Terndrup afg. 8.33 – Støvring ank. 9.09 - skoledage

Støvring afg. 9.22 – Terndrup ank. 10.01 - skoledage
RUTE 360
Ændringsforslag/bemærkning: At der etableres en ekstra afgang fra skolen, da Sul324
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drup Skole forudser indskrænkninger i indskolingsmodellen, så skoledagen for en del elever afsluttes 11.30. Klage over at eleverne fra Veggerby har op til 45 minutters buskørsel.
Der er endvidere lavet passagertælling, der viser, at der kun er 1 kunde på den tidlige
morgentur.
Svar: Der kan etableres en ekstra hjemkørsel med eksisterende kontraktbus. Det er ikke
muligt at ændre køretiden på ruten ud fra den rutestruktur, der er vedtaget, man kan dog
ved at vende ruten dele "sol" og vind lige. Det kan dog ikke anbefales, da tællinger viser,
at der højst er en elev fra Veggerby-området.
Ændringsforslag
Ekstra hjemkørsel fra skolen med den eksisterende kontraktbus – nettoudgift 85.000 kr.

Afg. 11.40 retur til skolen 12.32
Nedlæggelse af den tidlige morgentur – nettobesparelse 90.000 kr.

Afg. 6.03 ank. Kirketerp 7.00 nedlægges
RUTE 363
Ændringsforslag/bemærkning: At der etableres en ekstra afgang fra skolen, da Suldrup Skole forudser indskrænkninger i indskolingsmodellen så skoledagen for en del elever
afsluttes 11.30. Klage over at eleverne fra Trængstrup og Rebstrup har op til 45 minutters
buskørsel. Der er endvidere lavet passagertælling, der viser, at der er 0 kunder på den
tidlige morgentur.
Svar: Der kan etableres en ekstra hjemkørsel med eksisterende kontraktbus. Det er ikke
muligt at ændre køretiden på ruten ud fra den rutestruktur, der er vedtaget. Turene køres
i samme retning hele dagen, så "sol og vind" deles lige.
Ændringsforslag:
Ekstra hjemkørsel fra skolen med den eksisterende kontraktbus – nettoudgift 83.000 kr.

Afg. 11.40 retur til skolen 12.31
Nedlæggelse af den tidlige morgentur – nettobesparelse 50.000 kr.

Afg. 6.05 ank. Suldrup 6.35 nedlægges
RUTE 380
Ændringsforslag/bemærkning: At man genetablerer afgang fra skolen kl. 15.45 af
hensyn til børn i SFO´en. At elever fra Blenstrup, Askildrup, Horsens og Gerding har problematiske transportmuligheder.
Svar: Afgangen kan genetableres, og afgangen kl. 16.48 kan nedlægges, da passagertællinger viser, at der er 0 passagerer på den. Mht. de problematiske transportmuligheder har
dette tidligere været behandlet Byrådet d. 23/9-2010. Der blev fremlagt 4 forskellige løsningsforslag, hvoraf ingen var udgiftsneutrale. Byrådet besluttede dengang at fastholde de
nuværende køreplaner.
Ændringsforslag
At man genetablerer afgang fra skolen kl. 15.45, og nedlægger ruten fra Skørping Station kl. 16.48 (økonomi uændret).
RUTE 382
Ændringsforslag/bemærkning: At morgenturen omlægges, så den passer bedre med
skolens ringetid.
Svar: Problemet kan løses ved at vende ruten, hvilket dog vil bevirke en væsentlig længe325
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re køretid for de fleste elever. Sagen tidligere været behandlet i udvalget d. 10/8-2010,
hvor det blev besluttet at fastholde den nuværende køreplan.
Ændringsforlag:
At ruten vendes på den tidlige morgentur (økonomi uændret).
RUTE 383
Ændringsforslag/bemærkning: At elever fra Blenstrup, Askildrup, Horsens og Gerding
har problematiske transportmuligheder.
Svar: Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet d. 23/9-2010 i byrådet. Der blev
fremlagt 4 forskellige løsningsforslag, hvoraf ingen var udgiftsneutrale. Kommunen besluttede dengang at fastholde de nuværende køreplaner.
Ingen ændringer
RUTE 384
Besparelsen på rute 384 er indregnet i økonomiberegningen for udvidelsen på rute 104
RUTE 480
Ændringsforslag/bemærkning: Ruten ønskes omlagt, så der spares en taxatur.
At bussen ankommer tidligt i forhold til skolens ringetid, og at den er fyldt på den sidste
del af ruten. At elever fra Ladelund ikke kan benytte rute 481.
Svar: Ruten er allerede omlagt. En senere kørsel vil medføre en væsentlig merudgift, da
der skal indsættes en ekstra bus. Elever fra Ladelund kan benytte andre ruter, hvor køretiden er stort set den samme.
Ingen ændringer
RUTE 481
Ændringsforslag/bemærkning: At ruten køres samme retning både morgen og eftermiddag, så "sol og vind" deles lige. At der findes en løsning, så børnene ikke skal krydse
Løgstørvej.
Svar: Ruten kan vendes, så det giver en mere ligelig fordeling af køretiden. Ved at vende
ruten tyder det på, at problemet med krydsning af Løgstørvej minimeres.
Ændringsforslag:
At ruten vendes, så der køres samme vej morgen og eftermiddag (økonomi uændret).
RUTE 482
Ændringsforslag/bemærkning: At ruten forlænges så den afgår fra Sortebakkeskolen.
Svar: Ruten kan forlænges, men afgangen fra Nørager Station bør være uændret, da bussen skal vente på rute 130.
Ændringsforslag
Køreplansændring – nettoudgift 4.000

Sortebakkeskolen afg. 16.41 (forlængelse af turen Nørager station afg. 16.43)
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Forvaltningen har den 26.1. modtaget vedlagte brev fra NT, der orienterer om prisstigninger ifm det sidste udbud, som vil betyde prisstigninger på ca. 0,7 mio kr/år - med halvårsvirkning i 2011. Dette påvirker ikke a’contobetalingen i 2011, men det højere niveau bør
søges indarbejdet i Budget 2012, alternativt bør der ske omlægning af de eksisterende
busruter med henblik på at opnå udgiftsneutralitet. Efterreguleringen i 2011 indregnes i
betaling for 2013.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Samlet merudgift på ca. 108.000 kr/år.
Merudgift på 700.000 kr./år - jfr. brev fra NT af 26.1.11.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer efterkommes, således at der – set i lyset
af de nyeste oplysninger – ikke bliver tale om en merudgift
At prisstigninger på 700.000 kr/år søges indarbejdet i budget 2012

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Sagen udsættes.
Der afholdes extraordinært møde i TMU mandag den 7. februar kl. 15:00 med deltagelse af
NT med henblik på afklaring af forskellige spørgsmål. Økonomiudvalget inviteres til deltagelse.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.

Bilag:
- 433669 Åben
- 434000 Åben
- 435017 Åben
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3.
Frigivelse af rådighedsbeløb på Center Plan, Byg og Vej´s område
J.nr.: 00.30.08S05. Sagsnr.: 11/1247
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
I budget 2011´s investeringsoversigt er der på Center Plan, Byg og Vej´s område bl.a.
afsat følgende rådighedsbeløb, som hermed søges frigivet som anlægsbevillinger:
A.
Byggemodning af etape C i Støvring Ådale med 1,0 mio kr. Byrådet besluttede i november
2010, pkt. 8, hvor den næste boligetape skulle være. Da der i 4. kvartal af 2010 og specielt i december blev solgt så mange grunde på Bæveren, at der ved årets udgang kun var 9
grunde tilbage, blev arbejdet med den nye etape straks sat i gang i det nye år med lokal-,
varme- spildevandsplanlægning, arkæologiske forundersøgelser, projektering, udstykning
etc. Rådighedsbeløbet på 1,0 mio kr. søges derfor frigivet. Der er afsat 10 mio kr. i 2012
til selve byggemodningen. Plansagerne udarbejdes i foråret delvis sideløbende med projekteringen, så udbud/licitation kan afholdes i efteråret.
B
Udskiftning af en af indsatslederbilerne med 275.000 kr. Der undersøges to bilmærker men det væsentligste er indretningen af og udstyret til bilen, hvilket er ved at blive tilpasset den økonomiske ramme. Den anden af beredskabets 3 biler er sat til udskiftning i investeringsoversigten for 2013.
(Budgettet hører ikke under TMU, men ØK - men tages alligevel med i denne "pakke")
C.
I forlængelse af planarbejdet i Skørping, herunder kommuneplantillæg nr. 8 og borgermødet i denne forbindelse, er der afsat 125.000 i både 2011 og 2012 til en trafik- og midtbyplan. Der skal udarbejdes en




trafikanalyse og forslag til evt. ny trafikstruktur
analyse af mulighederne for byfortætning
analyse af og retningslinjer for kulturmiljøet (jf beslutning på BY 26.8.10 ifm vedtagelsen af lokalplan 243)

For at komme på "omgangshøjde" med bl.a. Banedanmark, ønskes arbejdet startet op i
foråret.
D.
Penge til asfaltvedligeholdelse er afsat dels på drifts- dels på anlægsbudgettet af budgetpolitiske årsager. Med henblik på at komme tidligt i gang med det tiltrængte arbejde søges
anlægspengene på 4,8 mio kr. frigivet sideløbende med, at der arbejdes på årets asfaltudbud.
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E.
Endelig er der afsat et i 2011 reduceret beløb på 350.000 kr. til brorenovering. Beløbet er
planlagt til 2 større renoveringer/udskiftninger: Snorupsgårdvej/Skidenbæk og Estrupvej/sideløb til Guldbæk samt flere mindre renoveringer af broer/underløb.
------------Forvaltningen har valgt denne samling af frigivelser dels for at rationalisere sagsomfanget
dels for at fremskynde arbejdet, da en frigivelse efter afholdelse af evt. licitationer vil lægge mindst en måned til sagsbehandlingstiden. Endelig søger forvaltningen at nå at få "omsat" de mange og især små "anlægsprojekter" i det år, hvor projektet er budgetsat.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Frigivelse af de 5, A - E, rådighedsbeløb som anlægsbevillinger.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At de 5 rådighedsbeløb på i alt 6,55 mio kr. frigives som anlægsbevillinger

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Forslagene A samt C-E indstilles frigivet.
Forslag B oversendes til ØK’s beslutning.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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4.
Frigivelse af midler til sektorplanlægning
J.nr.: 01.05.08G00. Sagsnr.: 11/1189
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
På Budget 2011 er der afsat 750.000 kr. i 2011 og 2012 til sektorplanlægningen. Formålet
hermed er både at sikre en bedre og hurtigere sagsbehandling og at forberede den kommende revision af kommuneplanen.
Konkret er der i 2011 behov for at fremme sektorplanlægning vedr. natur og vandforsyning.
Rebild Kommune varetager administrationen af Naturbeskyttelsesloven og har også ansvaret for de lysåbne naturtyper i NATURA 2000 områderne. En del af denne forpligtelse er
bl.a. at føre tilsyn med kommunens naturarealer, både de privatejede og de offentligt ejede, en opgave, som kommunen hidtil har udført fra sag til sag. Denne fremgangsmåde
skaber ikke et samlet overblik over området og sagsbehandlingen er endvidere vanskelig
at gennemføre i vinterhalvåret – for ikke at sige umulig, når landskabet er dækket af sne.
Det er derfor relevant at tage hånd om dette via en naturkvalitetsplanlægning, der kan
fremme sagsbehandlingen vedr. den beskyttede natur i kommunen. Naturkvalitetsplanlægningen er nøjere beskrevet i vedhæftede notat.
På sigt vil naturkvalitetsplanlægningen betyde:






Detaljeret kendskab til tilstanden af kommunens § 3-arealer
Deraf følgende opkvalificeret sagsbehandling
Kortere sagsbehandlingstid, fx på husdyrsager
Bedre grundlag for kommuneplanlægning, bl.a. i forbindelse med den forestående
revision af landbrugsplanlægningen
Generelt bedre og hurtigere service over for borgere og lodsejere

I forhold til drikkevandsforsyningen står Kommunen over for at skulle gennemføre en indsatsplanlægning for en række OSD-udpegede arealer (OSD: Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) og udarbejde en ny, samlet vandforsyningsplan for Rebild Kommune.
Der er i budgettet afsat midler til indsatsplanlægningen, men ikke til udarbejdelsen af en
ny vandforsyningsplan. De nuværende vandforsyningsplaner fra de tre forhenværende
kommuner Nørager, Skørping og Støvring er mellem 9 og 25 år gamle. Den viden, de tre
planer er udtryk for, er således forældet i varierende omfang. Det vil derfor ikke være rationelt at ajourføre disse planer, hvorfor der i stedet skal udarbejdes en ny, samlet plan
for hele Rebild Kommune. Som led i udarbejdelsen af vandforsyningsplanen skal der bl.a.
ske en teknisk gennemgang af samtlige vandværker i kommunen for at vurdere deres egnethed til at indgå i den fremtidige vandforsyningsstruktur.
Det er hensigtsmæssigt at udføre arbejdet med en ny, samlet vandforsyningsplan for Rebild Kommune sammen med indsatsplanlægningen for OSD. Arbejdet med vandforsyningsplanen ønskes derfor påbegyndt i 2011 med henblik på at koordinere denne planlæg330
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ning med indsatsplanlægningen.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
På Budget 2011 er der for indeværende år afsat 750.000 kr. til sektorplanlægning. Midlerne forventes fordelt med 450.000 kr. vedr. naturkvalitetsplanlægning og 300.000 kr. vedr.
vandforsyningsplanlægning.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der frigives 750.000 kr. til naturkvalitetsplanlægning og vandforsyningsplanlægning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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5.
Nørager Vandværk - ny boring
J.nr.: 13.02.03P19. Sagsnr.: 08/2398
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Nørager Vandværk har søgt om tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring for
at fremtidssikre forsyningskapaciteten.
Der blev den 20. november 2009 meddelt tilladelse til etablering af en boring på matr. nr.
1cz Nøragergård Hgd., Durup, som ejes af Henning Tandrup, Bredgade 54, 9610 Nørager.
Samtidig blev der meddelt foreløbig tilladelse til vandindvinding fra boringen.
For at sikre området omkring indvindingsboringen samt gode adgangsforhold til boringen, er der indledt forhandlinger mellem Nørager Vandværk og Henning Tandrup om erhvervelse af et areal fra ejendommen matr. nr. 1cz. I forhandlingerne opereres med en
pris på kr. 30,- pr. m2.
Prøvepumpningen af den nye boring og analyseresultaterne har vist et tilfredsstillende
resultat. Boringen er nu færdigetableret, og vandværket har søgt om endelig indvindingstilladelse på den nye boring.
Behandling af endelig tilladelse til vandindvinding efter vandforsyningsloven pågår.
Hvis der ikke indgås frivillig aftale, kan kommunen i henhold til vandforsyningslovens § 37
erhverve arealet til formålet ved ekspropriation. Det drejer sig om et areal på ca. 5.000
m2.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Såfremt der bliver behov for at ekspropriere, skal Kommunen tilbyde en erstatning. Forvaltningen vil i så fald vende tilbage med et konkret forslag til erstatning.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der træffes principbeslutning om, at kommunen vil igangsætte ekspropriation af arealet til fremtidig kildeplads for Nørager Vandværk, såfremt der ikke opnås frivillig aftale.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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Bilag:
- 432946 Åben
- 433698 Åben
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6.
Orientering om affaldsgebyrer for virksomheder
J.nr.: 07.00.10S29. Sagsnr.: 10/8261
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Orientering vedr. erhvervsaffald
Bekendtgørelse om affald
Den 1. januar 2011 trådte bekendtgørelse af 21. december 2010 om affald i kraft. Den
erstattede bekendtgørelse af 13. januar 2010 om affald.
Der var varslet ændringer, i forhold til virksomhedernes adgang til genbrugspladserne og
opkrævningen af affaldsgebyrer, men umiddelbart inden bekendtgørelsens vedtagelse blev
disse fjernet. I stedet valgte Miljøstyrelsen at fastholde de regler, som var gældende i bekendtgørelse af 13. januar 2010 om affald.
Miljøstyrelsen nedsætter snarest en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan erhvervslivets adgang til genbrugspladserne og betaling her for skal ske pr. 1.januar
2012. Forvaltningen afventer stillingtagen til evt. brug af udfordringsretten til indholdet i
den kommende bekendtgørelse er kendt.
Der gælder således samme regler i 2011 som i 2010. Reglerne i 2012 afventer den bekendtgørelse, som træder i kraft den 1. januar 2012.
Status vedr. affaldsgebyrer 2010
Forvaltningen arbejder pt. på at færdigbehandle ca. 40 henvendelser vedr. opkrævning af
affaldsgebyrer for virksomheder i Rebild Kommune 2010.
Forvaltningen udsendte i starten af august måned ca. 2.300 breve til de virksomheder,
som var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, med et CVR-nr. og et P-nr. beliggende i kommunen.
På forhånd havde forvaltningen sorteret de virksomheder fra, der var registreret med
branchekode eller virksomhedsform omfattet af bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen.
Efter udsendelsen af breve blev forvaltningen i de efterfølgende måneder næsten ”lagt
ned” af henvendelser fra virksomheder i form af telefoner, mails, breve og personlige henvendelser. Ca. 550 virksomheder har skriftligt søgt om fritagelse. Det forventes, at ca. 290
af disse får fritagelse. Forvaltningen vil snarest skrive til de, der afventer svar på deres
ansøgning (i størrelsesordenen 120 virksomheder).
Affaldsgebyrer 2011
Forvaltningen vurderer pt. de nuværende kommunale principper for opkrævning af affaldsgebyrer, informationen herom og sagsbehandling af fritagelsesansøgninger. Forvaltningen udarbejder et forslag for principperne for 2011 til politisk stillingtagen.
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Forvaltningen har foretaget den lovpligtige brugerundersøgelse på genbrugspladserne og
konstaterer, at fordelingen mellem private og erhverv er 85/15. Samme fordeling, som
der er beregnet gebyrer for i 2010. Hvis de kommunale principper for påligning af affaldsgebyrer ikke ændres i 2011, vil gebyret være i den samme størrelse, som det har været i
2010.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen konsekvenser. Området er selvfinansierende og den faktiske fordeling på 85/15
mellem privat og erhverv er identisk med den fordeling, der blev benyttet for 2010.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Udvalget indstiller:
At udfordringsretten anvendes med henblik på en fortsættelse af Rebild Kommunes
praksis på området fra før 2010.
Sagen oversendes til Byrådet.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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7.
Orientering vedr. miljøgodkendelser til minkfarme, der ligger bynært
J.nr.: 09.17.00P00. Sagsnr.: 09/8097
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Forvaltningen er i gang med at behandle ansøgninger fra en række minkfarme, som ønsker at udvide. Alle farmene er under 75 DE (dyreenheder) og skal derfor som udgangspunkt behandles efter husdyrlovens § 10.
Ifølge husdyrlovens § 10 skal Rebild Kommune kun tage stilling til udvidelsen, ikke den
eksisterende del af farmen. To af disse farme ligger bynært eller tæt ved bebyggede områder (mindre end 300 meter). I sådanne tilfælde har Rebild Kommune i.h.t. husdyrlovens
§ 20 pligt til at foretage særlige vurderinger af de beliggenhedsmæssige forhold.
Rebild kommune har imidlertid ikke mulighed for at lave en samlet vurdering af farmenes
miljøforhold, herunder evt. lugt- og fluegener i boligområderne og dermed heller ikke mulighed for at stille vilkår, som kan afbøde evt. gener.
Miljøklagenævnet har den 21. oktober 2010 truffet afgørelse i en lignende sag fra Middelfart Kommune. Her stadfæster Miljøklagenævnet Middelfart Kommunes afgørelse om afslag på ansøgningen, med den begrundelse, at udvidelsen vil medføre forøgede og uacceptable gener især i forhold til lugt og fluer, som ikke kan afbødes med vilkår.
I forbindelse med et afslag skal kommunen meddele ansøger, at såfremt ansøger ønsker
at fortsætte sagsbehandlingen, skal ansøger indsende en ansøgning om godkendelse efter
husdyrlovens § 11. Dette giver kommunen mulighed for at lave en samlet vurdering af
hele farmen (ikke kun af udvidelsen) og dermed fastsætte relevante vilkår, således at naboerne ikke påføres uacceptable lugt- og fluegener.
Forvaltningen vil derfor fremover i sådanne sager følge Miljøklagenævnets afgørelse og
meddele afslag på ansøgningen efter § 10, men samtidig opfordre ansøger til at søge en
miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 11.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Orienteringen taget til efterretning.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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8.
Udkast til vand- og naturplaner i høring
J.nr.: 09.00.06P17. Sagsnr.: 10/17877
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Staten har sendt udkast til Vand- og Natura 2000-planer i 6 måneders offentlig høring
med frist for høringssvar den 6. april 2011.
Rebild Kommune er omfattet af tre udkast til Natura 2000-planer (i daglig tale blot naturplaner):
Område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
Område nr. 17, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
Område nr. 18, Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
samt udkast til vandplaner til flg. tre hovedvandoplande:
Hovedvandopland 1.1, Nordlige Kattegat og Skagerrak
Hovedvandopland 1.2, Limfjorden
Hovedvandopland 1.3, Mariagerfjord
Natura 2000-planerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside under
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ og
vandplanerne kan ses på http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/.
Natura 2000-planerne er den danske stats udmøntning af bestemmelserne i EU´s Natura
2000-direktiver, der omfatter Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet, ligesom
vandplanerne er statens udmøntning af vandrammedirektivet, og der med af miljømålsloven.
Som nævnt er vand- og naturplanerne i høring. I forbindelse med udarbejdelsen af Rebild
Kommunes høringssvar, der vil blive forelagt udvalget på næste møde, er forvaltningen
stødt på en række forhold og problemstillinger, som udvalget anmodes om at tage stilling
til. Disse forhold og problemstillinger og forvaltningens oplæg til svar fremgår for vandplanerne af bilag 1 og for Natura 2000 planerne af bilag 3.
Bilag 2 og 4 gennemgår den samlede indsats, som udkast til vandplanerne hhv. Natura
2000 planerne indebærer.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Forvaltningen vurderer, at der for at gennemføre indsatsen omkring vandplanerne vil
være behov for 1½-2 medarbejdere. Heraf forventes 1-1½ medarbejdere at blive finansieret af statens projektmidler. Den resterende ½ normering, der skal finansieres af Rebild
Kommune, er til at udarbejde diverse tilladelser og dispensationer i forhold til eksempelvis vandløbsloven, samt i 2012 til at udarbejde handleplaner.
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Kommunen skal i 2012 udarbejde handleplaner for dele af tre Natura 2000-områder.
Opgaven antages at udgøre knap ½ årsværk. Handleplanernes indhold skal realiseres i
planperioden frem til 2015. Omfanget af den kommunale opgave hermed afhænger bl.a.
af uafklarede forhold omkring støtteordningerne under landdistriktsprogrammet.
Forvaltningen forventer, at staten i løbet af foråret afklarer de pt. uafklarede forhold,
hvorefter de ressourcemæssige konsekvenser ved vand- og naturplanernekan indgå i budgetlægningen for 2012.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At de foreslåede tilbagemeldinger i bilag 1 og 3 vedr. vand- og naturplanerne indarbejdes
i det endelige høringssvar.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Godkendt som indstillet af forvaltningen.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.

Bilag:
-
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9.
Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning af husdyrsager
J.nr.: 09.17.00P00. Sagsnr.: 09/8097
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Da husdyrgodkendelsesloven blev lavet, forudsatte Folketinget, at husdyrtrykket i Danmark ikke længere må stige.
Miljøstyrelsen udsendte den 24. juni 2010 en ny vejledning, hvor de udvider princippet
om, at husdyrtrykket ikke må stige, til at det skal være opfyldt særskilt i de enkelte oplande til Natura-2000 vådområder. Såfremt husdyrtrykket er steget siden 1. januar 2007,
så skal kommunen meddele afslag på en ansøgning.
Der forligger imidlertid ingen data, som beskriver udviklingen i husdyrtrykket i de enkelte
Natura-2000 oplande. Kommunerne har derfor ikke kunnet lave disse vurderinger. Miljøstyrelsen har lovet, at materialet er tilgængeligt for kommunerne senest i februar måned
2011. Forvaltningen kan derfor pt. ikke meddele miljøgodkendelser til husdyrbrug.
Miljøklagenævnet har i slutningen af 2010 hjemvist mange sager til fornyet behandling i
kommunerne, med henvisning til at kommunerne ikke har lavet vurderingerne af udviklingen i husdyrtrykket. Sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse, før Miljøstyrelsen udsendte deres vejledning.
Miljøklagenævnet har i forbindelse med hjemvisningerne ikke taget stilling til de forhold,
der egentlig er blevet klaget over. Det må derfor forventes, at afgørelserne igen bliver
påklaget, når kommunerne har taget stilling til udviklingen af husdyrtrykket i et område
og meddelt en ny afgørelse.
Konsekvensen af Natur- og Miljøklagenævnets administrationspraksis er dels, at der går
endnu længere tid inden den enkelte landmand kan få meddelt en endelig godkendelse og
dels, at der anvendes yderligere ressourcer i kommunerne og i Natur- og Miljøklagenævnet på gentagne behandlinger af den samme sag. Natur- og Miljøklagenævnet har også
tidligere praktiseret at hjemvise sager på grund af et enkelt forhold uden at tage stilling til
de øvrige klagepunkter i sagen.
Rebild Kommune har foreløbig fået hjemvist en enkelt sag begrundet i, at husdyrtrykket i
det pågældende opland ikke er vurderet.
Til orientering er Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet pr. 1. januar 2011 lagt sammen
og hedder nu Natur- og Miljøklagenævnet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udvalget tager orienteringen til efterretning, herunder drøfter om Natur- og Miljøklagenævnets praksis bør give anledning til politiske skridt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget udtrykker stor utilfredshed med:
1. Lovgivning med tilbagevirkende kraft
2. Manglende data fra Miljøstyrelsen til behandling af miljøgodkendelser
3. Natur- og Miljøklagenævnet ikke tager stilling til samtlige klagepunkter i en klagesag
ved hjemsendelse.
Udvalget anbefaler, at KL anmodes om at tage sagen op.
Sagen oversendes til Byrådet.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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10.
Siden sidst - TMU 01.02.11
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 10/18593
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Politianmeldelse for ikke at have søgt om byggetilladelse til opførelse af skur i fredet område og for ikke - efter fredningsnævnets kendelse om nedrivning – at have efterkommet
påbuddet om nedrivning. (2010149)

2.
Deltagelse i besøg om vindmøller fra Århus Kommune den 28.3. – jfr. mail af 26.1.

3.
Den 17. dec. 2010 blev der afholdt møde i Limfjordsrådet. Referat af mødet er vedlagt
(07/3076).

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2011:
Taget til efterretning.
I besøget fra Aarhus Kommune deltager fra udvalget Morten Lem, Mogens Schou-Andersen, Bertil Mortensen og Gert Fischer.
Der blev endvidere orienteret om lokalplanlægning i Rebild By. Indledende møde med
lokale lodsejere holdes på embedsmandsniveau.
Frikommuneforsøg drøftet.
Leif Nielsen havde meldt afbud til mødet.
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Bilag:
- 434456 Åben
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Underskriftsside

Gert Fischer - Formand

Leif Nielsen - Medlem

Bertil Mortensen - Medlem

Morten Lem - Medlem

Mogens Schou Andersen - Medlem
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