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1.
Orientering om forslag til ændring af køreplaner
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/14572
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Den 7. oktober var der frist for at komme med ændringsforslag til køreplanerne til NT for
2012/2013. Der er kommet følgende ændringsforslag primært fra skoler, som bliver direkte hørt:
Forslag til ændringer af køreplan for den kollektive trafik 2011/2012
Fra:

Ændringsforslag:

Borger på Nibevej

At der laves vinkestrækning for
102 på Nibevej, så behøver 362
ikke køre derud.
Ønsker busruterne tilpasset
ringetiden kl. 8:15. Der er blevet
afholdt møde mellem Bavnebakkeskolen og Støvring gymnasium, hvor der fra begge
sider kunne accepteres en ringetid kl. 8:15.
Ingen forslag
Ønsker rute 382 omlagt, så den
passer bedre med skolens ringetider, og så den ikke kører via
Terndrup.
Ingen forslag
Vil gerne beholde ruterne som
de er.
Ingen forslag
Vil gerne have, at der kan gives
en melding til Haverslev Skole,
når rute 113 er forsinket. Rute
113 og rute 103 "misser" ofte
hinanden i Mejlby - kan der
gøre noget ved det. Herudover
er der lange ventetider mellem
103 og 113 samt mellem 103
og 480.
Vil gerne have de sene busser
på rute 380 kl. 15:30 tilbage, da
det vil give børnene bedre mulighed for at benytte institutionens tilbud.
Vil gerne have rute 480 og 480
til at køre fra skolen kl. 12:45 i

Bavnebakkeskolen

Blenstrup Skole
Bælum Solbjerg Skole

Haverslev
Hellum
Karensmindeskolen
Ravnkilde

Skørping Skole

Sortebakkeskolen
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Bemærkning:

Sagen omkring lang ventetid
har tidligere været behandlet d.
10/8-2011 og 7/2-2011.

Det tidlige ankomsttidspunkt er
tidligere behandlet.

REBILD KOMMUNE

Special Skibstedskolen
Suldrup Skole

Terndrup Skole

Øster Hornum Skole
Gregers Krabbe Friskolen

Sønderup Friskole
Ang. skolelukninger

stedet for det de gør nu. Endvidere ankommer eleverne med
480 meget tidligt. Vil gerne
have bussen til at standse på
Viborgvej 16, 9600 Aars, da der
herved ville kunne spares en
taxatur.
Ingen forslag.
Lang køretid på rute 363 - specielt fra Trængstrup. Ønsker
ekstra busafgang efter 4. lektion - kl. 11:30. Rute 52 afpasset
efter skolens ringetider.
Det er et ønske, at rute 54 afgår
12:40 i stedet for kl. 12:26, da
det ringer ud 12:30.
Ingen forslag
Ønsker de gamle telebusruter
genindført med stop ved skolen,
da de ikke mener, at rute 363
kan anvendes af borgere i
Aarestrup.
Ingen forslag
Ravnkilde Skole skal måske
lægges sammen med Haverslev Skole, Blenstrup skal måske lægges sammen med Bælum og Hellum skal måske lukkes. Elever fra Hellum skal
fremtidigt til Terndrup og Skørping. Det vides ikke hvordan de
to andre skoler skal ”drives”,
hvis de bliver sammenlagt. Der
skal muligvis også ændres på
skoledistrikterne.

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 08-11-2011

Den lange køretid på 363 samt
den ekstra busafgang kl. 11.30
er tidligere behandlet.

Ændringsforslagene er sendt til NT, der regner på og kommenterer forslagene, og på denne baggrund vil forvaltningen komme med en indstilling til evt. ændringer til næste udvalgsmøde d. 6/12.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Beregnes pt.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen pt. tages til efterretning.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Orientering taget til efterretning.
Vedr. rute 382, rute 480 samt rute 363 fastholdes hidtidige beslutninger (der kan dog accepteres enkelte mindre justeringer i forhold til ringetider).
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2.
Beslutning om brug af ekspropriation til erhvervelse af arealer til dobbeltrettet
cykelsti mellem Nysum og Ravnkilde
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/14668
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Projekteringen af cykelstien Nysum – Ravnkilde er i opstartsfasen, og der vil senere skulle
eksproprieres arealer til anlæggets udførelse. Ekspropriationen ønskes igangsat via
åstedsforretningen umiddelbart efter projekteringen er afsluttet.
Til deltagelse i åstedsforretningen skal der udpeges et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At ekspropriationen igangsættes via åstedsforrretningen umiddelbart efter projekteringen
er afsluttet
At der udpeges et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Godkendt som indstillet.
Gert Fischer deltager i åstedsforretningen.
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3.
Stillingtagen til nedlæggelse af en del af Tustrup Møllevej
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/10563
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har modtaget henvendelse, hvori der anmodes om nedlæggelse af en del af
den offentlige vej Tustrup Møllevej. Henvendelsen er fra Erik Hjorth, der ejer markerne på
begge sider af vejstykket.
Vejstykket der ønskes nedlagt er de 300 østligste meter. Vejen er en grusvej, og der er en
grøft på den nordlige side af vejen. Vejen vedligeholdes og sneryddes af kommunen.
Ansøger oplyser, at manglende oprensning af grøften ind imellem medfører gener på marken. En nedlæggelse af vejen vil også medføre, at marken får en bedre arrondering, da
markerne på begge sider af vejen har samme ejer.
Sagen har været sendt i 8 ugers høring, som vejloven foreskriver. Der er kommet følgende indsigelser:
Danmarks Naturfredningsforening: Vejen er meget gammel, og har beviseligt eksisteret
siden 1800-tallet. Eneste øst-vestgående vej i området. Bekymret for hvad der sker med
det resterende vejstykke, der er en hulvej.
Sejlstrup Fræer Borgerforening: Flere borgere benytter vejen til løbe-/gåture samt til rekreative formål. Vejen behøver ikke bliver opretholdt med mulighed for bilkørsel – en farbar sti vil være tilstrækkeligt.
Skindbjergvej 16: Kører ofte på vejstykket.
Tustrup Møllevej 1: Der knytter sig meget historie til vejen, der derfor bør bevares. Landbrugsmaskiner vil ikke længere kunne komme til jordlodderne. Der er en del trafik på vejstykker – arbejdskørsel, beboerkørsel, motionister, turister etc.
Skindbjergvej 14: Benytter vejen til transport mellem bopæl og bl.a. Blenstrup. Vejen har
historisk værdi. Vejen repræsenterer en naturværdi.
Gerdingvej 19A: Benytter vejen. Posten benytter vejen. Afhængig af vejen i vinterhalvåret, da indkørslen og den nordligere beliggende hulvej fyger til. Post og renovationsbil
benytter ligeledes vejen i vinterhalvåret. Maskinhus udlejet til landmand, der også er afhængig af vejen.
Skindbjergvej 11: Vejen bruges i den daglige drift. Bruges også i den daglige drift af ejendommen Akselterpvej 1, 9510 Arden.
På baggrund af indsigelserne lader det til, at vejen benyttes af en del lokale beboere både
til fods og kørende. Herudover til arbejdskørsel med landbrugsmaskiner, post samt renovation.
På baggrund af indsigelserne, vurderes det fra forvaltningens side, at mange borgere vil
blive berørt af en evt. nedlæggelse. Det vurderes derfor fra forvaltningens side, at vejen
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ikke bør nedlægges.
Mht. den manglende oprensning af grøften, kan det siges, at grøften er til for at afvande
vejen, og ikke marken. Hvis grøften overfyldes, så vejvandet løber ud på marken, skal den
selvfølgelig oprenses oftere.
Hvis det besluttes, at vejen skal nedlægges, skal der sandsynligvis iht. naturbeskyttelsesloven enten bibeholdes en sti på stedet, eller alternativt etableres anden stiforbindelse.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Kommunen vedligeholder og snerydder vejen, hvilket helt marginalt vil spares, hvis vejen
nedlægges.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At vejen ikke nedlægges.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Godkendt som indstillet.

Bilag:
- 507130 Åben
- 507127 Åben
-

502318
501109
501108
501091
496115

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

- 489629 Åben
- 517650 Åben
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Indsigelse - Lars Tolstrup - TMU 08.11.11
Indsigelse - Dion Pedersen og Maj-Britt Tøttrup Hoffmeister - TMU
08.11.11
Indsigelse - Klaus Jensen - TMU 08.11.11
Indsigelse - Niels Højlund og Rikke Thisted-Jensen - TMU 08.11.11
Indsigelse - Svend Karlsbjerg - TMU 08.11.11
Indsigelse - Sejlstrup Fræer Borgerlaug - TMU 08.11.11
Indsigelse mod nedlæggelse - Danmarks Naturfredningsforening - TMU
08.11.11
Ansøgning - TMU 08.11.11
Kortbilag - TMU 08.11.11
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4.
Ansøgning om bebyggelse af Hjedsbækvej 408, Suldrup
J.nr.: 02.01.00P20. Sagsnr.: 11/14473
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Ejeren af matr. nr. 4q Rodsted By, Sønderup, Hjedsbækvej 408, Suldrup, forespørger om
mulighed for at opføre 1 – 4 enfamilieshuse på ejendommen. I forespørgslen er det anført,
at ejendommen ligger indenfor byskiltet i Suldrups sydlige del, at der er gadelys og cykel/gangsti ført forbi grunden mod syd.
Ejer har tilkendegivet, at det er opfattelsen, at ejendommen ligger i byzone. Ejendommens matrikulære areal omfatter 6244 m2.
Ejendommen ligger i landzone umiddelbart syd for byzonen i Suldrup. I foregående kommuneplan(er) har ejendommen været omfattet af rammeområdet til boliger, men har været placeret i landzone. Arealet er i Kommuneplan 2009 udtaget af rammeområde til fordel
for andre områder.
Det fremgår af Kommuneplan 2009, at ”der er lokale ønsker om byudvikling i det særlige
naturområde i den nordlige del af byen”. For dette område er der siden vedtaget en lokalplan. Endvidere er der udlagt et område på ca. 2 ha. ved Aarestrupvej, et areal på ca. 2.2
ha. syd for Himmerlandshave, samt ca. 0.4 ha. ved Veggerbyvej, som rammeområde for
boliger.
I forlængelse af området ved Aarestrupvej og i forbindelse med Møllers Bakker er der udpeget perspektivområder. Perspektivarealerne er et udtryk for byrådets forventninger og
ønsker til byudviklingen efter den 12-årige planperiode.
Ejendommen er omfattet af vandindvindingsoplandet.
I 1973 er det tilkendegivet, at der kan forventes tilladelse til opførelse af et enfamilieshus
på vilkår at bygningen placeres i byzone.
I 1986 er der givet tilsagn, om at der kan opføres enfamilieshus, idet ejendommen ligger i
byzone. Der hersker dog forvirring omkring zoneforhold, idet det også tilkendegives, at
ejendommen ligger i landzone. Støvring Kommune anbefaler en landzonetilladelse.
I 1997 gives der afslag af Nordjyllands Amt på ansøgning om landzonetilladelse til udstykning og bebyggelse, under henvisning til krav om lokalplan, der overfører arealet til byzone.
I 2003 meddeles det på forespørgsel om udstykning og bebyggelse, at det er et krav at
der udarbejdes lokalplan.
Ejendommen er ikke omfattet af de vedtagne § 15 rammer i 1977, og har altid været vurderet som landzoneareal.
Hvis der skal bygges bolig(er) på ejendommen skal der udarbejdes kommuneplantillæg,
samt lokalplan, der overfører arealet til byzone.
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Ejendommens placering i indvindingsopland kan i den forbindelse give vanskeligheder.
Det vurderes, at nuværende boligudlæg/rammeområder i Suldrup er tilstrækkelige, og at
udvidelse af byzonen mod syd vil medføre en endnu mere langstrakt by, og en planmæssig uheldig udvikling, også set i lyset af byrådets forventninger og ønsker om byudviklingen i Suldrup.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der med udgangspunkt i Kommuneplan 2009 meddeles afslag på anmodningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Det planlægningsmæssige grundlag søges tilvejebragt således at ejerens anmodning kan
imødekommes. Betydningen af boligområdets placering i indvindingsopland undersøges i
forbindelse med planlægningsprocessen.

Bilag:
- 513197 Åben
- 513193 Åben

393

Forespørgsel fra ejer - TMU 08.11.11
Kort - Hjedsbækvej 408 - TMU 08.11.11
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5.
Kommuneplan 2013 - Kommissorium og tidsplan
J.nr.: 01.02.03P15. Sagsnr.: 11/11448
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år. Omfanget og formen af den kommende kommuneplanrevision er vedtaget af Byrådet den 22.09.2011 med vedtagelsen af Planstrategi
2011 - jf vedlagte side 23 i Planstrategien.
På baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdet med Kommuneplan 2013 samt en tidsplan, som angiver, at kommuneplanen vedtages til sommeren
2013.
I kommissoriet er organiseringen af arbejdet beskrevet, herunder at der nedsættes en
politisk styregruppe med medlemmer fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
Byrådet inddrages i form af temamøder.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Der er i 2012 og 2013 afsat kr. 500.000 til Kommuneplan 2013.
Der søges om frigivelse af rådighedbeløbet for 2012 til bl.a. arbejdet med den digitale
kommuneplan og mindre konsulentopgaver mv.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At kommissoriet - herunder organiseringen af og tidsplanen - for kommuneplan 2013
godkendes
At der udpeges medlemmer til den politiske styregruppe fra hhv. Økonomiudvalget og
Teknik- og Miljøudvalget
At rådighedsbeløbet for 2012 frigives.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Det indstilles at:
Kommissoriet – herunder organisering og tidsplan – godkendes.
Fra udvalget deltager - ud over formand og næstformand – Mogens Schou Andersen.
Rådighedsbeløbet frigives.
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Bilag:
- 513022 Åben
- 497954 Åben
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6.
Samlet økonomivurdering ØKV3 - Teknik- og Miljøudvalget
J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
I økonomivurdering ØKV3 for Teknik- og Miljøudvalget er der jf. vedlagte bilag er der stort
set vurderet balance mellem det korrigerede budget og regnskab, dog med et mindre
merforbrug på 0,3 mio. kr.
I forhold til ØKV2 er der samlet set tale om en forbedring på 0,7 mio. kr.
Nedenfor er der en oversigt over forbruget pr. område i forhold til såvel det oprindelige,
som det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler
fra 2010, samt eventuelle øvrige politiske bevillinger i 2011.
Oprindeligt
budget

Forbrug
1-9

Korr.
budget

Forbrugs % i forh.
til korr. budget

Kapitalmiddel
Teknik og Miljøudvalg

U

83,0

64,0

82,9

77,18

Teknik og Miljøudvalg

I

-29,5

-16,3

-29,5

55,26

Teknik og Miljøudvalg

N

53,4

47,7

53,4

89,32

Ejendomme

U

5,3

3,3

4,7

70,41

Ejendomme

I

-1,9

-1,7

-1,9

88,86

Forsyning

U

24,0

17,6

24,0

73,29

Forsyning

I

-27,3

-13,6

-27,3

49,61

Natur og miljø

U

7,4

3,2

7,5

42,52

Natur og miljø

I

-0,3

-0,4

-0,3

118,14

Veje og grønne områder

U

46,3

40,0

46,8

85,40

Veje og grønne områder

I

0,0

-0,7

0,0

X

På Natur- og Miljøområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 1,0 mio.kr. ved udgangen af året. Det skyldes blandt andet at der på miljøopgaverne forventes et mindreforbrug
på 0,4 mio.kr., samt en merindtægt på 0,4 mio.kr. vedr. vedligeholdelse af grænsevandløb. Sidst forventes der et mindre overskud på skadedyrsbekæmpelsen på ca. 0,2 mio.kr.
Affaldsområdet forventes at ende regnskab med et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i lighed
med seneste vurdering.
På veje og grønne områder forventes stort set balance, dog er området forværret siden
sidste vurdering med 0,2 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes, at driftsenheden får færre
opgaver, når resten af systemet arbejder med under forbrugsstop. Der er en vis forsinkelse i deres mulighed for at kapacitetstilpasse.
Udviklingen fra ØKV1 til ØKV3 i forhold til det korrigerede budget ses af nedenstående
tabel.
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Afvigelse i forhold til
korrigeret budget
Ejendomme
Forsyning
Natur og Miljø
Veje og grønne områder
I alt

ØKV1 inkl.
overførsel
0,0
0,0
-0,3
4,1

ØKV 2 inkl.
overførsel
0,0
1,2
-0,2
0,0

ØKV 3 inkl.
overførsel
0,0
1,1
-1,0
0,2

3,8

1,0

0,3

For en nærmere redegørelse af vurderingen henvises til bilagsmaterialet.
Det bemærkes i øvrigt, at den samlede Økonomivurdering behandles på økonomiudvalgets
møde den 16. november. I den samlede ØKV3, vil der være vurderinger af såvel drift, anlæg samt finansiering, herunder likviditet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At økonomivurderingen behandles med henblik på budgetoverholdelse

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Indstilles godkendt.

Bilag:
- 517658 Åben
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7.
Ansøgning om opstilling af spilleautomat - Skørping
J.nr.: 22.01.04P00. Sagsnr.: 11/14068
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Spillemyndigheden SKAT, har fremsendt en forespørgsel om kommunens indstilling til en
ansøgning om at opstille spilleautomater i Cyberhjørnet, Jyllandsgade 24, Skørping.
Spillemyndigheden, som er den bevilligende myndighed, anfører i deres henvendelse, at
der er en række forhold, som kommunen kan lægge til grund for indstilling til, om en spillehal kan anbefales etableret det pågældende sted:
• En lokalplan, der efter kommunens tolkning ikke giver mulighed for etablering af en spillehal, inkl. beslutning om fremtidige lokalplaner.
• Forbud efter planlovens §§ 12 eller 14 (om aktiviteten kan indeholdes i kommuneplanen).
• Spillehallen ligger i umiddelbart nærhed af kirke, skole eller lignende.
• Spillehallen er beliggende i et område med sociale problemer, og spillehallen vil give
anledning til flere problemer i området.
• En beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at den slet ikke vil have spillehaller i kommunen, og der ikke findes nogen i forvejen.
Der er ikke nogen lokalplan for ejendommen, men kommuneplanen kan rumme anvendelsen. Der er usikkerhed om, hvilken del af bebyggelsen, der søges til (24 A-E?), men det er
vurderingen at etableringen af en spillehal i bebyggelsen generelt vil kunne give anledning
til etablering af et ”baggårdsmiljø”, hvilket set ud fra en bysocial vinkel ikke er ønskelig.
Såfremt der gives tilladelse skal der indsendes søges byggeansøgning (bl.a. ændret anvendelse).
Teknik- og Miljøudvalget traf den 4. marts 2008 beslutning om, at kommunen generelt
ikke ønsker etableret flere spillehaller. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i en
konkret ansøgning om etablering af spillehal i Støvring.
Forvaltningen har fundet frem til, at der i den tidligere Skørping Kommune i 2003 er givet
tilladelse to steder og afslag et sted, alle i Terndrup. I den tidligere Støvring Kommune er
der blevet behandlet en sag i Støvring bycenter, hvor man var indstillet på at give en begrænset tilladelse, som dog aldrig blev aldrig brugt. I den tidligere Nørager Kommune er
der ikke givet tilladelser. I Rebild Kommune er der ikke givet tilladelser.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At beslutningen fra 2008 fastholdes således, at det ved alle fremtidige henvendelser om
opstilling af nye spilleautomater meddeles, at Rebild Kommune ikke ønsker etableret
flere spillehaller
At centerchefen for Plan, Byg, Vej bemyndiges til at træffe afgørelse i fremtidige sager
omkring opstilling af spilleautomater i overensstemmelse hermed

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Godkendt som indstillet.

Bilag:
- 515700 Åben
- 511316 Åben
- 510957 Åben
- 517657 Åben
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8.
Udkast til strategi for Limfjordsrådets arbejde
J.nr.: 09.00.06P17. Sagsnr.: 10/8634
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Limfjordsrådets besluttede på møde den 17. december 2010 at igangsætte et arbejde omkring Rådets vision, herunder at udarbejde et strategipapir, der præciserer rammerne for
Rådets arbejde. Formålet hermed er at styrke det strategiske samarbejde og målrette indsatsen i fællesskabet.
Strategipapiret skal fungere som retningsviser og bindeled mellem Limfjordsrådets vision
og Rådets årlige handlingsplansarbejde.
Rammerne for arbejdet har været vedtægterne for Limfjordsrådet. Limfjordsrådet afholdt
som opstart til arbejdet en ”Visionsworkshop” den 27. maj 2011. Udkastet til strategipapir
er efterfølgende udarbejdet på baggrund af de mange input fra visionsworkshoppen.
Limfjordsrådet har nu sendt det vedhæftede udkast til strategipapir i høring ved medlemskommunerne. Høringsperioden forløber frem til og med den 15. november 2011.
Limfjordsrådet ser frem til at modtage bemærkninger, så Rådets strategi kan indfri medlemskommunernes forventninger og tilgodese ønsker og behov bedst muligt.
Efter evt. tilretning forventes strategien efterfølgende endelig godkendt på Limfjordsrådets
møde den 25. november 2011.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget over for Limfjordsrådet godkender ”Udkast til strategipapir for udmøntning af
Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord” med forbehold for Byrådets endelige beslutning den 24. november 2011.

Bilag:
Vedtægter for Limfjordsrådet udsendes ikke i papir.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag:
- 516923 Åben
- 517176 Åben
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9.
Undersøgelse: hvor tilfredse er landmænd med Kommunens miljøtilsyn
J.nr.: 09.17.00P05. Sagsnr.: 11/2370
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Som led i kvalitetssyringssystemet på natur- og miljøområdet gennemfører kommunen hvert andet år en brugertilfredshedsundersøgelse.
I 2011 har Rebild Kommune undersøgt, hvor tilfredse landmænd er med de miljøtilsyn,
Rebild Kommune gennemfører.
De landmænd, der har svaret på undersøgelsen, har enten givet positive eller neutrale
tilbagemeldinger, ingen landmænd har givet negative tilbagemeldinger.
Forvaltningen konstaterer på baggrund af de meget entydige tilbagemeldinger, at det
igangværende arbejde bærer frugt. Forvaltningen har således under miljøtilsyn fokus på
dialog og imødekommenhed under hensyn til de love og bekendtgørelser, kommunen skal
administrere.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget tager rapporten til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Rapporten taget til efterretning.

Bilag:
- 515710 Åben
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10.
Virksomheders adgang til kommunens genbrugspladser
J.nr.: 07.01.00P00. Sagsnr.: 11/15104
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Den 1. juli 2011 besluttede en forligskreds bag aftale om ny organisering af affaldssektoren at foretage ændringer vedr. virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser.
Miljøstyrelsen har den 18. oktober 2011 udmøntet ændringerne i udkast til en ny affaldsbekendtgørelse.
Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder følgende hovedpunkter:


Kommunerne skal etablere en tilmelde/betalingsordning pr. 1. januar 2012



Kommunerne kan vælge mellem to tilmelde- og betalingsmodeller (se nedenfor)



Virksomhederne skal have adgang til mindst én genbrugsplads i kommunen eller
inden for et kommunalt fællesskab (= Renovest eller I/S Fællesforbrænding)



Det afleverede affald skal i karakter svare til husholdningsaffald



Kun tilmeldte virksomheder har adgang og kan aflevere f.eks. farligt affald (max.
200 kg/år) samt affald omfattet af producentansvarsreglen (WEEE-system)



Der skal gennemføres brugerundersøgelser i 2012 og 2013

Det er en kommunal beslutning hvor meget, og hvordan den øgede kontrol skal gennemføres.
Kommunerne kan som nævnt vælge mellem to tilmelde- og betalingsmodeller - enten årsabonnement eller klippekort. Klippekort-modellen kan etableres med eller uden vægt. Der
bliver herved principielt tre modeller at vælge imellem:
1) Betaling pr. besøg uden vægt (klippekortmodel). Her betales en enhedspris pr. læs
eller en differentieret pris efter forskellige størrelser af læs.
2) Betaling pr. besøg med vægt (vægtmodel). Her indrettes genbrugspladsen med en
eller flere vægte, og der betales pr. besøg i overensstemmelse med de afleverede
mængder.
3) Årligt gebyr (abonnementsmodel). Her betales et årligt engangsgebyr for at bruge
genbrugspladsen. Betalingen differentieres, så forskellige arter og forskellige størrelser af virksomheder betaler forskellige årlige gebyrer efter deres forventede brug
af genbrugspladsen.
Tilmeldeordning for Rebild Kommune
Forvaltningen forventer, at et begrænset antal virksomheder vil tage imod tilbuddet om
adgang til genbrugsplads. Ud af kommunens ca. 4.000 virksomheder skønner forvaltningen, at mellem 100 og 200 virksomheder vil tilmelde sig.
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Der vil være behov for at etablere kontrol på de pladser, der åbnes for erhverv, for at sikre, at kun de virksomheder, der er tilmeldt ordningen, benytter genbrugspladsen. Det vil
således være et relativt lille antal besøgende, som udløser behov for stikprøvekontrol samt
et særligt system til at registrere farligt affald.
Udgiften til at etablere og administrere disse systemer skal indregnes i virksomhedernes
gebyr for at benytte pladsen, jo flere pladser, der skal etableres kontrol på, jo højere bliver gebyret.
For at lave en økonomisk attraktiv løsning, finder forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt
kun at tillade adgang til én genbrugsplads. Den mest centralt placerede genbrugsplads i
kommunen er genbrugspladsen på Hjedsbækvej ved Sørup.
Forvaltningen foreslår, at Rebild Kommune indfører en klippekortmodel for virksomheders
adgang til genbrugspladsen.
Tilmelding til ordningen giver virksomhederne ret til at benytte genbrugspladsen. Herefter
betaler virksomheden et beløb pr. gang den besøger genbrugspladsen. Beløbet afhænger
af bilens størrelse og om der er trailer med. De virksomheder, der afleverer farligt affald,
betaler en særskilt pris for dette. Der skal etableres et kontrol/afregningssystem til administrering af dette.
Da virksomheden ved klippekortmodellen kun betaler for de aflagte besøg, behøver virksomheden ikke på forhånd kende sit behov for at benytte genbrugsplads, når den vurderer, om det er hensigtsmæssigt at tilmelde sig ordningen.
Vægtmodellen med et vægtsystem er omkostningstung at etablere og drive. Udgifterne til
at etablere og drive en vægt skal pålægges genbrugspladsgebyret, der derved bliver så
højt, at det yderligere vil begrænse, hvor mange virksomheder, der tilmelder sig ordningen.
Abonnementsmodellen er enkel at etablere og kontrollere, men det er vanskeligt at fastsætte et korrekt gebyr for virksomhedernes brug af genbrugsplads.
For alle ordninger gælder både, at gebyrfastsættelsen er vanskelig og at det er sandsynligt, at de private i større eller mindre grad ender med at betale for bortskaffelse af erhvervsaffald. Dette problem er mest udtalt ved abonnementsordningen.
Forvaltningen vil vende tilbage med konkrete forslag til gebyrer, når udvalget har besluttet
hvilken model, der skal anvendes og når bekendtgørelsen er endeligt vedtaget. Forvaltningen vil endvidere udarbejde konkret oplæg til, hvordan ordningen tilrettelægges for erhvervslivet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Der er i Budget 2012 afsat økonomi til genbrugspladsernes drift. Affaldsområdet er brugerfinansieret, hvorfor udgifter på området i princippet ikke belaster kommunens økonomi.
Mer- eller mindreforbrug på området påvirker dog kommunens likviditet i kraft af mellemregningsforholdet. Såfremt de takster, der fastsættes for virksomheders adgang til genbrugsplads, ikke dækker de faktiske omkostninger, vil det derfor belaste kommunens likviditet. Ligeledes vil en omkostning til etablering af kontrol eller vægtsystem påvirke
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kommunens likvditet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Teknik- og Miljøudvalget beder forvaltningen udarbejde et regulativ for erhvervsaffald,
der i forhold til genbrugspladser indebærer flg.:
- Rebild Kommune etablerer en klippekortmodel med virkning fra 1. januar
- Virksomheder får adgang til genbrugspladsen ved Sørup
At takster for virksomheders adgang til genbrugsplads fastsættes i forbindelse med godkendelse af det kommende erhvervsregulativ

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Der etableres en klippekortmodel med virkning fra 1. januar.
Virksomheder får adgang til alle kommunens genbrugspladser.
Takster godkendes efterfølgende som indstillet.
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11.
Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2009 - 2020
J.nr.: 07.00.01P16. Sagsnr.: 09/2653
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Rebild Kommunes udkast til Affaldsplan 2009-2020 har været fremlagt i offentlig høring i
8 uger.
Der er kommet en enkelt bemærkning fra Haverslev Borgerforening, der forslår at opstille
flere igloer/kuber til indsamling af glas og flasker.
I affaldsplanen er der beskrevet flere initiativer. Forslaget fra Haverslev Borgerforening er
omfattet af disse initiativer. Der er derfor ikke ændret i det udkast, der har været i høring.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Planens økonomiske konsekvenser afhænger af det serviceniveau, Byrådet efterfølgende
beslutter bl.a. vedr. genbrugspladserne. Disse konsekvenser vil blive særskilt belyst og
lagt frem til politisk behandling.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udkast til Affaldsplan 2009-2020 godkendes

Bilag:
Udkast til Rebild Kommunes Affaldsplan 2009-2020 er tidligere udleveret til Teknik- og
Miljøudvalgets møde den 08.03.2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Indstilles godkendt.

Bilag:
- 504038 Åben
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12.
Fremtiden for genbrugspladsen i Sørup
J.nr.: 07.04.20P00. Sagsnr.: 09/16889
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Genbrugspladsen i Sørup lever ikke op til dagens standarder og der skal fremadrettet findes en ny løsning. Umiddelbart er der tre scenarier at vælge imellem:




Etablere en ny genbrugsplads på den nuværende placering i Sørup
Etablere en ny genbrugsplads i Sørup, hvor det pt. er planen at indrette et jordhotel (på den
plane del)
Etablere en ny genbrugsplads i et erhvervsområde i Støvring

Ved kommunesammenlægningen i 2007 overtog Rebild Kommune genbrugspladsen beliggende på
adressen Hjedsbækvej 107, Sørup fra Støvring Kommune. Der er ikke sket udvidelse eller forbedring af
pladsen i denne periode. Den sidste miljøgodkendelse af pladsen er fra 1998. Pladsen er anlagt i en
gammel grusgrav med de terrænmæssige udfordringer, der følger af dette.
Geografien på pladsen gør tilkørselsforholdene og udvidelsesmulighederne besværlige og begrænsede. Ligeledes er det svært for pladsmanden at have overblik over pladsen og derfor svært at give borgerne den service og udføre den kontrol, der skal til for at pladsen kan fungere optimalt.
Det er ikke muligt at drive genbrugspladsen inden for de fysiske rammer på pladsen og derfor overholdes de vilkår, der er beskrevet i miljøgodkendelsen ikke. Der er blandt andet ikke plads til det antal containere, det kræver for at kunne sortere i de fraktioner, lovgivningen foreskriver og i forhold til det serviceniveau, der er på Rebild Kommunes genbrugspladser.
Genbrugspladsens miljøgodkendelse er udløbet. Ved en fornyelse af miljøgodkendelse vil der være
skærpede vilkår i forhold til nuværende. Det gælder for eksempel krav om fast belægning under hele
pladsen samt for området for kompostering af haveaffald. Her vil der desuden også være krav om opsamling af perkolat. Der skal endvidere være hegn omkring hele genbrugspladsen. Der er fraktioner,
der skal være låst inde uden for åbningstiden pga. ubudne gæster. Det er de ikke i dag, derfor mister
kommunen løbende værdier fra pladsen. Der vil også være skærpede krav til modtagelse af farligt affald.
At overholde vilkår i en ny miljøgodkendelse medfører store investeringer i blandt andet terrænregulering, fast underlag, opsamling af perkolat, indhegning og tilkørselsforhold. Det er derfor et reelt alternativ at anlægge genbrugspladsen et andet sted.
Andre kommuner har lavet undersøgelser på borgenes brug af genbrugspladsen i forhold til placering
og til afstanden til byer. Disse undersøgelser viser, at en genbrugsplads har flere besøg, jo tættere den
ligger på et større byområde.
Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at den bedste løsning vil være at etablere en ny genbrugsplads i et erhvervsområde i Støvring. Dels er placeringen tættere på de fleste kunder og dels er
infrastrukturen her bedre end i Sørup. Hertil kommer at etablering af jordhotel på en del af arealerne i
Sørup herefter vil kunne sættes i værk. Såfremt genbrugspladsen placeres i et erhvervsområde i Støvring, vil der være en udgift til køb af areal forbundet hermed.
Forvaltningen har indhentet tilbud fra rådgiver på at belyse fordele og ulemper ved de tre alternativer,
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herunder overslag på den økonomi, der er forbundet med at etablere genbrugspladsen i de tre scenarier. Tilbuddet lyder på 120.000 kr.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Der er i Budget 2012 (forsyningsområdets driftsbudget) sat knap 3 mio. kr. af til henlæggelse vedr. genbrugspladser, netop med henblik på at afsætte økonomi til genbrugspladsen i Sørup.
Affaldsområdet er selvfinansierende (brugerbetalt). I det omfang, der bruges af de afsatte midler, belaster det dog kommunens likviditet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der udarbejdes en rapport, der belyser fordele og ulemper ved de tre alternativer, herunder overslag
på den økonomi, der er forbundet med at etablere en genbrugsplads i de tre scenarier

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Der iværksættes undersøgelsesarbejde med henblik på etablering af genbrugsplads i Sørup.
I samme forbindelse overvejes eventuel ny placering af jordhotel.

Bilag:
- 516859 Åben
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13.
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber m.v. - TMU 08.11.11
J.nr.: 00.01.00I04. Sagsnr.: 11/7141
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Referat og slides fra Limfjordsrådets møde 23.09.2011.

2.
HMN-Naturgas holder repræsentantskabsmøde den 3. -4. nov.

3.
Referat fra møde i RenoNord’s bestyrelsesmøde den 28.09.11 (07/10766).

4.
Referat fra RenoVest’s bestyrelsesmøde den 20.09.11.
Notat vedlægges (07/10786).

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efteretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Orientering taget til efterretning.

Bilag:
- 507347 Åben
- 507348 Åben
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14.
Siden sidst - TMU 08.11.11
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 10/18593
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Temamøde om vejvedligeholdelse
På TMU-mødet den 6-9-2011 (pkt. 4) besluttede udvalget, at der i forinden budgetlægningen for 2013 skal ske en belysning af mulighederne for at indgå en længerevarende aftale
med en privat entreprenør om vejvedligeholdelse. Det foreslås, at der forud for byrådsmødet den 26. januar 2011 holdes et temamøde for TMU og resten af byrådet, hvor erfaringer og modeller fra andre kommune(r), fra entreprenør og fra rådgiver bliver præsenteret
og drøftet. Med udgangspunkt heri kan byrådet efterfølgende tage stilling til området i den
politiske beslutningsproces.

2.
Skiltning/begrænsning af kørsel med tunge køretøjer ved broer
Den 1. juli 2011 blev der givet adgang for kørsel med nye forøgede vægtgrænser på køretøjer. Rebild Kommune har bedt et rådgivende ingeniørfirma om at screene/vurdere kommunens broers bæreevne – og de har givet os svarene på, hvor der skal være vægtbegrænsning. Rådgivernes anbefalinger om vægtbegrænsning er - bortset fra et par enkelte
broer, hvor der kører busser og efter konkret vurdering - blevet fulgt.

3.
Byudvikling – Skørping NØ
Forvaltningen har den 6. oktober 2011 holdt møde med Morten Jørgensen– developer,
Ålborg, der har ideer i forhold til den fremtidige byudvikling i Skørping NØ. Referat vedlægges. Det omhandlede område blev den 16. december 2010 udtaget af kommuneplanens perspektivområde med baggrund i de vandindvindingsoplande Miljøcenter Aalborg
(nu Naturstyrelsen Ålborg) på det tidspunkt havde kortlagt.

4.
Referat og slides fra Limfjordsrådets møde 23.09.2011, samt invitation til indvielse af minivådområde.

411

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 08-11-2011

5.
Status på arbejdet med anlægsprojekter
Udvalgsformanden har bedt om en status på arbejdet med udvalgets anlægsprojekter. Et
udtræk fra økonomisystemet over projekterne med en tilknyttet vurdering af det økonomiske forbrug for resten af året og tilhørende bemærkninger vedlægges.
Anlægsbevillingen på 100.000 kr i 2011 til legepladser går til forebyggelse af alvorlige
ulykker herunder fjernelse legeredskaber - jf prioritet 1 på vedlagte oversigt. Der er ikke i
2012 og efterfølgende år afsat penge til legepladser. Behovet viser i størrelsesordenen 0,5
mio kr.

6.
Ledelsens evaluering af kvalitetssystemet på natur og miljøområdet 2011
Ledelsen på natur- og miljøområdet skal årligt, på baggrund af en analyserapport udarbejdet af de systemansvarlige, foretage en evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Analyserapport med evaluering er vedlagt som bilag til orientering (11/10706).

7.
Bælum Bæk, regulering af den rørlagte strækning
Forvaltningen har lavet en kronologisk oversigt over sagens forløb.
Sagen afventer fortsat Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (08/1663 og 11/9778)

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2011:
Orientering taget til efterretning.
Der holdes temamøde som foreslået for Byrådet i januar om vejvedligeholdelse.
Der gennemføres hurtigst muligt sammen med rådgiver en besigtigelse af kommunernes
broer med henblik på en visuel vurdering af de skiltede vægtgrænser og den opstillede
skiltning. Skiltningen tilrettes efterfølgende i overensstemmelse med denne nye vurdering.
Indtil denne vurdering foreligger tildækkes de opstillede skilte. Bertil Mortensen kan ikke
støtte, at de opstillede skilte tildækkes.
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Det grønne Råd ønsker et møde med udvalget for at drøfte klimastrategien. Der holdes dialogmøde først i 2012.
De planlagte anlægsprojekter skal i videst mulige omfang søges gennemført forinden årsskiftet.
Navngivning af ny vej i Skørping besluttet.
Bilag vedr. Bælum Bæk eftersendes til byrådet.
Brev fra Jens Chr. Bach.

Bilag:
- 514845 Åben
- 515725 Åben
- 517241 Åben
- 517444 Åben
- 519598 Åben
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Oversigt og legepladsreparationer - TMU 08.11.11
Ledelsens evaluering af kvalitetessystemet på natur og miljøområdet
2011 - TMU 08.11.11
Byudvikling Skørping NØ 6 okt 11- TMU 08.11.11
Anlægsoversigt - relevante sager - TMU 08.11.11
Historik for reguleringssagen ved den rørlagte strækning af Bælum
Bæk. - eftersendt efter mødet i TMU 08.11.11
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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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