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Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 02-09-2008

1.
Dispensation fra lokalplan 4.6.11 til el-opvarming
J.nr.: 02.06.02P25. Sagsnr.: 08/16567
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
For at løse pladsproblemet for børnepasning i Skørping har Dagtilbudsafdelingen planer om
at leje en pavillon til opstilling på den kommunale grund, Hanesvinget 2A, som i lo-kalplan
4.6.11 er udlagt til daginstitutionsformål. Pavillonen agtes lejet i 1½ - 2 år indtil en ny
daginstitution er opført i Skørping.
Pladsproblemet er akut, hvorfor der arbejdes med flere lejemuligheder, men fælles for disse
mulige pavilloner er, at de er produceret med elvarme. Nogle af dem kan ombygges
til vandbaseret anlæg til tilkobling på fjernvarmen, men det koster ekstra og betyder
længere leveringstid.
El-opvarmningen er i strid med bestemmelsen i pkt. 10.1 i lokalplanen, som anfører "Ny
bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet
Skørping Varmeværk.", og et i 1994 af det daværende Energiministerium udstedt
"elvarmeforbud" i kollektivt varmeforsynede områder.
Dispensation fra lokalplanens bestemmelse kan kun meddeles efter forudgående høring af
Skørping Varmeværk, der som leverandør er part i sagen. Dispensation fra "elvarmeforbuddet" kan meddeles, hvis særlige byggetekniske forhold begrunder dette, men også
her skal Varmeværket høres forud for beslutningen.
Da det pt. ikke er afklaret hvilken pavillon, der bliver tale om, kendes pavillonens konstruktioner, isolering og energiforbrug heller ikke. Men i henhold til BR08 skal den opfylde Bygningsreglementets isoleringskrav, med mindre der søges og gives dispensation fra
disse. Det forhold, at det vil koste mere at installere fjernvarmevarme, vil nok kunne
begrunde en toårig dispensation. Der vil dog samtidig naturligvis være en større driftsudgift til opvarmning med el.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at der - under forudsætning af at pavillonen overholder BR08´s energibestemmelser, og
at Skørping Varmeværk ikke gør indsigelse - meddeles dispensation fra tilslutningspligten indtil udgangen af 2010.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Indstillingen godkendt.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.
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2.
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 219, Boligområde med tæt/lav
bebyggelse, Højdedraget i Støvring.
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 08/4920
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sagen, sidst behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 12.08.08.
Forslaget til Lokalplan nr. 219 for et tæt/lav boligområde ved Højdedraget i Støvring, har
været i offentlig høring i 8 uger sammen med forslag til kommunetillæg nr. 9 til Kommuneplan
2005 for Støvring. Høringssvarene er samlet refereret nedenfor.
I området kan der opføres ca. 25 rækkehuse i op til 2 etager, afhængig af placeringen i terrænet, i 2 rækker omkring stikvejen ind i området. Rækkehusbebyggelsen skal fremstå
ensartet, hovedsagelig med muret byggeri med tag med ensidig taghældning eller med
saddeltag.

1

2

3

Afsender
Indsigelsernes indhold
Grundejerforeningen
Foreslår, at der alene kan
Brunagervej/Rugmarken opføres rækkehuse i 1 plan og
v) Hans Jørgen Møller
at byggelinjen på 5 meter mod
vej mod nord øges.

Forvaltningen bemærkninger
I de eksisterende rammebestemmelser er max. Byggehøjde 8,5 meter og i de nye
rammebestemmelser er max.
byggehøjde sænket til 7 meter.

Finder at den eksisterende bebyggelse Udsigten syd for og
som er i 2 etager mod Brunagervej, virker meget generende for beboerne her. De
ønsker ikke yderligere byggeri
af den type i området.
Grundejerforeningen
Finder at der er rigeligt med
Højdedraget
tæt/lav bebyggelse i form af
v) Karsten Kibsgaard og rækkehuse i området.
Uffe J. Jensen
Foreslår at området i stedet
udlægges til parcelhusgrunde
eller at den eksisterende
lokalplan fastholdes.
Leif Andersen,
Der bør etableres byggehegn
Højdedraget 31,
for at modvirke gener ved
plus 4 andre beboere
kommende byggeri.

Det kan overvejes at ændre
byggelinjen mod vejen Over
Bækken, så afstanden øges.

Udkørslen bør ligge ovenfor
Højbjerghus. Vejen ligger for
langt nede og giver et dårligt
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Den eksisterende lokalplan
udlægger området til
centerformål, institutioner,
kontorer/liberale erhverv
indenfor sundhedsområdet,
med mulighed for byggeri i 2
etager.
Kan ikke tages med i lokalplanen.
Det er ikke acceptabelt med en
udkørsel tæt på et kryds.
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udsyn.

4

Helle og Bjarne Andersen, Brunagervej 22

5

Region Nordjylland

Finder at der bør være fælles Der er i lokalplanen en
parkeringspladser til besøgende bestemmelse om at der mindst
ellers parkerer de bare på vejenetableres 2 p-pladser pr. bolig.
ind til Udsigten til gene for
Det er et minimumskrav som
beboerne her.
normalt er tilstrækkeligt.
Gør indsigelse mod et byggeri i 2
etager mod nord ned mod dem.
Det kommer til at fremstå som
et højhus. Sådan føles den
nuværende bebyggelse Udsigten. Beboerne kan kigge direkte ned i haverne.
Foreslår at bebyggelsen ændres
til 1 etage.
Gør ikke indsigelse mod
kommuneplantillægget, da det
ikke strider mod Forslag til
Regional Udviklingsplan

Det foreslås, at der foretages en tilføjelse/præcisering til lokalplanens bestemmelser pkt. 6.3:
Dog må facadehøjden mod syd, mod Højdedraget max. være 3 meter.
Der skal endvidere gøres opmærksom på, at forvaltningen i maj 2007 har modtaget en henvendelse fra andelsboligforeningen Udsigten om tilkøb af et areal vest for Højdedraget 31, dvs.
en del af lokalplanområdet, til etablering af ekstra parkeringspladser og til en bygning med
depotrum til de enkelte boliger. Arealet er i den overordnede dispositionsplan for Højdedraget
udlagt til en grøn kile, som bør fastholdes, hvorfor ønsket ikke er medtaget i lokalplanen.
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 12.08.08, at
at der tages stilling til indsigelserne
at den foreslåede tilføjelse til pkt. 6.3 godkendes
at forslag til lokalplan 219 herudover som udgangspunkt vedtages endeligt som lokalplan.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2008:
Det indstilles, at planforlaget justeres, således at der indarbejdes en vendeplads og en fælles
parkeringplads. Den foreslåede tilføjelse til §6.3 indstilles godkendt.
Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne i øvrigt indstilles godkendt.

Genoptagelse af sagen.
Der vedlægges revideret kortbilag med fælles parkeringsplads.
Med hensyn til vendemulighed, vil indkørslen til området blive udformet, så den kan fungere
som vendeplads også for lastbiler.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at lokalplanen med denne ændring vedtages endeligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Indstillingen indstilles godkendt.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.

Bilag:
- 154249
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3.
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 221 for et område med tæt/lav
boligbyggeri ved Hjedsbækvej/Jættestuevej i Suldrup.
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 07/15447
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Forslag til lokalplan nr. 221 for et område med tæt/lav boligbyggeri ved Hjedsbækvej/
Jættestuevej i Suldrup, har været i offentlig høring i 8 uger. Forslaget blev behandlet på
TMU mødet den 6. maj 2008.
Der er modtaget bemærkninger fra 2 naboer.

1

2

Forvaltningens bemærkninger
afsender
Indsigelsens indhold
Bredden på arealet er 4 meter,
Inge og Bent
Gør indsigelse mod at der
Vilhelmsen,
planlægges en vej mellem
hvilket er (for) smalt til en vej.
Jættestuevej 9, SuldrupJættestuevej 7 og 9, fordi arealet Der kunne i stedet etableres en
er for smalt. Er indforstået med atcykel/gangsti. Samtidig skal
der i stedet etableres en
der så være en vendeplads i
cykel/gangsti.
området.
Herved undgås også
gennemkørende trafik fra
Hjedsbækvej og Jættestuevej
Jørn Hansen,
Gør indsigelse mod kørevej
Jættestuevej 7, Suldrupmellem Jættestuevej 7 og 9.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at vejen mellem Jættestuevej 7 og 9 ændres til en cykel-/gangsti
at der skal etableres en vendeplads i området
at lokalplanforslag nr. 221 på den baggrund sendes i forkortet høring ved ansøger

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Indstillingen indstilles godkendt.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.

Bilag:
- 147568
- 147533
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Bent og Inge Vilhelmsen, Jættestuevej 9, 9541 Suldrup
Jørn Hansen, Jættestuevej 7, 9541 Suldrup
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4.
Godkendelse af ændringer til vedtægter for Reno-Nord
J.nr.: 07.04.00P24. Sagsnr.: 08/16296
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Interessentskabet Reno-Nord har fremsendt et forslag til vedtægtsændringer til godkendelse. Selskabets vedtægter blev i forbindelse med kommunalreformen ændret og godkendt af Reno-Nords bestyrelse og interessentkommunernes sammenlægningsudvalg i
2006, men i forbindelse med Statsforvaltning Nordjyllands godkendelse har Statsforvaltningen fremsat en række ønsker og krav om især formuleringer og præciseringer.
På grund af de igangværende tanker om en fusion mellem I/S Fællesforbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord er Statsforvaltningen forespurgt om muligheden for forbehold
for de ønskede ændringer, men Statsforvaltningen har ønsket ændringerne gennemført
snarest og med godkendelse ved interessentkommunerne.
Derfor er vedtægterne tilrettet og i bilag 1 er en beskrivelse af de enkelte ændringer
udarbejdet af Reno-Nords advokat. De ændrede vedtægter er forhåndsgodkendt af
Statsforvaltningen og senest godkendt af Reno-Nords bestyrelse.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at de ændrede vedtægter godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Indstillingen indstilles godkendt.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.

Bilag:
- 152072
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5.
Budget 2009 - 2012 - Teknik og Miljøudvalgets område
J.nr.: 00.01.00Ø02. Sagsnr.: 08/16700
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Som opfølgning på Byrådets budgetseminar den 19. august 2008 behandlede Økonomiudvalget budgettet for Rebild Kommune på sit møde den 21. august. Kendetegnende ved
det foreløbige basisbudget er en generel høj vækst i kommunens serviceudgifter og et
meget ambitiøst anlægsprogram.
Aftalen mellem regeringen og KL omkring kommunernes økonomi i 2009 levner kun en
meget begrænset vækst i kommunens serviceudgifter og der er således en udfordring i
forhold til at foretage en opbremsning af væksten i serviceudgifterne. Særligt udfordrer
Rebild Kommunes normtalsmodeller for tildelinger af midler til børne- og ældreområderne og forskellige politiske beslutninger om serviceforbedringer kommunens serviceramme
og budgettets bundlinje.
Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der skal foretages en opbremsning i
udgiftsvæksten. Det indebærer desuden, at nye initiativer og øvrige budgettilretninger skal
foretages indenfor de enkelte fagudvalgs egen budgetramme.
Med udgangspunkt i en samlet skitseret budgetbalance på – 31.2 mill. kr. skal der ske
følgende reguleringer i forhold til de enkelte udvalgs serviceudgifter.
•
•
•
•
•
•
•

TM - rammereduktion på 0,5 mill. kr. og i øvrigt kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme.
BU - rammetillæg på 5 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor
egen ramme.
SU - rammereduktion på 3 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme.
AB - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme.
KF - der kan ske omprioriteringer indenfor egen ramme.
ØK - rammereduktion på 2 mill. kr. og herudover kan der ske omprioriteringer indenfor egen ramme.
Med baggrund i det aktuelle forbrug reduceres den centralt fastsatte barselspulje
med 2,5 mill. kr.

Da fagudvalgene ikke p.t. skal drøfte investeringsoversigten indebærer dette følgende
udfordringer for Teknik og Miljøudvalget på driftsbudgettet:
1.
2.
3.
4.

Rammebesparelse på 0,5 mill. kr.
Mindreindtægt på grundvandsgebyr på 0,45 mill. kr.
Puklen af landbrugssager 0,77 mill. kr.
Evt. medarbejder til landbrugsområdet 0,45 mill. kr.

Ad 1.

Forvaltningen kan alene pege på asfaltkontoen som finansieringskilde til ramme
besparelsen.

229

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 02-09-2008

Ad 2.

Da opgaven er uændret indstilles det, at serviceniveauet skal være uændret og at
finansieringen sker via asfaltkontoen.

Ad 3.

Spørgsmålet er om udvalget fortsat ønsker puklen af sager på landbrugsområdet
fjernet når finansieringen skal ske fra eget område og i givet fald om der er tale om
2008- eller 2009-budgettet. Der tages forbehold for opgavens tidsmæssige
realisering grundet travlhed også hos konsulenterne.

Ad 4.

Ligeledes skal der tages stilling til om der skal ske opnormering af bemandingen på
landbrugsområdet og i givet fald hvorledes finansieringen skal ske.

Det skal bemærkes at de i under pkt. 3 og 4 nævnte udgifter er bruttoudgifter og at der på
konto 6 vil indløbe gebyrindtægter i størrelsesordenen 50 % af bruttoudgiften.
Endvidere skal der tages stilling til vandafledningsafgiftens størrelse i 2009, hvor
forvaltningen som omtalt på budgetseminaret anbefaler en stigning fra 28,00 til 31,25
kr/m3 incl. moms
Endelig skal det oplyses at NT den 22.8. har meldt nye tilskudsbehov fra kommunerne ud,
hvilket er en stigning fra 9,3 fra 13.6. til 11,1 mio kr. den 22.8 – ekskl. special- og
handicapkørsel, der vurderes til 0,8 mio. kr. I basisbudgettet er indregnet 9,8 mio. kr,
hvorfor der mangler 2,1 mio kr.. NT oplyser, at der forventes DUT-kompenstation til Rebild
Kommune på 2,1 mio kr.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at der tages stilling til driftsbudgettet for TMU for 2009

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Det indstilles at
-

Vandafledningsafgiften fastsættes til 31,25 kr/m3.

-

(ad 1 og 2): finansieringen – 0,5 hhv. 0,45 mio. kr. - sker fra asfaltkontoen til kassen
hhv. konto 089

-

(ad 3): Mhp. at fjerne puklen af landbrugssager omplaceres i 2008 kr. 386.000 kr. fra
asfaltkontoen til konto 65110 ligesom der gives en +/- tillægsbevilling på 386.000 kr i
2008. (brugergebyr hhv. konsulentudgift på 65110)

-

(ad 4): et flertal – Søren Munk og Mogens Schou Andersen – indstiller at finansiering
sker fra asfaltkontoen med 225.000 til konto 65110 samtidig med en +/- tillægsbevilling
også på kr. 225.000 på konto 6. Henrik Christensen indstiller, at der ikke sker en
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opnormering på området.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.
Bilag:
- 154371 Åben Brev m bilag fra NT om budget
- 154413 Åben Notat fra Kl om grundvandsgebyrer af 1.4.08.pdf
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6.
Revisionsberetning nr. 3 - regnskab 2007
J.nr.: 00.32.00K01. Sagsnr.: 08/15763
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Byrådet godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab Ernst & Young for revidering. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august,
hvorefter Byrådet senest den 30. september skal oversende den til Statsforvaltningen med
de dertilhørende bemærkninger.
Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 2 vedr. revision af de sociale
områder med statsrefusion.
Generelt konkluderer revisionen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007, samt af resultatet af
kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i
overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser og giver ikke anledning til
bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.
Revisionens gennemgang har dog givet anledning til en enkelt anbefaling vedrørende
anlægsregnskaberne hvor revisionen bemærker at ”kommunens regnskabsaflæggelse i
årsregnskabet for 2007 vedrørende igangværende og afsluttede anlægsprojekter har været mangelfuld. Det er aftalt, at kommunen fremsender dokumentation for allerede
behandlede regnskaber, og at der fremover tilrettelægges procedurer på området, som
både sikrer relevant regnskabsinformation og efterlevelse af Velfærdsministeriets regelsæt
for anlægsregnskaber.”
Administrationen har noteret sig revisionens anbefaling og vil søge den indarbejdet i
regnskabsaflæggelsen for 2008.
Beretningen fremlægges således til Byrådet til evt. behandling.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At beretningen tages til efterretning

Bilag:
Bilag bliver udsendt sammen med dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalget.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Indstillingen indstilles godkendt.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 02-09-2008:
Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag:
- 151503
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7.
Mødekalender 2009
J.nr.: 00.01.00A10. Sagsnr.: 08/13697
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2009 har
forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper der også ligger til grund for
mødeplanlægningen i 2008 således:

•

Det tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og
Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder
herunder temamøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende.

•

Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden, idet der i
mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med
budgetlægningen.

•

Møderne i Økonomiudvalget afvikles i ugen forud for byrådsmøderne. Møderne
afholdes som udgangspunkt på onsdage, i enkelte situationer alternativt torsdag
morgen.

•

Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i
Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal
viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud
for Økonomiudvalgsmødet.

•

Ugerne 8 – vinterferie – og 42 – efterårsferie – søges holdt mødefri. Tilsvarende er
juli måned samt sidste del af december måned mødefri.

Specifikt for 2009 kan nævnes
•

At Byrådets visionsseminar fastlægges til den 5.-6. marts 2009.

•

At Byrådets budgetseminar foreslås til den 18. august 2009, hvorfor Økonomi-
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udvalgsmødet af hensyn til evt. efterfølgende møder i de politiske grupper er
fastlagt til den 20. august.
•

At Byrådets budgetaften foreslås til den 30. september 2009 efterfulgt af et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 2. oktober 2009.

•

At Økonomiudvalgsmødet i november fastlægges til den 19. november 2009 af hensyn til kommunalvalget den 17. november 2009.

•

Konstituerende møde afholdes den 3. december 2009.

Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at der
dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og dels en
beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de enkelte sager.
Desuden anmodes byrådet om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2009 skal afholdes.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2009 godkendes
At fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2009 med udgangspunkt i vedlagte udkast
At der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i 2009

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-08-2008:
Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 28-08-2008:
Godkendt med bemærkning, at byrådsmøderne placeres som anført i forslaget.
Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Teknik- og Miljøudvalget holder møder om tirsdagen kl. 15.00.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.
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Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 02-09-2008:
Arbejdsmarkedsudvalget ønsker mødestart kl. 12.30.
Indstillingen indstilles godkendt.

Bilag:
- 138572
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8.
Siden sidst - orientering til udvalget
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 08/764
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Naturklagenævnet stadfæster Rebild Kommunes afslag på opførelse af fritidshus på
Mosevej 32, Skørping

2.

Workshop den 26.9. om kollektiv trafikplan afholdt af NT – deltagelse? - (Bilag Invitation)

3.

Accept af Rebild Kommunes deltagelse i et EU-projekt om stier (vandre – og
cykelstier) sammen med andre nordjyske og svenske kommuner: 100.000 kr/år i 3
år fra trafiksikkerheds-/stikontoen (Bilag - Ønsker til mulig investeringer i Projekt
Rekreative ruter)

4.

Møde den 13.8. med 3F om information til medarbejderne ifm påtænkt
konkurrenceudsættelse

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2008:
Ad 2: Henrik Christensen deltager
Orienteringen blev taget til efterretning.
Gert Fischer og Bertil Mortensen var fraværende.
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Bilag:
- 154422
- 154381
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Underskriftsside

Gert Fischer

Henrik Christensen

Søren Munk

Bertil Mortensen

Mogens Schou Andersen
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