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REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 02-02-2010

1.
Vand- og naturplaner i forhøring
J.nr.: 01.00.00G00. Sagsnr.: 10/1230
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Udkast til statens Vand- og Natura 2000-planer er 14. januar 2010 sendt i forhøring frem
til 11. marts 2010 hos berørte myndigheder, herunder kommunerne.
By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet forslag til vandplaner med tilhørende indsatssprogrammer og i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen forslag til Natura 2000planer. Planerne er udarbejdet med baggrund i henholdsvis miljømålsloven og skovloven.
Vandplanerne og Natura 2000-planerne udmønter en væsentlig del af aftalen om Grøn
Vækst, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2009.
Forhøringsfasen følges af en 6 måneders generel offentlig høring af planerne, med forventet start medio 2010. Kommunerne anmodes både i den myndighedsmæssige og den generelle offentlige høring om at tage konkret stilling til realisering af indsatserne i kommunerne.
Repræsentanter for Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning er 29. januar 2010 inviteret
til teknikermøde med By- og Landskabsstyrelsen (Miljøcenter Aalborg) og Skov- og Naturstyrelsen. Forvaltningen anbefaler, at forhøringsfasen bruges til at afdække uklarheder,
mangler og fejl af teknisk karakter i de udkast til Vand- og Natura 2000-planer, der berører Rebild Kommune.
Rebild Kommunes overordnede holdning til realiseringen af planerne kan behandles politisk og udmeldes i den generelle offentlige høring i efteråret 2010.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde bemærkninger i forhøringsfasen
om modtagne udkast til Vand- og Natura 2000-planer. Bemærkningerne vil vedrøre
uklarheder, mangler og fejl af teknisk karakter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Indstilles godkendt som indstillet, idet udvalget opfordrer til at byrådet gives en orientering om vand- og naturplanerne.

Bilag:
- 315486 Åben
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Høringsbrev fra Miljøministeriet/Miljøcenter Aalborg - Bilag TMU
02.02.10.
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2.
Prioritering af forskønnelses- og trafiksikkerhedsprojekter i 2010
J.nr.: 05.01.00P15. Sagsnr.: 10/45
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til prioritering af forskønnelses- og trafiksikkerhedsprojekter for 2010. Sagen blev senest behandlet på byrådsmøde den 30. april 2009.
Listen indeholder projekter, som stammer helt tilbage fra 2008 og frem til foråret 2009.
Projekterne er fremkommet på baggrund af borgerhenvendelser, lokalplaner eller borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af den nye kommuneplan for Rebild Kommune. I
efteråret 2009 blev der som et led i udarbejdelsen af en ny trafikplan for Rebild kommune
udført en borgeranalyse, hvor borgere via internet og i borgerservice kunne udfylde et
skema omkring trafikfarlige veje og kryds. De indkomne forslag fra borgerundersøgelsen
vil indgå i den nye trafikplan for Rebild Kommune, der er under udarbejdelse og som forventes færdiggjort i foråret 2010. Det er derfor alene projekter fra 2008 og frem til foråret
2009, som er på forskønnelseslisten til prioritering i 2010. Økonomien i de enkelte projekter er anslået, men på baggrund af tidligere års erfaringer, er beløbene blevet opjusteret.
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. april 2009 prioriterede udvalget blandt de indkomne projekter til udførelse i 2009. Projekterne blev umiddelbart efter mødet sat i bero
pga. besparelser, og der blev således ikke udført nogen projekter i 2009. Udvalget valgte
dengang at igangsætte projekter med prioritet 1 og derudover følgende enkelte projekter
med prioritet 2 og 3.
-

Blenstrup: Fortov langs Østerbygade, hastighedsreducerende tiltag ved byskiltene/bygrænserne, fart reducerende
Suldrup: Cykelsti inden om chikaner
Suldrup: Etablering af grussti langs nordside af baneanlæg

-

På budget 2010 er der under konto 2 afsat kr. 2.750.000,- til trafiksikkerhed og forskønnelse.
Økonomien for de udvalgte projekter udgør flg.:
Projekter
Med prioritet 1
Med prioritet 2 og 3
I alt

Økonomi / kr.
960.000
1.560.000
2.520.000

Der resterer desuden at blive færdiggjort projekter fra 2008 - bl.a. en hævet flade på
Doktorvænget i Støvring til ca. kr. 150.000 - samt en gangsti på Kirkevej til Støvring Kirke til ca. kr. 185.000.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
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at Udvalget fastholder de udvalgte projekter fra 2009 til udførelse i 2010
at Udvalget indstiller anlægsbevillingen på kr. 2.750.000 frigivet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Udvalget indstiller, at de udvalgte projekter fra 2009 udføres i 2010, projekt v/ Støberivej
i Bælum og v/ Præstemarken i Sønderup erstattes af andre projekter ved efterflg. politisk
behandling. Projekt ved Doktorvænget sættes foreløbig i bero.
Udvalget indstiller, at anlægsbevillingen på 2.750.000 kr. frigives.

Bilag:
- 315203
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Forskønnelses- og trafiksikkerhedsprojekter 2010 - Bilag TMU
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3.
Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan - Separatkloakering af Øster Hornum
J.nr.: 06.00.05P16. Sagsnr.: 09/16894
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Kloakoplandet i Øster Hornum er i alt 53 ha. Heraf er 30 ha separatkloakeret (2-strenget
kloaksystem) og 23 ha er fælleskloakeret (1-strenget system med afledning af spildevand
og regnvand i samme ledning).
Spildevandet renses på Øster Hornum Renseanlæg, der har afledning til Volstrup Bæk, der
har tilløb til Hasseris Å.
Regnvand fra det separatkloakerede opland udledes til Volstrup Bæk. Under kraftig regn
udledes opblandet regn- og spildevand fra det fælleskloakerede opland til Volstrup Bæk fra
et overløbsbygværk ved Øster Hornum Renseanlæg.
Dette tillæg til Støvring Kommunes Spildevandsplan 1999 fastsætter rammerne for omkloakering af det fælleskloakerede opland i Øster Hornum til separatkloak, etablering af bassin til forsinkelse af regnvandsudledning til Volstrup Bæk samt forholdene om nedlæggelse
af Øster Hornum Renseanlæg og afledning af spildevandet til Aalborg Renseanlæg
Vest. Gennemførelsen af dette er vedtaget af Rebild Byråd d. 26. juni 2008.
Tillægget har været i offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger/indsigelser
i høringsperioden.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at tillæg nr. 1-2009 "Separatkloakering af Øster Hornum" vedtages.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Tillæg nr. 1-2009 ”Separatkloakering af Øster Hornum” vedtages.

Bilag:
- 314257

33

Åben Forslag til vedtaget plan - Bilag TMU 02.02.10.

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 02-02-2010

4.
Kontrakt for Driftsenheden 2010-11
J.nr.: 00.15.02P27. Sagsnr.: 10/1313
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Der er nu udarbejdet en ny kontrakt for Driftsenheden gældende for 2010 og 2011.
Driftsenheden varetager de kommunale opgaver på driftsområderne Veje og genbrugspladser, Park, natur og vandløb, Tømrerværksted og Renseanlæg. På grund af udskillelsen
af vand- og spildevandsområdet vil Driftsenheden kun varetage opgaverne på disse områder frem til den forventede stiftelse af et selskab i juni 2010.
I forhold til kontrakten for 2008 og 09 er de væsentligste ændringer, at der jf. Byrådets
besparelsesbeslutninger i 2009 sker en generel reduktion i kontrakten i 2010 med 1 mio.
kr. og i 2011 med 1,25 mio. kr. Hertil kommer en reduktion på fritidsområdet med 2,6 mio
kr. samt en reduktion på 2,8 mio. kr. på veje, som følge at den igangværende konkurrenceudsættelse af dele af Driftsenheden. På grund af udskillelsen af spildevandsområdet reduceres dette område med 7/12, idet stiftelsen forventes at finde sted pr. juni 2010. Endelig er fritidsområdet reduceret med kr. 300.000 således, at der skabes mulighed for bestilleropgaver i Forvaltningen.
Kontraktens særlige indsatsområder er tilrettet og ajourført. Der er fortsat et stort ønske
om en samling af Driftsenheden på én fysisk lokalitet, og som nyt indsatsområde er angivet udarbejdelse af planer for miljøforbedrende foranstaltninger og anvendelse af miljøvenlige drivmidler.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at kontrakten for Driftsenheden for 2010-11 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Udvalget indstiller, at Driftsenhedens kontrakt for 2010-11 godkendes.

Bilag:
- 316555 Åben
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Revideret udkast til Kontrakt 2010-11 for Driftsenheden - Bilag TMU
02.02.10
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5.
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 239 for et centerområde i Skørping.
J.nr.: 02.01.00G01. Sagsnr.: 09/7813
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
TL Byg har ansøgt om tilladelse til ombygning af den eksisterende Fakta-bygning i Skørping. Ombygningen skulle primært være for at omdanne den nu én etages ejendom til en
lidt større ejendom i 1½ plan. Derved kan der skabes en relativ stor tagetage, som kan
indrettes til liberale erhverv eller boliger. Det er baggrunden for, at forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 239.
Forslag til lokalplan nr. 239 for et centerområdet ved Skørping Center er udarbejdet efter
TL Byg´s skitseprojekt og har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 11. november
2009 indtil den 6. januar 2010. (TMU 06.10.2009 pkt. 11). I perioden er der indkommet
høringssvar fra TL Byg og en nabo. Høringssvarene er kort refereret nedenfor.

1.

Afsender:
TL Byg, Gartnervej
9, 9200 Aalborg
SV

Høringssvarenes indhold:
1. Der er omtalt 3 bevaringsværdige træer
2. Ønsker varegården
overdækket og dermed
byggefeltet udvidet.
3. Kan ikke realisere
det ønskede projekt - den
maksimale højde skal
hæves fra 9,4m til rammernes 13m.

2.
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Jannie og Morten
Engelund Dragsbæk, Gammel
Skørpingvej 15,
Skørping

4. Fakta har et koncept
med en pylon og baldakin, som ønskes indarbejdet i §7 (kopi af princippet vedlægges)
5. Kortbilag bør ændres
til den fremtidige inddeling.
Ønsker ikke projektet,
idet det vil tage aftensol
og udsyn til skoven.
Derudover er de bekymrede overfor mindre privathed i haven, hvis der
kan etableres boliger eller
lign. på 1. salen.

Forvaltningens bemærkninger:
1. Træerne er udenfor lokalplanområdet.
2. Bygherre kan pga. bebyggelsesprocenten ikke både overdække
varegården og bebygge hele ”butiksbyggefeltet” incl tagetage.
3. Skitseprojektet viser knap 9 m
højde. Den maksimale højde er politisk besluttet som Super Bestbygningen. (En forøgelse af højden
udløser en fornyet, forkortet høring)
4. Kan indarbejdes.

5. Kan ændres

-
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at byggefeltet udvides til også at omfatte varegården
at den maksimale bygningshøjde fastholdes på 9,4m
at pylon-konceptet indarbejdes
at kortbilag med den fremtidige inddeling vedhæftes som kortbilag 3

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Indstilles godkendt som indstillet, idet § 6.2 omformuleres, således max. bygningshøjde
defineres som koten på kip (svarende til Super Best) i stedet for et antal m.

Bilag:
- 305231 Åben
- 309809 Åben
- 315694 Åben
- 315698 Åben
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Bemærkninger fra TL Byg, Gartnervej 9, 9200 Aalborg SV - Bilag
TMU 02.02.10.
Indsigelse fra Jannie og Morten Engelund Dragsbæk, Gammel Skørpingvej 15, Skørping - Bilag TMU 02.02.10.
Eksempel på skilte og pylon ved Fakta - Bilag TMU 02.02.10.
Evt. nyt kortbilag nr. 3: Overordnet disponering - Bilag TMU
02.02.10.
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6.
1. udkast til lokalplan nr. 245, Køreteknisk anlæg, Hæsumvej, Støvring.
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 09/14842
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Sagsfremstilling:
Der er udarbejdet et 1. udkast til lokalplan nr. 245 for et Køreteknisk anlæg, Hæsumvej
ved Støvring.
I forbindelse med etableringen af Juelstrup sø har Skov- og Naturstyrelsen (SNS) indgået
aftale med ejerne af det Køreteknisk anlæg om, at SNS erhverver en del af det eksisterende areal til køreteknisk anlæg. Arealet var reserveret til en udvidelse af det Køretekniske anlæg mod vest.
Skov- og Naturstyrelsen har også erhvervet naboejendommen Hæsumvej 73, og et delareal heraf er solgt/mageskiftet til ejerne af det Køreteknisk anlæg. Arealet ligger nord for
det eksisterende baneanlæg.
Dette areal er i landzone (i modsætning til det eksisterende anlæg) og overføres ved den
endelige vedtagelse af lokalplanen til byzone. Anvendelsen fastlægges til et Køreteknisk
anlæg og der gives mulighed for en udvidelse af det bebyggede areal med ca. 50 % placeret i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen skal gives et udseende som
eksisterende bebyggelse.
Hverken den gældende lokalplan 114 fra 1997 eller dette lokalplanudkast åbner mulighed
for motorløb/motorsportsbane, jf §3.1. I 2001 – 03 blev der arbejdet med at tilvejebringe
en ny lokalplan og miljøgodkendelse med henblik på at åbne mulighed for nogle få årlige
arrangementer med roadracing, men planerne blev ikke gennemført.
Adgangsvejen til anlægget m.fl. søges omlagt, så den eksisterende vejstrækning fra Hæsumvej og til ejendommene vest for anlægget nedlægges og flyttes nord for arealet, som
Køreteknisk anlæg har erhvervet. Samtidig har de ønsket at erhverve et kommunalt vejareal ved den nuværende udmundingen af den private fællesvej i Hæsumvej.
I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningen viser det sig, at der er forskellige ønsker til brugen af den omlagte vejstrækning / hvor den nye adgangsvej til anlægget skal
være. Der har derfor været afholdt møde med parterne onsdag den 27. januar. Det har
derfor ikke været muligt at gøre udkastet til lokalplan helt færdigt til dette udvalgsmøde.
Der er således tale om et 1. udkast til lokalplanen og sagen vil på baggrund af mødet den
27. blive uddybet på mødet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udvalget kommer med tilkendegivelser om adgangsforholdene/omlægningen af den
private fællesvej
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at sagen genoptages når beslutningsgrundlaget er til stede

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Udvalget anbefaler, at Skov- og Naturstyrelsen arbejder mod en mere hensigtsmæssig linjeføring for den private fællesvej.
Udvalget indstiller, at vejarealet afhændes til køreanlægget.

Bilag:
- 316733 Åben Lokalplan 245 - 1. Udkast - Bilag til TMU 02.02.10
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7.
Realisering af Byens Torv, Støvring
J.nr.: 13.06.01P16. Sagsnr.: 08/6916
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sag – sidst behandlet i Økonomiudvalget den 20-01-2010.
Byrådet behandlede på sit møde d. 27. august 2009 en status for erhvervelse af ejendomme ved Støvring Bytorv, dels oplæg til mulig realisering af torvet. På mødet blev bl.a.
besluttet at igangsætte arbejdet med nærmere at skitsere det påtænkte torv. Denne opgave er efterfølgende varetaget af arkitektfirmaet C. F. Møller i samarbejde med forvaltningen med henblik på fremlæggelse af forslag inden udgangen af 2009.
Status for erhvervelse af ejendommene
I forlængelse af punkt på Byrådsmødet den 27.08.09 kan der om de to ejendomme, som
dengang var uafklaret, oplyses følgende:
der er for ejendommen Støvring Bytorv 2-4 matr. nr. 9y berammet møde med taksationskommissionen den 15. dec. d.å..
og for ejendommen Jernbanegade 2B matr. nr. 9t, arbejder Kommunens advokat pt. med
ekspropriationssagen, hvorfra indkaldelse til åstedsforretning forventes snarest. Advokaten har udarbejdet en skitsetidsplan som viser, at Kommunen allertidligst vil kunne have
erhvervet ejendommen hen på foråret 2010.
I forbindelse ekspropriationsforretningen, som vil komme til at foregå i begyndelsen af det
nye år, skal udpegningen af repræsentant til åstedsforretningen genovervejes, idet Poul
Larsen, som blev udpeget den 27.08.09, ikke er genvalgt til Byrådet.
Status for torveprojektet.
Arkitektfirmaet C. F. Møller har udarbejdet et skitseprojekt dels for torvets udformning og
dels for bebyggelsernes udformning og udseende.
Skitseprojektet er en mere detaljeret beskrivelse af torvets og bebyggelsens udformning
end den der findes i lokalplan 202, som er gældende for Bytorvet.
Arkitektfirmaet forslår udformningen på trappeelementer, belægninger, torveinventar, beplantning mv. på torvet og desuden udformningen af bebyggelsen på torvet.
Skitseprojektet skal sammen med lokalplan 202 være en del af udbudsmaterialet, når
byggefelterne/hele området skal udbydes til salg.
Forvaltningen indstillede til Økonomiudvalgets møde den 09-12-2009:
at orienteringen vedr. erhvervelse af ejendomme tages til efterretning.
at skitseforslaget for udformningen af torvet og dets bebyggelse drøftes.
at den videre behandling af sagen drøftes.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2009:
Sagen oversendes til TM til behandling. Borgmesteren bemyndiges til at afklare spørgsmålet om medlem til åstedsforretning/ekspropriation af Jernbanegade 2B.

Genoptagelse af sagen - Sagen sendes til behandling i TMU den 12-01-2010
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 12-01-2010:
at Teknik- og Miljøudvalget indstiller skitseforslaget for udformning af torvet og dets bebyggelse godkendt som administrationsgrundlag for lokalplan 202.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-01-2010:
Udvalget indstiller, at der gives en generel orientering af Byrådet om proces, tidsplan, indhold og økonomi i projektet inden der træffes beslutning i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2010:
Der gives en kort orientering om sagen på Byrådets intro-møde d. 01.02.10.
Det påregnes, at TM behandler det fremlagte skitseprojekt igen på mødet i februar.

Genoptagelse af sagen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at Teknik- og Miljøudvalget indstiller skitseforslaget for udformning af torvet og dets bebyggelse godkendt som administrationsgrundlag for lokalplan 202.

Bilag:
Skitseprojektet har været udsendt til TMU´s møde den 12-01-2010.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Sagen udsættes til marts-mødet, idet der på næste møde ønskes givet en introduktion til
skitseprojektet ved arkitektfirmaet C.F. Møller.
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8.
Status og konkrete planer for Rebild Kommunes energi- og klimaindsats.
J.nr.: 00.17.00A00. Sagsnr.: 09/8386
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Byrådsmedlem Bertil Mortensen har ønsket følgende optaget på TMU’s dagsorden:
”Status og konkrete planer for Rebild Kommunes energi- og klimaindsats.
SF vil gerne bede forvaltningen fremlægge en status og skitsere de konkrete planer inkl.
tidshorisont for det videre forløb i arbejdet med energi- og klimaindsatsen i Rebild Kommune med henblik på en drøftelse i Teknik- og miljøudvalget på det kommende TMUmøde.
Baggrund:
På byrådsmødet d. 29/1-09 tilsluttede resten af Byrådet sig et forslag fra SF om at indgå
en såkaldt Kurveknækkeraftale med Elsparefonden.
På byrådsmødet d. 25/6-09 behandlede Byrådet endvidere et oplæg fra forvaltningen, som
indeholdt forslag til en række tiltag med et formål at reducere energiforbruget og dermed
forbedre klimaet.
Tiltagene var bl.a.
- tilslutning til kampagnen ”1 ton mindre”
- aftale med Danmarks Naturfredningsforening om Rebild som klimakommune
- ændring af den økonomiske ressourcetildelingsmodel for energibudgetterne (el, vand,
varme) for at øge incitamentet til at foretage energibesparelser
- udarbejdelse af et forslag til en overordnet klimastrategi
- udarbejdelse af grønne regnskaber
- tilslutning til Ålborg Commitment, som kommunen iflg. ”Planstrategi og Lokal Agenda 21,
2007” har til hensigt at tilslutte sig”
Forvaltningens bemærkninger:
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 i oktober 2008 blev det besluttet at "Det er
Byrådets målsætning i forbindelse med budgetlægningen for 2010, at styrke indsatsen på
miljø og energiområdet, bl.a. med sigte på udarbejdelse af grønne regnskaber og energistyring." Dette skete ikke.
Det var i forbindelse med byrådets behandling "energi og klima" i juni 2009 forvaltningens
håb, at der kunne ansættes en klimamedarbejder efter sommerferien - men som bekendt
blev der "ansættelsesstop", hvorfor medarbejderen først er ansat pr 1. jan. 2010, idet der
ikke politisk er tilført midler til området.
I 2. halvdel af 2009 er der arbejdet med flere firmaer om forskellige modeller for energirenovering, herunder "ESCO"-modeller. Der har ikke umiddelbart vist sig et så stort besparelsespotentiale, som først antaget (hvilket kan tolkes positivt derhen at kommunen
har høstet de "lavthængende besparelsesfrugter"). Det er hensigten at forelægge et beslutningsgrundlag om dette i marts måned. Da der ikke i Budget 2010 blev afsat penge til
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investeringer i energibesparelser, kan tiltagene iværksættes i 2011 under forudsætning af,
at de økonomiske midler til investeringerne findes.
Med hensyn til de 3 kampagner er status, at dette er det første den nye medarbejder har
arbejdet med, og som det fremgår af bilaget er der udarbejdet et udkast til dagsorden –
men det er meningen at dette punkt tidsmæssigt skal følge oplæg om energirenovering.
Medarbejderen er nu startet på det store arbejde med at udarbejde et grønt regnskab for
virksomheden Rebild Kommune. Det er meget store datamængder, der skal indsamles for
el, vand og varme for de ca. 80 institutioner/ejendomme. Regnskabet kan forhåbentlig
behandles politisk inden sommerferien.
Parallelt hermed arbejdes der med indkøb af et energistyring-/-overvågningsprogram. Finansieringen heraf er endnu ikke afklaret.
Forvaltningen forventer at sætte oplæg vedr. ændring af den økonomiske ressourcetildelingsmodel på dagsorden til marts-møderne i de stående udvalg. Da tildelingsmodellen
vedrører samtlige udvalgsområder, bliver oplægget forelagt alle udvalg.
Aalborg Commitment: Byrådet tilkendegav i forbindelse med Planstrategien, at Rebild
Kommune skulle tilmelde sig Aalborg Commitment. Byrådet traf imidlertid ikke beslutning
om dette i forbindelse med Kommuneplan 2009. Af bilaget til Byrådsmødet den 25. juni
2009, hvor energi og klima var på dagsordenen, fremgår det, at ” Såfremt Byrådet beslutter sig for dette, vil der skulle følges op herpå”. Da der på mødet ikke blev truffet beslutning vedr. Aalborg Commitment arbejder forvaltningen pt. ikke på dette.
Udarbejdelsen af en klimastrategi er en af de opgaver, der står på opgavelisten. Opgaven
skal løses i dialog med Energiforum, der ikke rigtigt er etableret endnu.
Sammenfattende er det forvaltningens opfattelse, at der inden for de til rådighed værende
ressourcer er god fremdrift på energiområdet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Taget til efterretning.

Bilag:
- 315972 Åben Udkast til dagsordenspunkt - Bilag TMU 02.02.10
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9.
Siden sidst - TMU 02.02.2010
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 09/18186
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Status på landbrugssager. Bilag forventes at foreligge på mødet.
2.
Afslag fra Vejdirektoratet om tilkørselsanlæg ved Nysum. (07/7300)
3.
Stadfæstelse af afgørelse om overtrædelse af naturbeskyttelsesloven
Karsten Olesen, Horsensvej 40, 9520 Skørping har klaget til Naturklagenævnet over en
afgørelse truffet af Rebild Kommune.
Forvaltningen meddelte 6. august 2009 afslag til lovliggørelse af omlægning af vandløb på
engareal på ejendommen Aalborgvej 51A ved Blenstrup. Både det berørte vandløb og engen er § 3-beskyttede naturtyper med generelt forbud mod ændring af tilstanden. Forvaltningen påbød samtidigt Karsten Olesen at genoprette de ødelagte naturtyper.
Naturklagenævnet har 11. januar 2010 med tilføjelse om fristforlængelse stadfæstet Forvaltningens afgørelse. Karsten Olesens genopretning af skaderne vanskeliggøres og fordyres af den omstændighed, at han færdiggjorde det ulovlige arbejde på trods af både
mundtlig og skriftlig standsningsmeddelelse. 09/7215.
4.
Rebild Kommune har i juni 2009 afgjort, at et udpumpningsanlæg ved Lille Brøndum ikke
er VVM-pligtig. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, som i brev af 26. januar
2010 ophæver Rebild Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til kommunens fornyede
sagsbehandling. Naturklagenævnet finder, at kommunen ikke har vurderet om projektet
medfører en ændring i vandstanden i Haslevgård Å og de øvrige vandløb, som er omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover mangler der en vurdering af projektets indvirkning på Natura 2000-områderne (sagsnummer: 08/17887).
5.
Politianmeldelse af ejer for ikke at efterkomme påbud om kloakforhold.

43

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 02-02-2010

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2010:
Bilag vedr. status på landbrugsområdet uddelt på mødet.
Punkterne taget til efterretning.

Bilag:
- 315849
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Åben

Naturklagenævnets afgørelse i sag om omlægning af vandløb - Bilag TMU 02.02.10.
Der blev på mødet uddelt 3 bilag vedr. status på landbrugssager –
bilagene kan ses på netudgaven.
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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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