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1.
Udvælgelse af projektforslag for opstilling af vindmøller i Brorstrup
J.nr.: 01.02.00. Sagsnr: 07/301
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sagen blev behandlet af Teknik og Miljøudvalget den 19.09.07.
Nordjyllands amt har i december måned 2006 vedtaget Regionplantillæg nr. 198 for
vindmølleplanlægning i Nordjyllands Amt: "Skrotning af uheldigt opstillede vindmøller og
opstilling af erstatningskapacitet i Nordjyllands Amt - 2. skrotningsordning." Efter amternes nedlæggelse er regionplantillægget ophævet til landsplandirektiv.
I regionplantillægget er der i Rebild kommune udpeget et område ved Brorstrup ved Kgs.
Tisted til opstilling af 3 vindmøller med en max. højde på 127 meter.
Efterfølgende har Rebild Kommune modtaget 3 ansøgninger på projekter for opstilling af
vindmøller i området.
1. Peter Møller Vindmøllerådgivning, der søger om tilladelse til at opstille 4 stk. 1,8 –
3 MW vindmøller placeret som vist på kortbilag 1. Alternativt søges om opstilling af 3
vindmøller hvor den nordligste 4. vindmølle ikke er med. Alle vindmøller har en totalhøjde
på 127 meter.
2. Jens Iversen, Mejlby, søger om tilladelse til at opstille 4 stk. 2,3 MW vindmøller placeret
som vist på kortbilag 1. Alternativt søges om opstilling af 5 stk. vindmøller: Alle vindmøller med en totalhøjde på 127 meter.
3. Ny Vindenergi Aps søger om tilladelse til at opstille 3 stk. 2,3 MW vindmøller placeret
nordligere end de andre ansøgninger og i øvrigt som vist på kortbilag 1. Alle vindmøller
med en totalhøjde på 127 meter.
Forvaltningen har udarbejdet nogle kriterier til støtte for valg mellem de indkomne forslag.
Der er taget udgangspunkt i det vedtagne regionplantillæg nr. 198 for vindmøller og i de
synspunkter som Nørager kommune og sammenlægningsudvalget for Rebild kommune
har fremført i forbindelse med offentlighedsfasen under udarbejdelsen af regionplantillægget for vindmøller. Kriterierne fremgår af vedlagte brev af 31.05.07.
På baggrund af det indsendte supplerende ansøgningsmateriale med visualiseringer
har forvaltningen gennemgået ansøgningerne med baggrund i de opstillede kriterier. Det
er samlet i et skema i notat af mødet den 27. juni 2006.
Det er arbejdsgruppens samlede vurdering, at forslaget fra Ny Vindenergi bedst opfylder
de kriterier, der er opstillet.
Der skal herefter opstartes den mere formelle planproces med foroffentlighed, udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og udarbejdelse af en lokalplan.
Forvaltningen indstillede til Teknik og miljøudvalgets møde den 09-08-2007
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der arbejdes videre med forslaget fra Ny Vindenergi om opstilling af 3 vindmøller med
en totalhøjde på 127 meter placeret som vist på kortbilag 1 samt
planprocessen fortsættes med udarbejdelse af debatoplæg (foroffentlighed), kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og lokalplan.

Følgende bilag var udsendt til Teknik og Miljøudvalgets møde den 09-08-2007: Kortbilag 1,
kopi af brev fra ansøgere, - Peter Møller, Jens Iversen og Ny Vindenergi, brev af 31.05.07
samt notat af 27.06.07.
Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2007: Udvalgsmedlemmerne havde fået tilsendt
2 mails med bemærkninger fra Peter Møller, Vindmøllerådgivning Aps. Sagen udsættes
med henblik på yderligere bearbejdning.
Sagen blev påny behandlet på udvalgets møde den 19.9.07, hvor forvaltningen havde
givet de 2 andre ansøgere mulighed for at kommentere Peter Møllers bemærkninger. Dette gjorde de i 2 breve, som blev udsendt til udvalget. Der var endvidere vedlagt en mail
fra Peter Møller samt et notat, hvor forvaltningen yderligere havde redegjort for sagen
samt visualiseringer af de 3 forslag.
Forvaltningen fastholdt sin oprindelige indstilling.
Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2007: De forskellige visualiseringer er ikke
sammenlignelige. Sagen blev udsat med henblik på besigtigelse den 8.11. kl.14

Indstilling:
Forvaltningen fastholder sin indstilling til mødet den 09.08.07.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Området blev besigtiget og de 3 ansøgere fremlagde deres projekter. Projekt nr. 1 og 2 er
gået sammen.
3 medlemmer (Gert Fischer, Søren Munk og Mogens Schou Andersen) indstiller at de 4
møller fra projekt nr. 1 indgår i den videre planlægning, da disse ligger inden for regionplanområdet.
Henrik Christensen indstiller at forvaltningens indstilling følges.
Bertil Mortensen var fraværende.
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2.
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 211 for et område til offentlige formål og
erhverv ved Juelstrupparken/Vestre Primærvej i Støvring
J.nr.: 01.02.05. Sagsnr: 07/11961
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
I forlængelse af Byrådets godkendelse af kommuneplantillæg nr. 6 på mødet den
11.10.07 fremlægges hermed et udkast til lokalplan 211 for område til erhvervsformål og
offentlige formål ved Juelstrupparken, Støvring. Lokalplanudkastet dækker et større område end kommuneplantillægget, idet lokalplanen omhandler hele arealet mellem den
nuværende Juelstrupparken og Vestre Primærvej. Derved undgås, at der bliver flere
lokalplaner for f.eks. Ridecenteret..
I lokalplanen fastlægges bestemmelserne for et område til offentlige formål og et nyt
delområde af erhvervsområdet Juelstrupparken. De nuværende anvendelser til cirkusplads, rideklub og fredskov forsætter uændret. Rideklubbens arealer udvides dog med 40
m langs deres nuværende jordstykke.
Lokalplanen udlægger et nyt område til erhverv. Dette område har hidtil været udlagt til
offentligt formål, som bufferzone mellem erhverv og boliger. I lokalplanen opdeles
lokalplanområdet i delområder, hvor der kan placeres virksomheder med miljøklasse 1-4.
Ved at ændre reguleringen fra en fast bufferzone mellem virksomheder og boliger til at
benytte miljøklasserne til styring af placering af virksomhederne opnås dels, at bufferzonen kan anvendes til erhverv og dels, at svagt forurenende virksomheder kan placeres i
erhvervsområdet uden at optage areal, som var forberedt til tungere forurenende
virksomheder. Forurening er i denne sammenhæng også trafikstøj til og fra virksomheden.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger (sammen med
kommuneplantillæg nr. 6 som blev vedtaget på Byrådets møde den 11.okt. 2007)

Bilag:
Udkast til lokalplan 211.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
Bertil Mortensen var fraværende.
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3.
Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 18 til kommuneplan 1997-2008
for Skørping kommune
J.nr.: 01.02.15. Sagsnr: 07/13508
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Der er udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 1997-2008 for
Skørping Kommune, for at gøre det muligt at etablere større butikker end den gældende
kommuneplan giver mulighed for.
I dag er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer 1500 m2 som hermed hæves til
2000 m2.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udkastet til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes som forslag til fremlægelse sammen
med udkastet til forslag til lokalplan nr. 212 for et centerområde – Skørping center.

Bilag:
Udkast til kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan nr. 18 1997-2008 for Skørping
kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. (Se efterfølgende punkt).
Bertil Mortensen var fraværende"
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4.
Godkendelse af udkast til lokalplan 212 for et centerområde ved Skørping Center
J.nr.: 01.02.05. Sagsnr: 07/13513
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Byrådet behandlede på sit møde den 28.06.07 en sag om planlægningsmulighederne ved
Skørping Center, nærmere bestemt et område der d.d. er dækket af lokalplan 4.4.7. Det
blev vedtaget, at der skulle udarbejdes et nyt lokalplanforslag, der giver mulighed for en
bebyggelse i dette område på yderligere 600 m² i 1 plan til butiksformål enten beliggende
separat eller som sammenbygning til nuværende butik beliggende øst for arealet. Samtidig
blev det vedtaget, at bebyggelsesmulighederne på den sokkelgrunden nord herfor skulle
overvejes nærmere.
Denne sokkelgrund på 20x35 m er solgt med baggrund i den eksisterende lokalplan nr.
4.4.7 og det er anført i skødet, at grunden ikke uden kommunes tilladelse kan anvendes
til anden bebyggelse end det i lokalplan 4.4.7 nævnte. I forbindelse med salget er det
aftalt, at køber etablerer en sti syd og vest for den kommende bygning og 12 parkeringspladser på et areal vest for sokkelgrunden. Dette er et offentligt areal og en del af
friarealerne omkring Kulturstationen. Kommunen skal efterfølgende vedligeholde parkeringspladsen.
På baggrund af ovennævnte er udkast til lokalplan 212 udarbejdet. Der er i tilknytning
hertil udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 18 til kommuneplan 1997-2008 for Skørping
Kommune, som regulerer butiksstørrelsen så det bliver muligt, at udvide den eksisterende
dagligvarebutik, hvis det sydlige byggefelt ender med at blive en sammenbygning med
denne.
Da der er fremkommet et ønske fra køberen af den nordlige sokkelgrund om at bygge i 3
etager og ikke 2 etager, som lokalplan 4.4.7 giver mulighed for, har forvaltningen, jævnfør
Byrådets beslutning om at overveje bebyggelsesmulighederne nærmere, fået udarbejdet
visualiseringer af et evt. 3 etagers byggeri på stedet. Visualiseringerne er set fra 3 punkter,
nemlig fra Skørping Center, fra OK-tanken og fra Kulturstationen og stationen.
Der er også fra køberen udtrykt ønske om at den nye bygning i det nordlige byggefelt må
opføres i gule mursten. Men da resten af Centret er opført i røde sten, er der i det fremlagte udkast krævet, at bebyggelsen bliver opført i røde sten.
Udkastet til lokalplanen fastholder i forhold til den gældende lokalplan for området et sydligt byggefelt på 600 m2. Byggefeltet er placeret, så der er mulighed for enten at sammenbygge en ny bygning med den eksisterende bygning mod øst eller at opføre den som en
selvstændig bygning. Bygningen kan opføres i én etage og anvendes til detailhandel.
Adgangsvej til det nordlige byggefelt sker fra den eksisterende adgangsvej
til parkeringsplads nord for lokalplanområdet. Det bliver svært at skabe adgangsvej til det
sydlige byggefelt, hvis dette ikke sammenbygges med den eksisterende bygning. Hvis
bygningen etableres som en selvstændig bygning vil der skulle skabes kørevej bag om
købmandsforretningens varegård og hen over stisystemet.
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I den gældende lokalplan for området er der lagt vægt på en nord-syd gående stiforbindelse. Denne forbindelse er sikret ved, at der i lokalplanen er beskrevet en passage
enten gennem den nye bygning i det sydlige byggefelt eller vest om denne.
Lokalplanudkastet muliggør at der kan opføres en bebyggelse på 700 m² i 2 etager +
kælder i det nordlige byggefelt og 600 m² i 1 etage i det sydlige byggefelt. Hvis stueetagerne i begge bebyggelserne anvendes til butikker og der indrettes 4 lejligheder på
1. sal vil det udløse et krav om 58 nye parkeringspladser, jævnfør kravene til parkeringsplads i Kommuneplanens rammer.
Der kan i den nordligste bygning etableres 16-20 parkeringspladser i en parkeringskælder,
og der kan etableres de 12 pladser, som er aftalt ved handlen, på et areal vest for
bygningen og adgangsvejen. Der er ikke mulighed for at etablere parkeringspladser til den
sydlige bygning indenfor lokalplanområdet.
Der vil således mangle ret mange parkeringspladser, hvis lokalplanens byggemuligheder
bliver helt udnyttet. Denne problematik vil kunne løses med indbetaling til en parkeringsfond. Dette fordrer, at der etableres en parkeringsfond for Skørping i lighed med den der
findes i Støvring. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en samlet fond for de større
byer i Kommunen. Det er naturligvis en forudsætning at parkeringspladser, som skal
etableres med fondsmidler, etableres i den by, hvor midlerne er indbetalt.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at bebyggelsen fastholdes i max 2 etager i lighed med den øvrige bebyggelse på torvet
at parkeringsforholdene drøftes evt. med henblik på etablering af en parkeringsfond
at udkastet herefter godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger (sammen
med kommuneplanforslag nr. 18 for Skørping

Bilag:
Udkast til lokalplan nr. 212
3 visualiseringer af et evt. 3 etagers byggeri.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Et mindretal (Henrik Christensen) stemmer for forvaltningens indstilling vedrørende 2
etager.
Et flertal (Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og Søren Munk) stemmer for at der åbnes
for, at der kan bygges i 3 etager inden for bygningshøjden på 10 m. I konsekvens heraf
tilrettes kommuneplantillæg nr. 18.
Der arbejdes hen mod etablering af en P-fond.
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Lokalplanudkastet indstilles med ovenstående rettelse fremlagt som forslag.
Bertil Mortensen var fraværende.
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5.
Administrationspraksis og kompetencefordeling indenfor miljø-, plan- og
byggelovgivningen
J.nr.: 85.02.00. Sagsnr: 07/16924
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har samlet administrationspraksis og forslag til kompetencefordeling mellem
det politiske niveau og det administrative niveau indenfor 7 områder:








Vandløbsområdet
Dambrugsområdet
Vandforsyningsområdet
Naturbeskyttelsesområdet
Landbrugsområdet
Virksomheds-, råstof- og jordforureningsområdet m.v.
Bygge- og planområdet

Den beskrevne administrationspraksis er samlet fra de tidligere administrative enheder,
herunder også ankeafgørelser, samt i forbindelse med erfaringsudveksling mellem kommunerne. Endelig er vejledningerne om håndhævelse fulgt.
Der er tale om administrationspraksis for håndhævelsen af myndighedsrollen, og et af de
vigtigste principper i denne forbindelse er at tiltag altid skal ske efter en konkret vurde-ring.
Det er ligeledes et overordnet princip, at myndigheden skal søge at få lovliggjort ulovligheder – i første omgang ved administrative tiltag som henstillinger, indskærpelser, påbud,
forbud og evt. selvhjælpshandlinger samt i sidste ende evt. ved politianmeldelser. Det skal
dog bemærkes, at der også i tilfælde, hvor en ulovlighed er lovliggjort, i nogle
tilfælde bør indgives politianmeldelse.
Af hensyn til forvaltningens fremadrettede administration indgår spørgsmålet om
præcedensvirkningen i mange af disse sager, ligesom en vurdering af om der er tale om
grov uagtsomhed, gentagne ulovligheder, ond tro o.s.v., indgår i den samlede konkrete
vurdering af sagen.
Ligeledes er det et principielt spørgsmål, om det skal være lettere at få tilgivelse end at få
tilladelse.
Som det fremgår af bilagene, er der lagt op til at såvel enkeltsagsbehandlingen ved den
administrative retshåndhævelse som den konkrete vurdering af om der skal indgives
politianmeldelse sker i forvaltningen, der hermed får denne kompetence. Teknik og
Miljøudvalget vil blive orienteret om politianmeldelser.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at de 7 administrationspraksiser med tilhørende kompetencefordeling godkendes.

Bilag:
Administrationspraksis i sager vedrørende vandløb.
Administrationspraksis i forbindelse med overtrædelse af vilkår meddelt efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og bekendtgørelse om ferskvandsdambrug og
modeldambrug af 05.10.07.
Administrationspraksis i sager vedrørende vandforsyning af 09.10.07.
Administrationspraksis i sager vedrørende overtrædelse af naturbeskyttelsesloven af
08.10.07.
Administrationspraksis i sager om manglende anmeldelse eller ansøgning efter
husdyrgødningsbekendtgørelsen, husdyrloven og godkendelsesbekendtgørelsen af 05.10.07.
Administrationspraksis i sager vedrørende virksomheder, råstof, jordforurening, badevand,
§ 19, olietanke og klagesager af 16.10.07.
Administrationspraksis ved overtrædelse af byggelov og planlov af 29.10.07.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
Gert Fischer, Mogens Schou Andersen, Søren Munk indstiller at det tilføjes (i bilaget:
Naturbeskyttelsesloven) at der skal være tale en "væsentlig" økonomisk fordel, før der
sker politianmeldelse.
Bertil Mortensen var fraværende.
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6.
Vedligeholdelse af vandløb i Rebild Kommune
J.nr.: 06.02.11. Sagsnr: 07/17067
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
Rebild Kommune er vandløbsmyndighed for de tidligere kommunale vandløb og for de
vandløb, som Nordjyllands Amt var myndighed for. Med myndighedsrollen følger også
forpligtelsen til vedligeholdelse af de kommunale vandløb i Rebild Kommune.
Med fokus på en sikker drift i 2007 blev de samme entreprenører som i tidligere år brugt
til vedligeholdelsen i 2007. Rebild Kommune har endvidere selv stået for vedligeholdelsen
i den tidligere Skørping Kommune og på dele af de tidligere amtsvandløb. Der er indgået
samarbejdsaftaler med nabokommunerne om vedligeholdelse af grænsevandløb.
Vedligeholdelsen i sæsonen 2007 er nu næsten færdig. Det har været et turbulent år med
sammenkøring af 4 forskellige tidligere praksiser og meget store regnmængder.
Forvaltningen har gennem hele forløbet haft en god kontakt til entreprenører og vore egne
folk. For alle henvendelser fra lodsejere er der forsøgt fundet løsninger, som kunne
tilfredsstille alle under hensyntagen til afvandingsinteresser og de gældende regulativer.
Driftsenheden har i sæsonen 2007 beskæftiget 4 medarbejdere med vandløbsvedligeholdelse. Der er tale om meget kvalificerede og interesserede medarbejdere, som
forvaltningen gerne ser udføre vandløbsvedligeholdelse for Rebild Kommune i fremtiden.
På baggrund af erfaringerne fra 2007 og arbejdet med vandrammedirektivet vil forvaltningen foreslå en fordeling af arbejdet i 2008 mellem entreprenører og Driftsenheden,
som er mere indgående beskrevet i vedlagte bilag.
I 2008 forslås der udarbejdet materiale således at hele eller dele af vedligeholdelsen af
vandløb i Rebild Kommune kan komme i EU udbud fra og med år 2009.

Indstilling:
Forvaltningen indstíller
at forvaltningens oplæg til udførelsen af vedligeholdelsen i 2008 godkendes
at der i 2008 udarbejdes udbudsmateriale for udførelse af vedligeholdelsen fra og med
2009.

Bilag:
Baggrundsnotat om vandløbsvedligeholdelsen i 2007 og fremover.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Et mindretal, Henrik Christensen, stemmer for forvaltningens indstilling
Et flertal (Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og Søren Munk) stemmer for at
vandløbsvedligeholdelsen udbydes fra og med 2008.
Henrik Christensen ønsker sagen behandlet i Byrådet.
Bertil Mortensen var fraværende.
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7.
Retningslinier og kompetencer ved administration af landbrugsområdet
J.nr.: 09.17.00. Sagsnr: 07/14833
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Forvaltningen har udarbejdet følgende retningslinier i forbindelse med administration af
landbrugsområdet.
Tilladelses- eller godkendelsespligt (Bilag 1)
Der er i husdyrloven fastsat en bagatelgrænse for krav om tilladelse eller godkendelse på
15 dyreenheder (med undtagelse for pelsdyr). Der er dog ikke i lovteksten formuleret en
bagatelgrænse for hvilke ændringer på husdyrbrug, der udløser tilladelses- eller godkendelsespligt. Forvaltningen har derfor udarbejdet et sæt retningslinier der beskriver hvilke
kriterier forvaltningen anvender i forbindelse med en vurdering af, hvilke ændringer på et
husdyrbrug der udløser tilladelses- eller godkendelsespligt. Retningslinierne er udarbejdet
ud fra et princip om, at indenfor det skøn forvaltningen kan foretage, skal ændringen
medføre forøget forurening, før tilladelses- og godkendelsespligt kan komme på tale. I
denne vurdering medtages også de landskabelige forhold. Retningslinierne fremgår af bilag 1.
Generelle retningslinier i forbindelse med håndhævelse på landbrugsområdet (Bilag 2)
Når forvaltningen konstaterer et ulovligt forhold, er grundreglen, at forvaltningen skal sørge for, at der sker en lovliggørelse. Dette skal enten ske ved, at det ulovlige forhold bringes til ophør, eller ved at den nødvendige tilladelse meddeles indenfor en nærmere angiven tidsfrist. De administrative retshåndhævelsesskridt, som forvaltningen anvender i
situationer hvor der er konstateret et ulovligt forhold er beskrevet i bilag 2.
Kompetencer
I forbindelse med foranstående retningslinier følger følgende kompetencefordeling:
På administrationen af landbrugsområdet bemyndiges forvaltningen til, at
meddele tilladelser og dispensationer i henholdt til de love, bekendtgørelser, regulativer,
m.v., der er gældende inden for landbrugsområdet.
Forinden meddelelse af dispensationer skal der foretages individuelle vurderinger af, om
dispensationen








er påkrævet
er forenelig med de hensyn bestemmelsen skal varetage
ikke påfører omgivelserne unødig gene
er for vidtgående i forhold til sædvanlig praksis
ikke tilgodeser usaglige hensyn
er i overensstemmelse med princippet om lige behandling eller
den af anden årsag bør afvises.

Fremkommer der - f.eks. i forbindelse med en høringsfase - indsigelse eller synspunkter,
der taler til ugunst for meddelelse af en tilladelse eller dispensation, beslutter
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forvaltningen, om sagen er af så principiel art, at den giver anledning til at foreslå at
ændre forvaltningens retningslinier på området.
Forvaltningen bemyndiges ligeledes til at meddele henstillinger, indskærpelser og påbud/
forbud i henhold til de love, bekendtgørelser, regulativer og forvaltningens retningslinier,
m.v., der er gældende inden for landbrugsområdet.
Vurderes det – f eks i forbindelse med tilsyn, håndhævelse af afgørelser eller anden
sagsbehandling - at mulighederne for administrativ lovliggørelse er opbrugt, eller der er
tale om en grov overtrædelse hvor en politianmeldelse er påkrævet i henhold til forvaltningens retningslinier skal politianmeldelsen tiltrædes af forvaltningschefen. Teknik- og
Miljøudvalget orienteres om politianmeldelser.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller,
at retningslinjerne i forbindelse med enkeltsagsbehandling vedr. tilladelses- og godkendelsespligt, håndhævelse på landbrugsområdet, samt kompetencefordelingen
godkendes.

Bilag:
Bilag 1: Hvad udløser en husdyrtilladelse og -godkendelse
Bilag 2: Generelle retningslinier i forbindelse med håndhævelse på landbrugsområdet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
Bertil Mortensen var fraværende.
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8.
Etablering af cykelsti langs Gl. Skørpingvej fra Skørping til Gl. Skørping.
J.nr.: 05.01.00. Sagsnr: 07/11379
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 29. august 2007,
hvor det blev besluttet, at projektering og udbud af cykelsti på Gl. Skørpingvej helt til Gl.
Skørping igangsættes med henblik på udførelse i 2007 og om nødvendigt i 2008.
Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS har for Rebild Kommune projekteret en dobbeltrettet
cykelsti langs Gl. Skørpingvej på strækningen fra Skørping til Gl. Skørping. I samme forbindelse har NIRAS udarbejdet et projekt for fremføring af fjernvarmeledninger mellem
det nye fjernvarmeværk i Skørping Nord og Skørping by - og evt fra Skørping Nord til Gl.
Skørping. Entrepriserne har været udsendt i samlet udbud, og der er afholdt licitation.
Lavestbydende på cykelstiprojektet var entreprenørfirmaet M. Nielsen A/S, Ranum, som
afgav et tilbud på 1.425.550, - kr. excl. moms.
Økonomisk overslag.
Entreprenørudgifter inkl. vinterforanstaltninger.
Vinterforanstaltninger.
Projektering og tilsyn.
Arealerhvervelse og erstatninger.
Uforudsete udgifter:
Udgifter i alt.

1.425.550, - kr.
20.000, - kr.
190.000, - kr.
130.000, - kr.
34.450, - kr.
1.800.000, - kr.

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der erhverves arealer langs Gl. Skørpingvej. Forvaltningen har sammen med kommunens rådgiver forsøgt at indgå frivillige aftaler med
lodsejerne om arealerhvervelse. Det har ikke været muligt at indgå frivillige aftaler med
alle lodsejerne, hvorfor forvaltningen igangsætter en ekspropriationsprocedure.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at entreprenørarbejdet igangsættes snarest til udførelse i 2007 og 2008
at der frigives kr. 1.000.000 (budgetbeløbet til cykelstier) i 2007 og kr 800.000 af
budgetbeløbet i 2008 til cykelstier
at arbejdet med cykelstien til Gl. Skørping forsøges koordineret med det evt. fjernvarmeprojekt.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.
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9.
Byforskønnelse i Rørbæk
J.nr.: 05.05.06. Sagsnr: 07/671
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sagen er sidst behandlet i byrådet den 11.10.07.
I forlængelse af en forventet nedrivning af mejeriet i Rørbæk i løbet af oktober 2007 ønskes byforskønnelsen af Rørbæk igangsat. Landskabskonsulenterne A/S har udarbejdet
projektforslaget til forskønnelsen, som forventes udsendt i en indbudt licitation i uge 39
med en efterfølgende licitation i uge 41.
Det færdige projektforslag forelægges på udvalgsmødet til politisk godkendelse.
Der er i forbindelse med budgetoverførelserne 2006 til 2007 overført kr. 1.532.100,- til
byforskønnelsen i Rørbæk.
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalget den 19.9.07, at projektforslaget
godkendes og at det overførte budgetbeløb på kr. 1.532.100 frigives, idet licitationsresultatet forventedes at foreligge til Byrådsmødet.
Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2007: Indstillingen indstilles godkendt – dog
afventer opstart af projektet underskrift fra sælger af mejeriet.
Der afholdes informationsmøde i Rørbæk torsdag den 4.10. kl. 18 – 19.
Økonomiudvalget den 03-10-2007: Indstilles godkendt som indstillet af TM. Klaus
Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Byrådet den 11-10-2007: Udsat på baggrund af mødet den 4. oktober i Rørbæk med
henblik på en nærmere bearbejdning af projektforslaget. Flemming Møller Mortensen deltog ikke i sagens behandling.
Genoptagelse af sagen.
Efter afholdelse af informationsmøde om forslag til forskønnelsesprojekt for Rørbæk har
Landskabskonsulenterne A/S udarbejdet et projekt, som skulle indeholde en stor del af de
tilkendegivelser, der blev fremsat af en del af de fremmødte.
Landskabskonsulenterne A/S har medsendt deres bemærkninger til det nye forslag (bilag).
Det bemærkes her, at de ikke finder at forslaget er en bedre løsning end det oprindelige
forslag og at projektet fordyres med ca. kr. 68.000,-.
Det nye forslag er fremsendt til en repræsentant fra den oprindelige arbejdsgruppe med
anmodning om fremsendelse af kommentarer/bemærkninger inden udvalgsmødet.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at der træffes beslutning om projektets endelige udformning.

Bilag:
Brev fra Landskabskonsulenterne af 10.10.07 (tegninger ikke vedlagt)

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

243

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Torsdag den 08-11-2007

10.
Driftsformer for en række affaldsordninger
J.nr.: 07.00.00. Sagsnr: 07/12172
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sagen har været behandlet af Teknik og Miljøudvalget den 19-09-2007.
Sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune besluttede i november 2006 at udskyde
spørgsmålene om valg af affaldsselskab, administration og forhold vedrørende genbrugspladser til en nærmere behandling i 2007.
For at tage hul på dette emne ønskes der foretaget en række valg og truffet beslutninger
om fremtidige driftsformer. Der foregår dog p.t. drøftelser om fusioner ved affaldsselskaberne og om Rebild Kommunes tilhørsforhold til affaldsselskaberne. Der tages derfor i
nedenstående forbehold for resultatet af drøftelserne, henholdsvis Statsforvaltningens
afgørelse.
Der vil i november blive forelagt en sag med henblik på afklaring af administrationen af
affaldsordningerne og valg af/tilhørsforhold til affaldsselskab.
Af hensyn til driften af området i 2008 ønskes der dog nu truffet beslutninger om nedenstående emner.
Storskrald
Indsamlingen og behandlingen af storskrald i de tre tidligere kommuner foregår i 2007
som nedenstående:
Nørager: Ø. Tørslev Vognmandsforretning indsamler storskrald og afleverer det til behandling ved I/S Fælles Forbrænding. De indsamlede affaldstyper afregnes i henhold til den
samarbejdsaftale der indgået med I/S Fælles Forbrænding og løber i perioden 01.01.07 –
31.12.07.
Skørping: Harbo Industriservice indsamler storskrald og afleverer alle genanvendelige
materialer til Genbrugspladsen i Krastrup. Her sker der en omlastning, hvorefter de genanvendelige materialer sendes til oparbejdning. Brændbart affald køres direkte til Reno
Nord.
Støvring: Renovest indsamler og behandler alt storskrald.
Der arbejdes p.t. i Forvaltningen med udbud på indsamling af storskrald med COWI A/S
som rådgiver. Kontrakten løber i perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2012 med en option
på 2 år. Fra den 1. januar skal der tages stilling til, hvem der skal modtage og administrere afsætningen af de genanvendelige materialer, der indsamles med storskraldsordningen.
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Løsningsforslag:

1. De genanvendelige materialer leveres til de respektive affaldsselskaber, hvad angår
de gamle Støvring og Nørager kommuner. Rebild Kommune indgår en samarbejdsaftale med Renovest og I/S Fælles Forbrænding, hvor behandlingsprisen af de
enkelte affaldstyper fremgår af samarbejdsaftalen. De genanvendelige materialer
der indsamles i Skørping leveres fortsat til genbrugspladsen i Krastrup.
2. Som forslag 1 dog indhenter Rebild Kommune tilbud ved Renovest og I/S Fælles
Forbrænding på modtagelse af genanvendelige materialer fra Skørping. Valg af
affaldsselskab er ud fra laveste pris.
3. Rebild Kommune vælger kun at samarbejde med ét affaldsselskab. Renovest og I/S
Fælles Forbrænding indbydes til forhandling om at give tilbud på modtagelse og
behandling af genanvendelige materialer fra hele Rebild Kommune. Valg af affaldsselskab er ud fra laveste pris.

Papir
Indsamling og behandling af papir er i de tre tidligere kommuner foregår i 2007 som
nedenstående:
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med Nord Ren A/S om indsamling af papir i de
tidligere Nørager og Skørping kommuner frem til 31.12.2007. De indsamlede papirmængder afsættes direkte til oparbejdning via Nord Ren A/S. Renovest indsamler papir i den
tidligere Støvring Kommune. Papiret afsættes af Renovest.
Der arbejdes p.t. i Forvaltningen med udbud på indsamling af papir med COWI A/S som
rådgiver. Kontrakten løber i perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2012 med en option på 2 år.
Det indsamlede papir skal afsættes til oparbejdning.
Løsningsforslag:
Forvaltningen anbefaler, at der indhentes tilbud på afsætning af papir ved I/S Fælles
Forbrænding, Renovest og Uniscrap. Rebild Kommune vælger derefter afsætningssted ud
fra højeste afsætningspris.
Flaskeigloer
Indsamling og behandling af glas og flasker i de tre tidligere kommuner foregår i 2007
som nedenstående:
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med I/S Fælles Forbrænding om tømning af
igloer og afsætning af glas og flasker i de tidligere Nørager og Skørping kommuner frem
til den 31.12.2007.
Renovest indsamler og afsætter glas og flasker i den tidligere Støvring Kommune.
Der arbejdes p.t. i Forvaltningen med udbud på tømning af igloer med COWI A/S som
rådgiver. Kontrakten løber i perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2012 med en option på 2 år.
Glas og flasker skal afsættes til oparbejdning.
Løsningsforslag:
Forvaltningen anbefaler, at der indhentes tilbud på afsætning af glas og flasker ved I/S
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Fælles forbrænding og Renovest og eventuelt direkte fra afsætningssted. Rebild Kommune
vælger derefter afsætningssted efter højeste tilbud.
Miljøkasser
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med I/S Fælles Forbrænding om behandling af
miljøkasser frem til den 31.12.2007.
Løsningsforslag:
Forvaltningen anbefaler at genforhandle samarbejdsaftalen i perioden den 01.01.2008 til
31.03.2011, med en option på yderlig 2 år, således at samarbejdsaftalen løber sammen
med kontrakten på indsamling af dagrenovation.
Genbrugspladser
Driften af genbrugspladser i Rebild Kommune er i 2007 som nedenstående:
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med I/S Fælles Forbrænding om drift af
genbrugspladsen ved Mejlby frem til den 31.12.2007.
Genbrugspladsen i Krastrup drives kommunalt.
Genbrugspladsen i Sørup drives delvis kommunalt og delvis af Renovest.
Det har tidligere været nævnt, at det ikke er hensigtsmæssigt at drive en genbrugsplads
efter Renovest-modellen (delvis kommunalt drevet og delvis drevet af Renovest). Derfor
må det anbefales, at alle pladserne enten er rent kommunalt drevet eller drevet af et
affaldsselskab.
Løsningsforslag:

1. Kommunalt drevne genbrugspladser.
Her skal bemærkes at genbrugspladsen ved Mejlby er ejet af I/S Fælles
Forbrænding og på genbrugspladsen i Sørup er Renovest ejer af containere m.v.
2. Genbrugspladser drevet af et eller flere affaldsselskaber:
Model 1
Rebild Kommune indleder forhandlinger med I/S Fælles Forbrænding og Renovest
om fortsat drift af Genbrugspladserne ved Mejlby og Sørup. Der udarbejdes en
samarbejdsaftale for en periode på 5 år.
Rebild Kommune indhenter tilbud ved I/S Fælles Forbrænding og Renovest på drift
af Genbrugspladsen i Krastrup for en periode på 5 år. Valg af affaldsselskab er
laveste pris.
Model 2
Rebild Kommune indleder forhandlinger med I/S Fælles Forbrænding om fortsat
drift af Genbrugspladsen ved Mejlby. Der udarbejdes en samarbejdsaftale for en
periode på 5 år.
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Rebild Kommune indhenter tilbud ved I/S Fælles Forbrænding og Renovest på drift
af genbrugspladserne i Krastrup og Sørup for en periode på 5 år. Valg af affaldsselskab er laveste pris. (Rebild Kommune ejer fyldpladserne i Krastrup og Sørup).
Model 3
Renovest og I/S Fællesforbrænding anmodes om tilbud på drift på alle 3 genbrugspladser.

Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 19-09-2007:
at løsningsforslag 3 anvendes for storskraldsordningen
at anbefalingerne for papir-, flaskeiglo- og miljøkasseordninger godkendes
at der for driften af genbrugspladserne arbejdes hen imod et samarbejde med ét affaldsselskab (model 3) eller en kommunalt drevet løsning
Teknik og Miljøudvalget den 19-09-2007: Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog
ikke i behandlingen af punktet. Sagen udsættes med henvisning til mødet med Renovest
den 10. okt. og forespørgslen til Statsforvaltningen.
Genoptagelse af sagen.
Administrative bemærkninger:
Der afholdes møde mellem de 4 Renovest-ejerkommuner den 14.11.07 med henblik på at
afklare ejernes fremtidige ønsker til Renovest.
Til udvalgets orientering er der nu indgået kontrakt med Nord-Ren om indsamling af papir i
Rebild Kommune fra 1. januar 2008. Der forventes desuden indgået kontrakt med Glerup
Container Service A/S om indsamling af storskrald og glas ligeledes fra 1. januar 2008.
Med hensyn til forvaltningens løsningsforslag på afsætning af papir ønskes indstillingen
justeret således at der åbnes mulighed for at indhente tilbud direkte ved afsætningsfirmaet Danfiber A/S.
Af hensyn til afklaring af driftssituationen i 2008 med kommunens samarbejdspartnere på
området skal der fra administrationen anmodes om, at der som minimum træffes beslutninger, der kan sikre at nødvendige aftaler m.v. kan komme på plads.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller fortsat
at løsningsforslag 3 anvendes for storskraldsordningen
at anbefalingerne for papir-, flaskeiglo- og miljøkasseordninger godkendes, dog med den
justering, at der åbnes mulighed for afsætning af papir direkte til Danfiber A/S
at der for driften af genbrugspladserne arbejdes hen imod et samarbejde med ét affalds247
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selskab (model 3) eller en kommunalt drevet løsning
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.
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11.
Regulativ for husholdningsaffald for Rebild Kommune
J.nr.: 07.00.03. Sagsnr: 07/16983
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune besluttede i juni 2006, hvilket serviceniveau der skulle være på affaldsområdet. Disse beslutninger er nu indarbejdet i ”Regulativ for husholdningsaffald”. Regulativ for husholdningsaffald beskriver de regler, der gælder på affaldsområdet for private husstande. Hovedprincippet for opbygningen af regulativ
for husholdningsaffald består af en generel del, der omfatter generelle bestemmelser, og
en særlig del, der beskriver de enkelte affaldsordninger.
Den generelle del er fastsat entydigt efter centrale bestemmelser. Den særlige del beskriver i detaljer, hvordan den enkelte indsamlings- og anvisningsordning fungerer. Der er
følgende ordninger:












dagrenovation
papiraffald
flasker og glas
kompostaffald
genbrugspladser
indsamling af storskrald
affald af elektriske og elektroniske produkter
emballageaffald
haveaffald
farligt affald
anvisningsordning.

Ved ikrafttrædelse af ”Regulativ for husholdningsaffald” ophæves følgende regulativer:
Regulativ for husholdningsaffald gældende i Nørager Kommune af 1. januar 2000.
Regulativ for husholdningsaffald gældende i Skørping Kommune af 1. maj 2000 med
ændringer den 19. november 2001 og den 16. august 2004.
Regulativ for dagrenovation gældende i Støvring Kommune af 15. april 2002.
Regulativ for storskrald og farligt affald fra husstande gældende i Støvring Kommune af 1.
april 2006.
Regulativ for indsamling af papiraffald fra husstande gældende i Støvring Kommune af 1.
januar 2003.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at regulativ for husholdningsaffald godkendes.
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Bilag:
Regulativ for husholdningsaffald

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.
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12.
Brug af pesticider på Rold Skov Golfklubs spillearealer
J.nr.: 04.08.11. Sagsnr: 07/10421
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sagen har tidligere været behandlet i byrådet den 20.9.07.
I 2003 og 2004 gav Skørping Kommune Rold Skov Golfklub tilladelse til, at der hvert af
årene kunne anvendes maksimalt 10 kg bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidlerne måtte udelukkende anvendes på greens og teesteder, og tilladelsen udløb den 31. december
2004.
I 2005 søger Rold Skov Golfklub i brev af 17. februar 2005, om fornyet tilladelse til at
anvende pesticider på spillearealerne, gældende for 2005. Begrundelsen for ansøgning
om forlængelse af tilladelse til brug af pesticider var, at aftalen mellem Dansk Golf Union,
Miljøstyrelsen og KL, om brugen af pesticider, endnu ikke var færdigbehandlet på ansøgningstidspunktet. Golfklubben havde endvidere anført, at når aftalen lå klar, ville klubben
naturligvis rette sig efter denne.
Den 18. april 2005 godkendte Skørping Kommunes Udvalg for Teknik & Miljø en indstilling
om, at den tidligere givne dispensation til Rold Skov Golfklub, til brug af pesticider, blev
forlænget indtil aftalen mellem DGU, Miljøstyrelsen og KL blev vedtaget. Når pesticidaftalen forelå, skulle dispensationen drøftes på ny.
Der foreligger nu "Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på
offentlige arealer ", dateret den 29. marts 2007, indgået mellem Miljøministeren, Danske
Regioner og KL, samt " Aftale mellem Dansk Golf Union, Miljøministeren og Kommunernes
Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber ", dateret den
21. juni 2005.
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 29.08.07 at retningslinjerne i de to indgåede aftaler skal overholdes af Rold Skov Golfklub.
Som bilag var udsendt:
Bilag 1 - Aftale om afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber
Bilag 2 - Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige
arealer.
Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2007: Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og
Søren Munk stemmer for forvaltningens indstilling. Bertil Mortensen og Henrik Christensen
stemmer imod og ønsker sagen behandlet i Byrådet.
Byrådet den 20-09-2007: Sagen tilbagesendes til TM til fornyet behandling. Gitte Rubæk,
Gert Jensen, Ole Frederiksen og Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af sagen.
Genoptagelse af sagen:
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Forvaltningen har dels fundet nedenstående uddybning af aftalen og dels fået konkrete
oplysninger om Rold Skov Golfklubs forbrug af pesticider i de senere år.
Med indgåelsen af ”Aftale mellem Dansk Golf Union, Miljøministeren og KL om at afvikle
brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber” er det miljøstyrelsen opfattelse, at der
nu er mulighed for at reducere det faldende pesticidforbrug i landets golfklubber yderligere.
Af pressemeddelelse af juni 2005 fremgår således (uddrag):
”Tendensen i de danske golfklubber er, at pesticid-forbruget falder år for år, og med aftalen er det nu muligt at reducere forbruget yderligere. Formålet med aftalen er at beskytte
naturen og begrænse risikoen for grundvandsforurening, hvilket skal ske ved at nedbringe
forbruget af kemiske plantebeskyttelsesmidler på golfbaner med 75 procent ved udgangen
af 2008.
Aftalen betyder, at de danske golfklubber fra 1. januar 2006 ikke længere må anvende
plantebeskyttelsesmidler på golfbanearealer. Der kan dog stadig anvendes beskyttelsesmidler på greens og teesteder mod konkrete svampe- og insektangreb, ligesom der på
fairways i særlige situationer kan behandles pletvist mod ukrudt.
For at sikre udfasningen af pesticider har Dansk Golf Union forpligtet sig til at støtte
golfklubberne i udarbejdelsen af grønne regnskaber. Fra 1. januar 2006 skal klubberne
således årligt indberette forbruget af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser m.m.
Samtidig sørger Dansk Golf Union for, at Miljøstyrelsen årligt modtager en opgørelse over
det samlede forbrug af midler i golfklubberne.
Dansk Golf Union forpligter sig desuden til at udvikle de natur- og miljømæssige kompetencer i klubberne og fortsætte forskningen i alternative metoder til bekæmpelse af skadevoldere.”
Rold Skov Golfklub har siden 2002 udarbejdet grønne regnskaber og det fremgår af disse,
at en af de væsentlige ressource- og miljømæssige parametre er at tilstræbe et lavt forbrug af bl.a. pesticider. Forbruget af bekæmpelsesmidler i 2006 er oplyst til 3,3 kg aktivt
stof mod 65,4 kg aktivt stof i 2002. Det er således tale om en meget stor reduktion i det
samlede forbrug.
På den baggrund er det Forvaltningens opfattelse at Rold Skov Golfklub allerede lever op
til aftalens formål og aktivt har arbejdet for at nedbringe forbruget af bekæmpelsesmidler.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at Rold Skov Golfklub skal overholde retningslinjerne i de indgåede aftaler.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.
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13.
Mødekalender 2008
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/11800
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2008 har
forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper:

Der 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. Af hensyn til
den praktiske dagsordensforberedelse kan mødet i Økonomiudvalget senest afholde
onsdag eftermiddag, 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.
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 2008 skal afholdes.
Forvaltningen indstillede til økonomiudvalgets møde den 03.10.07:
at principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2008 godkendes
at fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2008 med udgangspunkt i vedlagte udkast
at der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i 2008.
Sagen udgik af Teknik og Miljøudvalgets møde den 19.09.07.
Økonomiudvalget, den 03.10.07: Mødeplanen indstilles godkendt med bemærkning, at
det overvejes evt. at bytte rundt på henhv. tirsdags- og onsdagsmøderne for fagudvalgene samlet set.
Vedr. Byrådsmødernes placering i 2008 indstilles at disse – som nu - afholdes på skift i
henhv. Støvring, Nørager og Terndrup.
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Byrådet, den 11.10.07: Der blev på mødet udleveret 3 alternative forslag til mødeplanlægning i Fagudvalgene.
Det besluttedes at lægge forslag 3 til grund for Fagudvalgenes videre mødeplanlægning.
De konkrete mødetidspunkter drøftes nærmere i Fagudvalgene.
Indstillingen fra økonomiudvalget vedr. byrådsmødernes placering blev godkendt.
Flemming Møller Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at

udvalget tager stilling til mødetidspunkterne for udvalgets møder.

Bilag:
Forslag 3

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.
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14.
Økonomivurdering ultimo september TM
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/3882
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Økonomivurdering pr. ultimo september 2007.
I forbindelse med Byrådets beslutning af Budget 2008 blev der truffet en beslutning om en
driftsmæssig bevillingsopdeling af kontoplanen på sektorniveau. For Teknik- og Miljøudvalget betyder det, at der er oprettet følgende sektorer.





13
14
15
16

Ejendomme og Redningsberedskab
Forsyning
Natur og miljø
Veje og grønne områder

Indeværende økonomivurdering pr. ultimo september er lavet i henhold til denne opdeling i
sektorer, hvorfor rækkefølgen af beskrivelsen af områderne vil variere i forhold til de tidligere økonomivurderinger.
Økonomivurderingen vil indeholde både en beskrivelse af driftsforbruget som tidligere
økonomivurderinger, men samtidig vil der følge en mere detaljeret beskrivelse af anlægssiden, hvor der vil blive taget stilling til de enkelte større projekter, hvor enten de færdiggøres i dette budgetår eller må udsættes til næste år. Det vil naturligvis også blive bemærket, såfremt der er projekter, som overskrider den givne budgetbevilling.
Overordnet kan det noteres, at der ved udgangen af september måned var et driftsmæssigt udgiftsforbrug på 65,4%, mens der var kommet 89,6% af de budgetterede driftsindtægter. Som nævnt ved de tidligere økonomivurderinger, er det samlede område for
Teknik- og Miljøudvalget kendetegnet ved projektarbejder, hvor der ikke er et fast forløb
for afregningen, hvilket er én af grundene til det lave forbrug. Der må dog forventes et
mindreforbrug på 2-3 mio. kr.
Anlægsmæssigt vil regnskabsresultatet ligeledes vise et mindreforbrug , primært som følge af flere solgte byggegrunde samt uafsluttede projekter på spildevands- og vejområdet.
Størrelsen af dette mindreforbrug er meget afhængig af modtagelse af regninger den
sidste del af året, hvor leverandører forsøger at rydde op på tilgodehavende.
Det vedlagte bilag er et omfattende økonominotat, som beskriver både drifts- og anlægsområdet for Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der gives et skøn over det forventede
regnskabsresultat på området.
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Indstilling:
Det indstilles
at økonomivurdering pr. ultimo september godkendes.

Bilag:
Økonominotat pr. ultimo september for TM (som eftersendes)

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.
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15.
Siden sidst - orientering til udvalget
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/239
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
1. Naturklagenævnet omgør Fredningsnævnets afgørelse om afslag til byggeri Vest for
Suldrup Kirke til en tilladelse.
2.

Naturklagenævnet stadfæster amtets afgørelse i sagen om forberedelse af fredning
af skoven ved Frendrup efter anke fra Nordjysk Udvalg for Landboret.

3.

Miljøklagenævnet stadfæster 3 afgørelser fra amtet som var anket af Danmarks
Naturfredningsforening om at der ikke var VVM-pligt i 3 landbrugssager.

4.

Resultatet af udbuddet af vintervedligeholdelse.

5.

Der reserveres 40.000 kr. til Det Grønne Råd på konto 00.38

6.

Møde den 24.9.07 i Nysum om vejadgangsforholdene til grusgraven, herunder evt.
ny motorvejsafkørsel.

7.

Møde den 23.10.07 om nye initiativer på Nysum Banen.

8.

Møde den 20.9.07 med Dansk Akvakultur om samarbejdet på dambrugsområdet.

9.

Status på sagen om Østergade 1 i Bælum, herunder Naturklagenævnets afgørelse af
21.9.07 (bilag tidligere rundsendt til udvalget).

10. Brev fra Ø. Hornum Borger- og Håndværkerforening om grunde i Ølandsparken
(bilag: brev)
11. Brev fra Støvring Handelsstandsforening om lokalplanlægning for den østlige del af
Jernbanegade (bilag: brev).
12. Brev fra Støvring Handelsstandsforening om renovering af Hobrovej, herunder ønske
om erstatning til de handlende (bilag: brev)
13. Møde den 10.10.07 mellem interessentkommunerne og Renovest I/S
14. Status på overdragelsen af gadelysforeninger.
15. Møde i Limfjordsrådet, herunder Limfjordskonferencen.
16. Møde den 29.10.07 med Miljøcenter Århus om golfhytter.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at orienteringen tages til efterretning

Bilag:
ad 10. Brev fra Ø. Hornum Borger og Håndværkerforening.
ad. 11. Brev fra Støvring Handelsstandsforening
ad. 12. Brev fra Støvring Handelsstandsforening

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Der blev orienteret om pkt. 9, som blev taget til efterretning. Resterende punkter blev
udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.
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16.
Politik for mødet med borgeren - retssikkerhed og service
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/3151
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Med udgangspunkt i det vedtagne kommissorium og med faldne bemærkninger herom på
Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2007 fremlægger forvaltningen hermed forslag til
"Politik for mødet med borgeren - retssikkerhed og service".
Udarbejdelsen af politikken skal ses som opfølgning på en tidligere drøftelse om oprettelse
af en konkret funktion som Borgerrådgiver. Byrådet besluttede ikke at etablere en sådan
funktion, men i stedet sætte fokus på den borgerservice, der indgår som en integreret del
af den kommunale sagsbehandling i øvrigt.
Politikken er opdelt i:
1. Formålet med politikken
2. Kommunen som både leverandør af service og som myndighed
3. Etik i mødet med borgeren
4. God skik og brug i sagsbehandlingen
5. Dialog med kommunen
6. Svarfrister ved skriftlige og personlige henvendelser til kommunen
Særligt i afsnit 4, ”God skik og brug i sagsbehandlingen”, vurderes kommunens værdier og
mål i relation til de generelle retsgrundsætninger for god offentlig forvaltning, mens det
generelle borgersyn og behandlingen af borgerne er behandlet i afsnit 3. Etik i mødet med
borgeren.
Politikken fremlægges i såvel fagudvalg som Økonomiudvalg og Byråd med henblik på
udsendelse i offentlig høring. Det foreslås, at høringsfristen fastsættes til den 15. januar
2008, hvorefter sagen vil blive behandlet i byrådets februar-møderække.
I forbindelse med godkendelse af politikken i februar vil der jf. beslutning i økonomiudvalget blive udarbejdet en borgerrettet pjece omhandlende borgerens rettigheder og pligter.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at forslag til politik for "mødet med borgeren - retssikkerhed og service" godkendes med
henblik på fremlæggelse i offentlig høring.
at høringsfristen fastsættes til den 15. januar 2008.
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Bilag:
Forslag til politik for "Mødet med borgeren - retssikkerhed og service"

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

260

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Torsdag den 08-11-2007

Underskriftsside

Gert Fischer

Henrik Christensen

Søren Munk

Bertil Mortensen

Mogens Schou Andersen
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Underskriftsside

Gert Fischer

Henrik Christensen

Søren Munk

Bertil Mortensen

Mogens Schou Andersen
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