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1.
Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 - efter offentlighedsfasen
J.nr.: 01.02.03P22. Sagsnr.: 10/66
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Det er et lovmæssigt krav, at kommunerne i første halvdel af valgperioden udarbejder en
strategi for kommuneplanlægningen – også kaldet Planstrategien, samt en Lokal Agenda
21 strategi. Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 blev vedtaget i Byrådet den 22. september 2011, hvor Byrådet samtidig godkendte offentliggørelse i 8 uger.
Offentlighedsfasen udløb den 30. november 2011.
Ifølge Planlovens § 23 a, stk. 5 skal Byrådet, efter udløbet af offentlighedsfasen, tage stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer
af den offentliggjorte strategi.
Følgende organisationer og enkeltpersoner har fremsendt deres bidrag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bitt Juul Jensen
Friluftscenter Katbakken, v/ Hugo Mortensen
Landsbyrådet, v/John E. Sørensen
Øster Hornum Idrætsforening, v/Jens Lyngby
Ældrerådet
Ivar Lyhne
Terndrup Borgerforening, v/Ivan Johansen
Øster Hornum Borgerforening og Byg & Bo, v/Lene Kristensen og Mikkel Kappel
Erhvervsudviklingsrådet
Heino Ullrich.
Danmarks Naturfredningsforening, v/Anette B. Hansen
Ulla Pedersen
Kjeld Lundager Jørgensen.

Alle indkomne bidrag vedlægges i deres fulde ordlyd som bilag.
Herudover vedlægges en mindre oversigt over hovedpunkter for de enkelte indlæg samt
forvaltningens bemærkninger hertil.
De indkomne bemærkninger vil blive inddraget i den videre planproces med kommuneplanen, for så vidt de høringssvar, som er kommuneplanmateriale. Ingen af høringssvarene
vurderes at give anledning til at ændre i den vedtagne planstrategi. Dog fremgår det at
flere svar, at Øster Hornum ikke ser sig som en service- og boligby, men som en vækstby.
Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er objektive kriterier, der taler herfor.
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Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der ikke foretages ændringer i den vedtagne Planstrategi
At de indkomne bemærkninger med relevans for kommuneplanen indgår i det videre arbejde med kommuneplanrevision – jf. bilag 2.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning:
Side 14:
Sætningen: ”I disse områder vægter… menneskers levevilkår.” ændres til ”I disse områder
vægtes produktionshensyn højt”
Sætningen: ”, vil Rebild Kommune tilsvarende prioritere… landbrugsdrift.” ændres til”, vil
Rebild Kommune tilsvarende prioritere naturhensyn højt.”
Sætningen ”Landbrugsforeninger vurderer…rationel markdrift.” udgår.
Øster Hornum betegnes fremover som Vækstby.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 532550 Åben
- 532551 Åben
- 532553 Åben
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Partshøringssvar stikord i regneark (arbejdspapir) - TMU 10.01.12
Indkomne partshøringssvar(til byrådet) (2) - TMU 10.01.12.
Planstrategi 2011 - høringsversion.mht.pdf - TMU 10.01.12
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2.
Tværkommunalt samarbejde med Agri Nord
J.nr.: 09.17.00P00. Sagsnr.: 12/105
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Landboforeningen og rådgivningsvirksomheden Agri Nord indbød den 31. oktober 2011
politikere og embedsmænd fra Mariagerfjord, Vesthimmerland, Aalborg samt Rebild kommuner til et møde om fælles udvikling i relation til landbrug, bioenergi, natur m.v.
Agri Nords formål med mødet var at etablere et netværk mellem parterne, hvor der udveksles gode ideer, og hvor landboforeningen indgår som kommunernes naturlige samarbejdspartner. Agri Nord var interesseret i at få afklaret behovet for et samarbejde mellem
parterne og tilbød at foreningen kunne have en koordinerende rolle.
I mødet var Teknik- og Miljøudvalget repræsenteret ved Gert Fischer, fra forvaltningen
deltog Bo Lodbjerg og Palle Jørgensen.
På mødet stod det klart, at der allerede i dag er et nært samarbejde mellem Agri Nord og
de enkelte kommuner, både politisk og fagligt. Fra kommunalt hold blev det betonet, at
landbrugserhvervet er en central og vigtig aktør for kommunerne.
Mødet mundede ud i et beslutningsreferat med forslag om at etablere 3 arbejdsgrupper,
hvor Agri Nord påtager sig koordinations- og sekretariatsrollen inden for følgende områder:
1

Klima-energi-miljø i et fælles samspil med udgangspunkt i bæredygtighed.

2

Administrativt samspil i forhold til husdyrbrug, beskyttet natur, vandhandleplaner
m.v.

3

Reduktion i udledningen af næringsstoffer til Limfjorden, Mariager Fjord og andre sårbare vandområder.

Forskellige emner inden for de 3 hovedoverskrifter blev drøftet.
Deltagerne i mødet enedes om at fremføre forslaget over for det organisatoriske bagland,
med anbefaling af at der udpeges repræsentanter til deltagelse i et møde inden for hvert
af de ovenfor nævnte samarbejdstemaer, med henblik på at udarbejde forslag til kommissorium.
På baggrund af kommissorierne for de enkelte områder vil Udvalget herefter kunne tage
stilling til, hvilke områder Rebild Kommune ønsker at indgå et formaliseret samarbejde
om.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget tager stilling til, hvorvidt forvaltningen deltager i møde med Agri Nord og de
3 øvrige kommuner, med henblik på at udarbejde forslag til kommissorium for et samarbejde inden for de foreslåede temaer.
At Udvalget forudsætter,
- at de 3 øvrige kommuner deltager i det videre arbejde og
- at de kommissorier, der udarbejdes, sikrer bred repræsentation af landboorganisationer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Bertil Mortensen og Morten Lem indstiller, at der ikke arbejdes videre med projektet.
Gert Fischer og Leif Nielsen indstiller, at forvaltningen indgår i samarbejdet med AGRI Nord
m.fl. som skitseret og med de i indstillingen opstillede forudsætninger.
Gert Fischer og Leif Nielsen begærer sagen i Byrådet.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 535224 Åben
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Agri Nord, beslutningsreferat, 31 okt 11. - TMU 10.01.12

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 10-01-2012

3.
Fremtidig organisering af affaldssektoren i Region Nordjylland.
J.nr.: 07.00.00P22. Sagsnr.: 10/3101
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
KKR Nordjylland nedsatte i 2008 en tværkommunal arbejdsgruppe til at udarbejde en analyse og et oplæg til den fremtidige organisering af affaldsforbrændings- og deponeringsområdet i Region Nordjylland.
Arbejdsgruppens opgave bestod bl.a. i:
at foretage en kortlægning af kapacitet, kvalitet og økonomi på forbrændings- og
deponeringsområdet
at beskrive opgaver og konsekvenser af politiske aftaler og direktiver
at komme med en vurdering af de fremtidige behov for deponering og affaldsforbrænding for de nordjyske kommuner set under ét, herunder beskrive de politiske og praktiske problemstillinger i sektorens organisering.
I oktober 2009 forelå en endelig rapport til KKR. Rapporten opstiller 4 alternative måder at
organisere affaldssektoren i Nordjylland på ud fra flg. overordnede kriterier:
•
energien skal udnyttes optimalt
forbrændingsvarme er grundlast i varmeafsætningen
•
•
forbrændingsvarmen erstatter fossile brændsler
affald transporteres mindst muligt
•
•
ingen kommune er tilknyttet mere end ét affaldsselskab
•
sektoren skal leve op til nye krav i affaldsforlig og –direktiv
Rapporten angiver, at uanset hvilken model der vælges, bør antallet af forbrændingsanlæg
ikke formindskes, da en decentral struktur er nødvendig for at leve op til de overordnede
kriterier. På den måde sikres, at affaldet ikke transporteres unødigt, og at affaldet fortsat
er grundlast i varmeafsætningen. Der angives således ikke nogle geografiske konsekvenser vedrørende placeringen af de enkelte anlæg. Rapportens anbefalinger går alene
på, hvordan en mere simpel selskabsstruktur kan opnås, for at sikre at sektoren lever
op til de grundlæggende udfordringer nyt affaldsforlig og affaldsdirektiv medfører.
De 4 alternativer i rapporten er:

454

•

0-alternativet, der medfører at de 6 nuværende affaldsselskaber bevares i den
form, og med de ejerforhold, der kendes i dag

•

1 affaldsselskab, der medfører at alle 6 affaldsselskaber i Region Nordjylland
slås sammen til ét selskab

•

2 affaldsselskaber, der medfører dannelsen af et selskab for Morsø og Thisted
kommuner og ét for resten af regionen på grund af de store afstande fra de 2
kommuner til de øvrige samt et forberedende samarbejde med Skive-området.

•

3 affaldsselskaber, der medfører dannelsen af et selskab med Morsø og Thisted
kommuner, et selskab med Aalborg, Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og
Mariagerfjord kommuner og et selskab med Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner.
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Byrådet besluttede den 25. marts 2010 at anbefale KKR en organisering af affaldssektoren
i Region Nordjylland med 3 selskaber, samt at interessenterne i det enkelte, nuværende
affaldsselskab snarest drøfter perspektiverne i en sådan struktur.
KKR besluttede på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger at bede et rådgivende ingeniørfirma gennemføre en interessentanalyse, hvor både kommuner og affaldsselskaber
skulle indgå.
Denne analyse foreligger nu i form af en rapport. Formanden for KKR opfordrer til, at de
enkelte Byråd drøfter rapporten forud for det kommende møde i KKR den 27. januar 2012.
Byrådet blev på temamøde den 20. december 2011 orienteret om rapporten og om affaldsforbrændingsområdet generelt. Bilag med powerpoint-præsentation gengiver essensen heraf.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Da affaldsområdet er brugerfinansieret har ændringer her ikke direkte indvirkning på de
kommunale budgetter.
Kommunen er dog interessent (og dermed økonomisk involveret) i tre nuværende selskaber, hvor aftalerne udløber i hhv. 2015, 2015 og 2022. Det er derfor relevant snarest at
afklare de forpligtigelser, der følger af aftalerne, uanset om det enkelte selskab videreføres eller indgår i en fusion.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at Udvalget indstiller, at Byrådet fortsat arbejder for en organisering af affaldssektoren i
Region Nordjylland med højst 3 selskaber.
at dette arbejde organiseres med en arbejdsgruppe for hvert nyt selskab, hvor interessenterne heri er de kommuner og affaldsselskaber samt varmeværker, der indgår i det
nye selskab samt de kommuner, der træder ud af et af de selskaber, der indgår
at repræsentanter for kommunerne Rebild, Mariagerfjord, Aalborg, Jammerbugt og de
respektive selskaber snarest indleder en nærmere dialog om sammenlægning af affaldsselskaber i dette område.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at
alle interessentkommunerne i RenoNord, RenoVest og I/S Fællesforbrænding sikres poli455
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tisk og forvaltningsmæssig repræsentation i arbejdsgruppen vedr. et Himmerlandsk/Aalborgsk selskab.
alle tre affaldsselskaber sikres deltagelse i arbejdsgruppen.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 535164 Åben
- 535165 Åben
- 535166 Åben
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Affaldssektoren i NJ, brev fra KKR-formand HC Maarup - TMU 10.01.12
Affaldssektoren i NJ, interessent-analyse - TMU 10.01.12.
Affaldssektoren i Nordjylland, BY 20 dec 11 - TMU 10.01.12
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4.
Vådområdeprojekt Simested Å, midt: afslutning af forundersøgelser samt ansøgning om realiseringsprojekt
J.nr.: 09.05.00P20. Sagsnr.: 10/17764
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Forundersøgelserne vedr. det mulige vådområdeprojekt, Simested Å, midt er nu afsluttet.
Dette er meddelt Naturstyrelsen. Det projektområde, der er undersøgt, fremgår med sort
stiplet linje af bilaget.
Forundersøgelserne viser, at det sandsynligvis er muligt at realisere et vådområdeprojekt i
det undersøgte område. I bedste fald næsten i overensstemmelse med det skitserede scenarie 2 i den tekniske forundersøgelse, alternativt som et mindre, revideret projekt.
Vurderingen bygger på, at de økonomiske krav på 113 kg. N/ha pr. år og/eller 866 kr./kg
N til projektgennemførelse, næsten er opfyldt (90 kg N/ha og 925 kr./kg N) sammenholdt
med at reduktionen sker i den inderste og mest belastede del af Limfjorden (Hjarbæk
Fjord).
13 af de 18 involverede lodsejere er positive over for projektet, to lodsejere er skeptiske
og inddrager forhold uden for projektet, en lodsejer er afventende, mens de to sidste
lodsejere ikke ønsker at deltage.
De to, der ikke ønsker at deltage, har små jordlodder i hver sin ende af projektområdet.
Det er enkelt at tilrette projektet, så disse jordlodder ikke berøres af projektet. De to
skeptiske samt den afventende lodsejer har større arealer i projektområdet, hvorfor projektets realisering afhænger af deres endelige stillingtagen.
Såfremt Byrådet beslutter at søge staten om tilsagn til projektets gennemførelse, skal Rebild Kommune i realiseringsfasen lægge ud for udgifter på anslået 2,15 mio. kr. Dette udlæg samt forvaltningens timeforbrug refunderes ved projektets afslutning i 2013-14.
Staten ved NaturErhverv (tidligere FødevareErhverv) står for køb og salg af ejendomme i
det omfang lodsejerne ønsker erstatningsjord eller ønsker at sælge deres ejendom. Staten
afholder selv udgifterne i forbindelse hermed.
Forvaltningen er ansvarlig for at indgå aftaler med de lodsejere, der ønsker at beholde
jorden og i stedet indgå fastholdelsesaftaler, hvor der i 20 år udbetales støtte til de berørte arealer. Støtten finansieres af EU-landdistriktsmidler.
Vådområdeprojekter gennemføres ved frivillighed. Der er dog mulighed for at ekspropriere
mindre dele af projektarealet (i størrelsesorden 7 %). Staten betaler i så fald erstatningen
til de berørte. Vådområdeprojekter finansieres af EU-landdistriktsmidler. Disse midler kan
dog ikke anvendes ved ekspropriation, hvorfor det i givet fald vil være en udgift for staten
selv.
Forvaltningen søger som udgangspunkt at tilpasse et projekt, så ekspropriation ikke kommer på tale, alternativt droppes projektet helt. Kun hvor en enkelt eller helt få lodsejere
forhindrer et flertal af lodsejere i at opnå støtte (fastholdelsesaftaler) eller indgå i jord457
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handler, vil forvaltningen overveje at foreslå Byrådet at ekspropriere.
I det konkrete projekt vurderer forvaltningen, med den nuværende viden, at projektet kan
tilpasses, så de, der for nuværende ikke ønsker at deltage, kan friholdes af projektet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Der er i Budget 2012 med overslagsår afsat 4 mio. kr. pr. år til udlæg for vådområdeprojekter. De 4 mio. kr. pr. år er således både afsat som udgift og indtægt.
Staten refunderer Kommunens udgifter til løn i forbindelse med vådområdeprojekterne,
hvorfor der sker en udligning heraf på konto 6.
Hvis projektet gennemføres, får Rebild Kommune de afholdte udgifter refunderet.
Hvis projektet ikke gennemføres (eksempelvis hvis staten og lodsejerne ikke kan nå til
enighed om jordhandler), får Rebild Kommune ikke refunderet de udgifter, Kommunen har
afholdt.
Forvaltningen vil derfor først igangsætte detailprojektering m.v., når alle aftaler om jord
(køb / fastholdelsesaftaler) er endeligt på plads.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at Udvalget indstiller, at Rebild Kommune søger om tilsagn til at realisere et vådområdeprojekt ved Simested Å, midt
at Udvalget indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at indsende fremtidige
ansøgninger om realisering af vådområdeprojekter inden for de afsatte budgetrammer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Indstilles godkendt som indstillet.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 533788 Åben
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5.
Prioritering af udarbejdelsen af lokalplaner 2012
J.nr.: 01.02.05P15. Sagsnr.: 09/3562
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Med henblik på at sikre overensstemmelse mellem de politiske ønsker og Center Plan, Byg
og Vejs ressourcer fremlægges hermed en oversigt over de lokalplaner, der i dag er i større eller mindre proces. I alt er der tale om 13 kendte lokalplaner, hvoraf nogle ligeledes
indebærer, at der parallelt skal udarbejdes et tilhørende kommuneplantillæg.
Primo 2011 var centret rimeligt på omgangshøjde med udarbejdelse af efterspurgte lokalplaner, bl.a. i kraft af en ekstra ansat medarbejder på området i et år indtil april 2011.
Situationen er nu den, at en medarbejder på området har været/er langtidssyg siden primo september, og samtidig er der ønsket/besluttet udarbejdet en række nye lokalplaner. Desuden er arbejdet med kommuneplan 2013 startet, hvilket også kræver medvirken
fra lokalplanmedarbejdernes side.
Der kan som udgangspunkt forventes ét nyt lokalplanforslag pr. udvalgsmøde/måned.
Forvaltningen ønsker derfor, som det også tidligere er sket, en politisk prioritering af i
hvilken rækkefølge planerne ønskes udarbejdet.
Der er umiddelbart tale om følgende lokalplaner:
0.

LP 258- Mejlby – 2. forslag – forkortet høring

1.

LP 254 – Infoportalen, Rebild. En tidspresset sag, da byggeriet skal påbegyndes 4.
juli 2012.

2.

LP 260 – Bæveren etape 2, privat område til boligbyggeri. Arbejdet er i gang med
væsentlig assistance fra grundejerens konsulent.

3.

LP 262 – Terndrup Center – er så småt startet - besluttet i ØK

4.

LP xx Kirketerp skole – ændret anvendelse ifm salg – skal være endelig godkendt
senest 1.10.12.

5.

LP xx – Folkvang, lærerbolig ved Blenstrup skole, ændre anvendelse til bolig mhp
salg – besluttet af ØK ifm med salg

6.

LP xx – Detailhandelsmuligheder (særlig pladskrævende) i Støvring Syd (Hagensvejsområdet/øst for Hobrovej) – besluttet i ØK

7

LP 263 Nyt boligområde i Terndrup – skal være færdigt til byggemodning i 2013 – jf
budget 2012
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8.

LP xx – Hjedsbækvej 408, Suldrup Syd – besluttet i TMU den 8. november 2011

9.

LP xx – ajourføring af PL 249 Jernbanegade Øst, Støvring besluttes måske i TMU i
februar 2012

10. LP 248 – Lindenborg slot – afventer ansøgning
11. LP 259 – Hele Rebild by – er påbegyndt, da der var tale om børneinstitution, ønsker
fra Rebild Efterskole, Infoportal og sanering af gamle lokalplaner/byplanvedtægter,
men sat i stå igen.
12.

LP 255 – Flowerpot, Hæsumvej, Støvring

Hertil kommer en lang række ”boblere”, nye beslutninger samt ønsker fra forvaltningens
side om et bedre/ajourføring af plangrundlaget.
Fra 1.1.12 er der i nogle få måneder ansat en nyuddannet planlægger som sygevikar til
assistance ved udarbejdelsen af nogle lokalplaner.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At lokalplanarbejdet indtil videre prioriteres i den rækkefølge, som de er angivet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Prioriteringen godkendes med bemærkninger:
Detailhandelsmuligheder i Støvring Syd prioriteres lavere.
Forvaltningen søger at fremme lokalplanernes fremlæggelse mest muligt.
Afbud: Mogens Schou Andersen
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6.
Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 261 for Erhverv Nord
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 11/12123
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Økonomiudvalget besluttede i april 2011, at der skulle åbnes mulighed for særlig pladskrævende detailhandel i bl.a. Støvring Nord. Forslag til lokalplan 261 for Erhvervsområde
Nord i Støvring åbner op for en etablering af ´detailhandelsbutikker med større pladskrævende varegrupper´ indenfor området.
Det er første lokalplan af to, hvor et tilsvarende område ved Hagensvej til større pladskrævende varegrupper skal udarbejdes senere.
Forslag til lokalplan nr. 261 har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 26. oktober til
21. december 2011. I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar, som kortfattet er
resumeret nedenfor.
Afsender:

Høringssvarenes indhold:

1.

Nordjyllands
Historiske
Museum

De anbefaler, ud fra tidligere fund i området,
en arkæologisk forundersøgelse igangsat for
ikke at forsinke byggemodningsprocessen.

2.

Energinet.dk

De gør opmærksom på de 4 sikkerhedsafstande (alle fra lednings midte til begge
sider):
20 m for gravearbejde
30,72 m = afstand A (ingen lukkede
rum)
90 m imod indendørs og udendørs
ophold (ej nævnt i brev)
200 m Class-location
Gør opmærksom på, at Arbejdstilsynet skal
sikkerhedsgodkende arbejdspladserne inden
de ibrugtages.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen
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Forvaltningens bemærkninger/
forslag:
Forundersøgelse bør
sættes i gang i god
tid inden byggemodningen.
De 4 afstandskrav
indarbejdes lokalplanen

Indskrives i lokalplanens tekst §11.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At bemærkningerne fra Energinet.dk indarbejdes i forslag til lokalplan 261, som hermed
godkendes som en endeligt vedtagen lokalplan.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Indstilles godkendt som indstillet.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 515879 Åben
- 530418 Åben
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7.
Byggeansøgning, Rebildcentret, Kalk, Kilder og Kunst, Røde Møllevej 4, Gravlev
J.nr.: 02.01.00G00. Sagsnr.: 11/17693
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Der er modtaget byggeansøgning om på ovennævnte ejendom at gennemføre følgende
byggearbejder m.m.
1. Opførelse af en ny ankomstbygning i 2 plan med mansardtag med atelier, udstilling
butik, cafe, køkken og depot i stueetagen samt konference- og kontorlokaler i tagetagen. Bygningen opføres ved siden af ”BundgårdsHus”, med mellembygning med
fladt tag. På ankomstbygningens vestside og nordgavl udføres mindre bygningsdele
med fladt tag, sidstnævnte med udgang fra overetage til tagterrasse. (5 på vedlagte situationsplan)
2. Renovering/nybygning af Møllegårdens stald og lade, til fremtidig anvendelse som
udstilling. (3 på vedlagte situationsplan)
3. Udvidelse og anlæg af parkeringsareal ved inddragelse af en mindre del af Tingbæk
Mølle dambrug.
4. Etablering af faunapassage, som underboret tunnel under rute 180/Hobrovej.
5. Opsætning af flagstænger for opsætning af reklameflag, ved ankomstbygningen.
(7 på vedlagte situationsplan)
Endvidere er der på situationsplanen angivet en ny formidlingsbygning vest for Møllegårdens stald og lade. Udformningen er endnu ikke fastlagt og behandles ved en senere ansøgning.
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 240, ”Område til rekreative formål”, som er endeligt vedtaget den 25. august 2011.
Det er lokalplanens formål at udlægge området til formidlingscenter, at fastsætte bestemmelser for områdets disponering, samt at åbne mulighed for indretning af butik på op
til 200 m2, incl. lager til detailhandel.
Det fremsendte projekt er i det væsentlige i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, bortset fra etablering af bygningsdele med fladt tag, jf. pkt. 1, og opsætning
af flagstænger jf. pkt. 5.
Tage skal udføres som symmetriske saddeltage, og udføres som mansardtage eller med
en hældning mellem 40 og 50 grd. i forhold til vandret plan, efter lokalplanen § 7.3.
Efter lokalplanens § 6.5, må der på arealer indenfor en afstand af 5 meter fra vejskel ikke
placeres bl.a. flagstænger og reklameskilte.
Center Plan Byg og Vej finder, at opsætning af flere flagstænger og reklameskiltning samt
etablering af en bygningsdel med fladt tag på nordgavl, som beskrevet ovenfor, efter en
helhedsvurdering giver et i et fredet område visuelt uheldigt indtryk af det samlede projekt, set fra Hobrovej/rute 180 (øst). Det er opfattelsen, at etablering af disse forhold vil
være til skade for det landskabsbillede og det naturindtryk, der ønskes bevaret.
Lokalplanområdet er omfattet af fredningskendelse for ”Gravlevdalen, Rebild bakker og
opstrøms dele af Lindenborg Å”, og for projektets gennemførelse kræves dispensati463
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on/tilladelse fra Fredningsnævnet efter naturbeskyttelsesloven § 50.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At det anbefales overfor Fredningsnævnet at meddele den nødvendige dispensation/tilladelse, på vilkår, at bygningsdelen på nordgavlen af ankomstbygningen integreres i denne, samt at der ikke opsættes flere flagstænger eller anden fritstående reklamering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Godkendt som indstillet af forvaltningen.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 533587 Åben
- 533582 Åben
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8.
Vejnavn til nyt boligområde i Suldrup
J.nr.: 05.01.01P21. Sagsnr.: 07/8417
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Vejen i det nye boligområde med 7 grunde i den nordligste del af Suldrup vest for Hjedsbækvej skal navngives.
Forvaltningen kan foreslå følgende vejnavne: Stensboparken, Lundevej, Hyldevænget,
Mosevangen, Afstikkeren, Hestehaven, Damvænget, Branddammen, Sommerlyst og Hejresvinget.
Forvaltningen foreslår at vejen navngives Hejresvinget.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At vejen navngives Hejresvinget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Forinden endelig stillingstagen sendes sagen til udtalelse i borgerforeningen i Suldrup.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 532228 Åben
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9.
Køreplanændringer for 2012-2013
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/14572
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Jf. orienteringspunktet på Udvalgsmødet d. 8/11-2011 er der kommet ændringsforslag til
køreplanerne gældende for 2012-2013. NT har nu regnet på de forskellige forslag, og er
kommet med følgende anbefalinger:
Mange ruter
Ang. ændring køretider, så de passer til en ringetid på gymnasiet kl. 8.15:
Ændringen må frarådes, da det vil medføre, at morgenture på mange (10) ruter må
tidligerelægges 10-15 min. Dette vil igen medføre, at elever til skolerne i Nørager, Terndrup og Skørping vil ankomme tilsvarende tidligere med dårlig sammenhæng med skolernes ringetid. Disse skoler skal have således have en endnu tidligere ringetid, hvilket formentlig også vil medføre ændringer på hjemkørslerne om eftermiddagen.
Det vil næppe være muligt, at ændre turen på regionalrute 52, så det kommer til at passe
med gymnasiets nye ringetid, da det vil medføre dårligere betjening af Aars.
Rute 55:
Mariagerfjord Kommune ønsker pga. besparelser at nedlægge turen fra HadsundKongerslev – afgang 20.10. Det medfører en besparelse på ca. 20.000 kr. årligt. Iht. passagertællingen er der på turen hverken påstigere eller afstigere i Rebild Kommune, og en
lukning vil derfor sandsynligvis ikke have nogen betydning for borgere i kommunen. En
opretholdelse af turen indenfor kommunen (Solbjerg St. - Kongerslev) vil medføre en
merudgift på ca. 25.000 kr. På baggrund af ovenstående anbefales det, at turen nedlægges.
Rute 102:
Den ændres til at stoppe mellem Øster Hornum Skole og Sørup, hvilket vil medføre en
merudgift på ca. 2.000 kr. årligt.
Rute 103:
Senerelægges 5 min, og to ture bør forlænges til at køre til Sortebakkeskolen. Der vil være en merudgift på ca. 2.500 kr.
Rute 360:
Entreprenøren har foreslået, at stoppested ved Veggerbyvej v/Dalumvej ikke betjenes –
afg. Kl. 14.55 kan derved tidligerelægges 5 min. Den direkte morgentur ændres, så den i
stedet betjener Gymnasiet/Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen. Det vil samlet give
en besparelse på ca. 5.000 kr.
Rute 362:
Hvis rute 102 ændres så den stopper på Nibevej, behøver 362 ikke køre derud, og der kan
spares ca. 21.000 kr.
Rute 363:
Gregers Krabbe Skolen ønsker at genindføre telebusbetjening på rute 363 med stop ved
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skolen.
Alle lokalruterne i Rebild Kommune er netop nu i udbud med henblik på nye 4-årige kontrakter som almindelige åbne busruter og ikke som telebusser.
Rute 363 betjener oplandet til Suldrup Skole, og kører dermed fortsat i området omkring
Årestrup. Der er 200m. fra stoppestedet i Årestrup til Friskolen.
Endvidere kører rute 103 lige forbi Friskolen.
Ingen ændring.
Rute 380
Passagertællingerne viser, at der ikke er passagerer ved Naturskolen. Dette bekræftes af
entreprenøren. Det foreslås derfor, at turene ikke længere betjener Naturskolen, hvilket
betyder, at køretiden afkortes med 6 min. Dette medfører, at hjemkørslerne kan planlægges optimalt i forhold til skolens ringetider.
•

Turenes afgangstider tilpasses den kortere køretid uden betjening af Naturskolen

Skørping Skole (SFO) efterlyser at der laves en senere hjemkørsel efter den 8. lektion.
Mange vil benytte denne tur, som vil give mere tid i ”primetime” i SFO’en.
I 2011 køreplanen er indsat 2 afkortede ture med afg. kl. 15.50 fra skolen og kl. 16.22 fra
Skørping Station. Ifølge passagertællingen er der hhv. 2 og 1 passager på turene. Alternativt foreslås det at indsætte en fuld køreplantur fra skolen med afg. kl. 15.30:
•

Skørping Skole afg. kl. 15.30 – ank. Skørping Skole kl. 16.19

Ovenstående vil medføre en merudgift på ca. 22.000 kr.
Rute 480:
Ravnkilde Skole vil gerne have vist Fyrkildevej i køreplanen mellem kl. 7.46 og 7.50. Dette
vil blive vist i køreplanen.
Ravnkilde Skole vil gerne have tidligerelagt turen med afg. kl. 14.11 pga. skolens ringetid
og beklager den lange køretid til Runevej
Turene ender i Nørager, hvor bussen naturligt passerer Runevej. Det ville være en ulempe
for mange andre, hvis Runevej skulle betjenes tidligere på turene, og der er ifølge passagertællingerne kun én passager til Runevej.
Mht. afgangstiden kl. 14.11 er bussen bundet af, at den ikke kan ankomme tidligere fra
Sortebakkeskolen.
Ravnkilde Skole har tilbudt at senerelægge alle ringetider 10 min. Dette vil medføre, at
afgangstiderne om eftermiddagen passer bedre til skolen samt medvirke til mindre ventetid om morgenen ved Sortebakkeskolen, jfr. nedenfor.
Sortebakkeskolen vil gerne have, at rute 480 ankommer senere om morgenen, så det
passer bedre med skolens ringetid kl. 7.50.
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Ændringen af Ravnkilde skoles ringetider (jfr. Ovenfor) gør det muligt at senerelægge
morgenturen på rute 480 med 10 min.:
•
•

Nørager Station afg. kl. 6.30 – Sortebakkeskolen ank. Kl. 7.34
Nørager Station afg. kl. 7.37 – Ravnkilde Skole ank. Kl. 8.30

Økonomien vil være uændret.
Rute 482:
Sortebakkeskolen foreslår, at bussen betjener Viborgvej 16, 9600 Aars, da der herved kan
spares en taxatur.
Ændringen er allerede iværksat i november 2011: Om morgenen betjenes Viborgvej 16 af
rute 52, hvorfra der kan skiftes i Li. Binderup til rute 482.
Om eftermiddagen er rute 482 ændret, så den nu betjener Viborgvej 16.
Økonomien vil være uændret.
NT gennemførte den årlige ordinære passagertælling i perioden 3. – 9. oktober 2011. Det
forventes, at udvalget til mødet i februar vil kunne præsenteres for det samlede billede
heraf. Forsinkelsen skyldes, at tællingen på rute 60E har været fejlbehæftet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Rute 55 – besparelse på 20.000 kr.
Rute 102 - udgift på 2.000 kr.
Rute 103 – udgift på 2.500 kr.
Rute 360 – besparelse på 5.000 kr.
Rute 362 – besparelse på 21.000 kr.
Rute 380 – udgift på 22.000 kr.
Samlet vil der blive en besparelse på ca. 19.500 kr.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At anbefalingerne fra NT følges.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
NT’s forslag godkendt.
Afbud: Mogens Schou Andersen
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10.
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2012
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/17626
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Der er i 2012 afsat 2 mio. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag m.v. i kommunen.
På Byrådsmødet 26/5-2011 blev det besluttet, at "Der etableres dobbeltrettet cykelsti på
strækningen Nysum-Ravnkilde. Projektet finansieres over to budgetår”.
Det foreslås derfor, at de 2 mio. foreløbigt afsættes til cykelstien, og når licitationsresultat
er kendt (starten af 2012), prioriteres evt. overskydende midler. Overslaget på cykelstien
er godt 3 mio., og der er knap 1,4 mio i 2011.
Der er i 2011 indkommet følgende ønsker om trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ændring af ”paddehatte”-bump i Askildrup
Fartdæmpende foranstaltninger på Østre Skovvej i Terndrup
Fartdæmpende foranstaltninger i Gravlev
Undergang ved Hobrovej mellem Buderupholm og Højdedraget
Bump i Juelstrupparken
Bump på Øster Hornumvej – ved nr. 46 (gården mellem Øster Hornum og
Guldbæk)
7. Vejindsnævringer på den nordligste del af Hjedsbækvej i Suldrup
8. Fartdæmpende foranstaltninger på Estrupvej i Øster Hornum – ved industrien
9. Yderligere fartdæmpende foranstaltninger gennem Nysum by
10. Ekstra vejindsnævringer i ”bærkvarteret” i Støvring
11. Cykel- og gangsti fra industri til by i Terndrup og forbedring af kryds ved industrien
12. Fartdæmpende foranstaltninger på Gl. Skørpingvej i Skørping ved den nye børneinstitution.
13. Forskellige ”tryghedstiltag” på Hobrovej – Viborgvej i Støvring
Ovenstående ønsker skal dog ses i sammenhæng med Trafiksikkerhedsprojektkatalogets
oversigt, jfr. bilag.
Det foreslås, at Udvalget allerede nu peger på nogle (få) projekter i prioriteret rækkefølge,
som ønskes gennemført, når der bliver økonomisk mulighed for det. Ligeledes ønskes det
besluttet, om der er nogle af ovenstående 13 ønsker fra 2011, som skal afvises.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Pt ingen.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At de 2 mio. der er på budgettet i 2012 reserveres til cykelstien mellem Nysum og Ravnkilde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Forvaltningens indstilling godkendt.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 533596 Åben
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11.
Udsmykning af rundkørslerne på Hobrovej
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/16301
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Rebild Kommune har fået henvendelse fra Handelsstandsforeningen i Støvring om principgodkendelse af opstilling af skulptur i rundkørslen ved Grangårdsvej i Støvring. Endvidere
påtænker Handelsstandsforeningen opstilling af en lignende skulptur i rundkørslen i Støvring Nord v. Støvring Ådale.
Skulpturerne tænkes opført af glaskunstnerne Britta Madsen og Søren Gøttrup, Støvring
og vil blive 5,30 m hhv. 6,5 m høje. Skulpturerne vil således stå markant ved indgangen
til centrum i Støvring.
Skulpturerne udføres i kraftig varmegalvaniseret stål (evt. lakeret i en lys grøn farve).
Toppen vil være en fabulerende skulptur med det liv, der foregår i byen.
Som visualisering er der udarbejdet vedhæftede visualisering vedr. rundkørslen ved Grangårdsvej. Det bemærkes, at såfremt Rebild Kommune principgodkender skulpturerne vil
der skulle udarbejdes et mere konkret forslag, hvor både søjle og glasskulptur kan tilpasses yderligere. Det bemærkes, at søjlens farve i de vedhæftede fotos fremstår mere markant en tiltænkt da den ændres i forbindelse med efterfølgende varmgalvanisering. Ligeledes skal det i en eventuel videre proces overvejes, hvorvidt der skal etableres særskilt
belysning af skulpturen eller om den nuværende belysning vurderes tilstrækkelig.
Handelsstandsforeningen tilbyder at søge at skaffe finansiering (bl.a. via fonde) til produktion og opstilling af skulpturen og kunstnerne oplyser, at de står for den fremtidige rengøring. Der bør indgås en aftale om ”ret og pligt” ved evt. hærværk, påkørsel og lign. Efterfølgende øvrig vedligeholdelse og renholdelse vil være kommunens udgift. Etablering af
særskilt belysning vil skulle drøftes med Handelsstandsforeningen.
Handelsstandsforeningen ønsker, at Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt der kan arbejdes videre med projektet.
Det vurderes, at der ikke er trafiksikkerhedsmæssige forhold, der taler imod opstilling af
skulpturen, men formelt skal opstillingen godkendes af politiet.
Henvendelsen er kommet direkte fra Støvring Handelsstandsforening/Britta Madsen. Forinden endelig stillingstagen – og henset til skulpturens markante fremtoning – kan det
overvejes at gennemføre en offentlig høring af borgerne i Støvring forinden endelig stillingstagen.
I bilagene findes der også et par eksempler på andre udsmykninger af rundkørsler.
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Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Der vil ikke være direkte udgifter forbundet ved produktion og opstilling af skulpturen.
Eventuelt vil buskbeplantningen i rundkørslen skulle beskæres eller helt fjernes.
Udgifterne til drift (lys) og vedligeholdelse (græsslåning) vil formodentlig være større ift
beplantningen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt rundkørslerne kan udsmykkes med skulpturerne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Sagen udsættes.
Forinden stillingstagen udarbejdes principper for opstilling af kunst i det offentlige rum på
kommunale arealer og bl.a. baseret på følgende forudsætninger:
Henvendelser om opstilling af kunst vurderes fra sag til sag.
Økonomi: Rebild Kommune kan ikke påtage sig fremtidige øgede driftsforpligtelser i forbindelse med opstilling af skulpturer m.v.
Æstetik: Der nedsættes et rådgivende kunstudvalg (kunstkendere m.v.), der vurderer den
kunstneriske værdi, sammenhæng til lokalområdet m.v. og kommer med en indstilling til
Teknik- og Miljøudvalget.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 525225 Åben
-

532428
532432
532433
532435
532438
532440
532572
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Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Ansøgning om tilladelse til udsmykning af rundkørsler på Hobrovej i
Støvring - TMU 12.01.11
Følgebrev til skulptur i rundkørsel Grangårdsvej - TMU 12.01.11
Foto rundkørsel set fra nord - TMU 12.01.11
Foto rundkørsel set fra syd - TMU 12.01.11
Foto rundkørsel set fra syd vest - TMU 12.01.11
Foto rundkørsel set fra vest - TMU 12.01.11
Foto rundkørsel set fra øst - TMU 12.01.11
Eksempler fra andre rundkørsler - TMU 12.01.11
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12.
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - TMU 10.01.12
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 11/15406
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Referat fra bestyrelsesmøde i Mokana.
Referat fra bestyrelsesmøde i Mokana den 14.12.11 – bilag kan ses på hjemmesiden
(07/10744).

2.
Referat af bestyrelsesmøde i RenoNord
Referat af bestyrelsesmøde i RenoNord den 7. december 2011 samt orientering om ændringer i forbrændingstaksterne – bilag kan ses på hjemmesiden (07/10766).

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
-

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Orientering taget til efterretning.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 535643 Åben
- 535700 Åben
- 535699 Åben
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"E" Referat fra bestyrelsesmøde i Mokana 14.12.2011 - TMU 10.01.12
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10.01.11
"E" Reno-nord: Referat m.v. - Tidsskema for ændring af fordelingen af
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dringer af forbrændingstakster (2).pdf - TMU 10.01.12
"E" Reno-nord: Referat m.v. - Takstændring.pdf - TMU 10.01.12

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 10-01-2012

13.
Siden sidst - TMU 10.01.12
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 11/15405
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Borgermøde i Skørping vedr. vejunderføringen under banen
BaneDanmark holder Borgermøde i Skørping mandag den 6. februar om vejunderføringen
under banen ifm udsendelsen af VVM-redegørelsen.

2.
Underkendelse af del af lokalplan – Haverslev erhvervsområde
Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt den del af lokalplan 246 (Haverslev Industri),
der handler om ophævelsen af konkurrenceservitutterne. Forvaltningen skrev bl.a. i sagsfremstillingen til ØK den 17.03.10:
”Hvis …. vil servitutterne måske kunne ophæves med en ny lokalplan. Der er juridisk modstridende afgørelser herom.
Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan – velvidende at der er en juridisk usikkerhed.”
Tidsperspektivet – at Nørager Kommune så sent som i 2006 tiltrådte servitutten – er en
faktor i afgørelsen, som dermed ikke er ”evig-gyldig”. Sagen er principiel, da afgørelsen er
truffet politisk og ikke administrativt. Forvaltningen foreslår, at afgørelsen tages til efterretning (bilag er tidligere mailet til byrådets medlemmer og udsendes kun digitalt)

3.
Nyhedsbrev fra Danmarks Naturfredningsforening vedr. klimakommuner
Der er modtaget klimakommunenyhedsbrev og klimakommuneanalyse fra DN (bilag vedhæftet).

4.
Ændringer vedrørende gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer som følge af lov om spil
Den kommunale høringspligt bliver afskaffet fra 1. januar 2012, og kommunen vil derfor
ikke blive hørt forud for en tilladelse. I stedet for en høring af kommunen vil Spillemyndigheden sende en kopi af en meddelt tilladelse til kommunen til orientering.
Dette indebærer bl.a., at der i højere grad end nu vil skulle foretages overvejelser om spillehaller i fremtidige lokalplaner (bilag vedhæftet).
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5.
Afgørelse fra Statsforvaltningen i sag om niveauplan for udhus
Statsforvaltningen har stadfæstet forvaltningens afgørelse i en nabo-/byggesag på Ravnborgvej 1, Solbjerg (Udhusbyggeris niveauplan mv.)

6.
Skiltning med vægtbegrænsning ved broer
Status på skiltning med vægtbegrænsning ved broer: De 31 broer, som rådgivningsfirmaet
ved screeningen ”dumpede” er nu efter besigtigelse med forvaltningen skåret ned til 4 –
heraf én meget dårlig bro.

7.
Vendeplads på Industriparken i Haverslev
Evt vendeplads på Industriparken i Haverslev: Det foreslås i første omgang at åbne (dvs
fjerne afspærring på) stikvejen mod øst. Herved kan såvel vending som kortere parkering
efterkommes. Etablering af egentlig vendeplads (uden asfalt, belysning og afvanding etc.)
vil koste i størrelsesordenen 150.000 kr. Pladsen vil endvidere besværliggøre videre
grundsalg - alternativ vil investeringen være spildt.

8.
Stadfæstelse af afgørelse vedr. adgang til den private skov ved Nordre Purker,
Skørping
Natur- og Miljøklagenævnet har den 9. december 2011 stadfæstet Rebild Kommunes afgørelse vedr. offentlighedens adgang til den private skov ved Nordre Purker, Skørping. Lindenborg Gods har etableret grøft og vold tværs over sti, der giver adgang til skoven. Den
lokale grundejerforening har klaget over dette til Rebild Kommune, der har vurderet, at
Lindenborg Gods har handlet i strid med Naturbeskyttelseslovens § 23. Rebild Kommune
har påbudt Lindenborg Gods at retablere adgangsforholdene.
Lindenborg Gods har påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, der har stadfæstet kommunens afgørelse (11/12058).

9.
Afgift for erhvervsaffald
Brev fra Statsforvaltningen af 4.11.11 ang. Af gi ft fo r e rh v er v sa f fa l d.

10.
Kommuneplantillæg for lavbundsarealer
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et kommuneplantillæg for lavbundsarealer.
Formålet med tillægget er at gøre det muligt for lodsejere med lavbundsarealer at opnå
tilskud til vådområdeprojekter.
Limfjordsrådet (som er vandoplandsstyregruppe) har fået accept til forundersøgelser på
arealer, der er velegnede til vådområdeprojekter, men ikke er udpeget som lavbundsareal.
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Lodsejerne kan først opnå støtte, når arealerne i kommuneplanen er udpeget som lavbundsarealer.
Kommuneplantillægget har til formål at udpege alle relevante lavbundsarealer, hvorfor der
bliver tale om væsentligt flere arealer end der er udpeget i dag (12/78).

11.
Alarmer ved gyllebeholdere
Miljøstyrelsen har ændret bekendtgørelsen om husdyrgødning. Gyllebeholdere, der ligger
særligt udsat i forhold til vandløb/søer, skal nu have etableret alarm og barriere m.v.
Landmændene havde en frist den 1. januar 2012 til at etablere alarm og barriere. Rebild
Kommune sendte i oktober 2011 en orientering om det nye regelsæt til de 78 landmænd,
som efter Kommunens opfattelse er omfattet af de nye regler. Rebild Kommune vil i forbindelse med de ordinære miljøtilsyn følge op på, om alarmer og barrierer er etableret, og
således ikke lave en ekstra tilsynskampagne (11/3651).

12.
Afgørelse om fredning af Frendrup Skov
Natur- og miljøklagenævnet traf 21. december 2011 afgørelse om fredning og erstatning
for Frendrup Skov ved Øster Hornum.
Fredningsnævnets afgørelse om fredning af ca. 22 ha naturskov var påklaget af de tre
berørte lodsejere. To af lodsejerne havde klaget over erstatningerne og en havde klaget
over fredningsbestemmelser for et areal nær bygninger.
Natur- og miljøklagenævnet har afgjort, at naturskoven skal fredes med det formål, som
sagsrejserne Rebild Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har anført. Nævnet har tillige besluttet tre ændringer i forhold til fredningsnævnets afgørelse. Erstatningen
til den største lodsejer hæves, erstatningen til den næststørste lodsejer nedsættes og fredningsbestemmelserne lempes for et lille areal nær bygninger.
Afgørelsen om erstatningerne kan påklages af lodsejerne til Taksationskommissionen.
Rebild Kommune skal betale 25% af fredningserstatningerne. Kommunen skal tillige indrette beskedne faciliteter til offentlighedens adgang til skoven.
Forvaltningen forelægger sagen igen, når de endelige erstatninger og den samlede økonomi for Kommunen er kendt (07/238).

13.
Forvarsel om ændringer i forbrændingstaksterne for Reno-nord.
Under referater fra bestyrelsesmøder er der en orientering om forestående ændringer i
forbrændingstaksterne.

14.
Kanalstrategi – Status på handleplaner
Kanalstrategien er fulgt op af handleplaner fra driftscentrene, som har taget udgangspunkt
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i, hvordan de bedst understøtter, optimerer og effektiviserer de enkelte serviceområders
kommunikationskanaler. Herunder forslag til hvordan de digitale løsninger kan opprioriteres i takt med, at andre kanaler indskrænkes. Bilag vedlagt.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
-

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2012:
Orientering taget til efterretning.
Pkt. 6. Udvalget orienteres om, hvilke broer der skal have skiltning med vægtbegrænsning.
Pkt. 7. Stikvejen åbnes.
Arrangement den 29. januar drøftet – programmet aftales mellem udvalgsformand og
borgmester.
Gadelysmaster i Lyngby udskiftes. Der anvendes LED-lamper.
Der holdes ekstraordinært TMU-møde mandag den 16. januar kl. 11.00.
Afbud: Mogens Schou Andersen

Bilag:
- 526557 Åben
- 533000 Åben
- 533165 Åben
- 534575 Åben
- 534573 Åben
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Udtalelse fra Statsforvaltningen vedr. afgift for erhvervsaffald - TMU
10.01.12
Orientering om at kommunehøring vedr. spilleautomater ophører.pdf TMU 10.01.12
"E" Natur og Miljøklagenævnets afgørelse om lokalplan 246 - TMU
10.01.12
Klimakommune nyhedsbrev december og DN undersøgelse af klimakommuner - Klimakommuner analyse 2011 - TMU 10.01.12
Klimakommune nyhedsbrev december og DN undersøgelse af klimakommuner - Nyhedsbrev december 2011 FIN - TMU 10.01.12
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- 536141 Åben
- 536184 Åben
- 536183 Åben
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Oversigt over Kanalstrategi - TMU 10.01.12
Kanalstrategi Plan Byg og Vej.pdf - TMU 10.01.12
Kanalstrategi - Center Natur og Miljø - kanalstrategi Center natur og
miljø (2).pdf - TMU 10.01.11.
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