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1.
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 203 for Hobrovej 25/Solvang i Støvring
J.nr.: 01.02.05. Sagsnr: 07/669
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Der er udarbejdet et udkast til en ny lokalplan for Hobrovej 25/Solvang i Støvring for et
boligområde i stedet for den gældende lokalplan nr.156 for samme område.
Området er beliggende hvor det gamle fjerkræslagteri i dag ligger og arealerne mod øst
ned mod jernbanen. Arealerne anvendes ikke og bygningerne er under nedrivning.
Den gældende lokalplan opdeler lokalplanområdet i 2 delområder, et område mod Hobrovej, hvor der kan opføres 2 eller 2½ etages ejendomme og et område mod øst hvor der
kan opføres 1½ etages ejendomme samlet i blokke.
Den nuværende ejer af den østlige grund ønsker mulighed for at opføre en anden
bebyggelse end den eksisterende lokalplan giver mulighed for. Der ønskes i stedet for
etableret 1 etages dobbelthuse med en maks. bebyggelseshøjde på 7 meter placeret på
en anden måde - ny bebyggelsesplan. Adgangen til området skal fortsat ske fra Solvang.
Lokalplanbestemmelserne for delområde A ud mod Hobrovej er uændrede i forhold til den
gældende lokalplan

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger

Bilag:
Udkast til lokalplan nr. 203 for Hobrovej 25/Solvang i Støvring

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
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2.
Godkendelse af udkast til lokalplan 205 for et boligområde, Hobrovej-Over
Bækken, Støvring
J.nr.: 01.02.05. Sagsnr: 07/1553
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
I forlængelse af Kommunens salg af et område på hjørnet af Hobrovej og Over Bækken,
Støvring, er der udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 205 for det kommende boligbyggeri
på grunden. Området har tidligere været rammereguleret med lokalplan nr. 168, som
aflyses for dette lokalplanområde ved endelig vedtagelsen af nærværende lokalplanforslag.
I udkastet til lokalplanen lægges der op til, at der på det 2,3 ha store område kan bygges
26 boliger i dobbelt- eller rækkehuse på 100 - 130 m². Grunden er atypisk, da den har
været benyttet til råstofgravning og lokalplanen åbner derfor mulighed for større terrænreguleringer end der normalt gives mulighed for. I lokalplanen er indsat en vejplan med
koter, som bliver udgangspunktet for bebyggelsens placering, hvor det skal sikres at alle
adgangsveje overholder tilgængelighedsreglerne for handicappede.
Mod syd og vest afgrænses området af skrænter, som er beskyttede af Naturbeskyttelseslovens §3. Mod øst er der etableret en støjvold for at dæmpe generne fra trafikstøjen fra
Hobrovej og fra erhvervsstøjen fra Buderupholm-erhvervsområdet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

Bilag:
Udkast til lokalplan 205 Hobrovej - Over Bækken, Støvring

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt - dog ændres § 8.6 så solfangere kan
opsættes på alle tage.
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3.
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 206 for et turisme- og erhvervsområde,
Graverhuse
J.nr.: 01.02.05. Sagsnr: 07/1566
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Skørping Kommune har i 2006 vedtaget nærværende lokalplan nr. 206 under benævnelsen
lokalplan 0.0.5. Ved udsendelse af forslaget i høring og ved den endelige vedtagelse er der
en nabo, hvis jord grænser op mod lokalplanområdet, som ikke har modtaget lokalplanen.
Naboen har indtil nu accepteret de gener, der har været forbundet med centeret, men er
modstander af en egentlig udpegning, som turismecenter og har derfor klaget over
vedtagelsen af lokalplanen til Naturklagenævnet.
Da klagen og fejlen er ´retlig´ og da forvaltningen må give naboen medhold forventer
forvaltningen, at Naturklagenævnet erklærer lokalplan 0.0.5 ugyldig. Under en samtale
med Naturklagenævnet om de principielle hensyn ved en sådan situation - uden, at der er
taget stilling til klagen konkret - slåes fast, at når planen er endeligt vedtaget, kan man
ikke gå tilbage til det oprindelige forslag og genudsende dette uden politisk behandling.
Det er derfor nødvendigt, påny at godkende udkastet til lokalplan for området.
Forvaltningen har i vid udstrækning genbrugt den oprindelige tekst, men ændret
myndigheder og lign. konsekvensrettelser i forbindelse med Strukturreformen. For at
undgå forvirring om de respektive udgaver er den nye tildelt nr. 206.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

Bilag:
Udkast til lokalplan nr. 206 for Turisme og erhvervsområde, Graverhuse

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
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4.
Endelig vedtagelse af lokalplan 2.7.1 for et erhvervsområde ved Hadsundvej i
Terndrup
J.nr.: 01.02.05. Sagsnr: 07/1479
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Skørping Kommune vedtog i december 2006 et forslag til en lokalplan for et erhvervsområde mellem Hadsundvej og Omfartsvejen i Terndrup.
Lokalplanens formål er at etablere et erhvervsområde for virksomheder med overvejende
behov for udstillingvirksomhed som f.eks. bil- og møbelhandel, byggemarked og lignende,
samt opførelse af hotel/motel med indtil 100 sengepladser, hvor der i forbindelse hermed
kan opføres benzintankanlæg.
Lokalplanforslaget er i store træk identisk med en tidligere lokalplan for området, idet
byggelinieafstanden og et beplantningsbælte er reduceret med nærværende lokalplan .
Forslaget har været fremlagt i 8 uger og indsigelsesfristen udløb 14. marts. Der er kun
indkommet en kommentar fra Miljøcenter Århus, som ikke vil gøre indsigelse, hvis der af
den endelige plan kommer til at fremgå, at der inden for området alene kan planlægges
for én udvalgsvarebutik, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, på mere end
1500 m² og højst 3000 m².
Kommentaren er i overensstemmelse med retningslinierne i Regionplanen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at lokalplanen vedtages med den angivne ændring omkring én udvalgsbutik indføjet i
pkt. 3.1.

Bilag:
Kommentar fra Miljøcenter Århus

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
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5.
Stiftelse af et kommunalt gadelysselskab
J.nr.: 05.01.12. Sagsnr: 07/101
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
I forbindelse med harmonisering af driften af gadelyset i Rebild Kommune har revisionsselskabet Ernst & Young anbefalet, at Rebild Kommune stifter et gadelysselskab.
Gadelysselskabet stiftes på baggrund af det gamle Støvring Kommunes gadelys, og
efterfølgende har selskabet mulighed for at overtage de gadelysforeninger i de gamle
Nørager og Skørping Kommuner, som måtte ønske at overdrage til Rebild Kommune.
Advokatfirmaet Dahl er på den baggrund i gang med at udarbejde et prospekt indeholdende alle de nødvendige papirer for oprettelsen af et selskab. Prospektet vil blive udleveret
og gennemgået på udvalgsmødet.
I forbindelse med stiftelsen af et selskab skal der udpeges medlemmer til selskabets
bestyrelse. Forvaltningen foreslår at bestyrelsen består af 3 personer med en sammensætning bestående af 2 politikere og 1 administrativ medarbejder. Den administrative
medarbejder foreslås at være den øverste ansvarlige for selskabets daglige drift.
Til selskabets direktion kan indsættes Forvaltningschefen for Teknik- og miljøforvaltningen
og eventuelt afdelingslederen for Forvaltningens trafikafdeling.
Forvaltningen vil anbefale at benytte Rebild Kommunes revisor til at forestå revision af
selskabets regnskaber.
Der skal desuden tages stilling til, hvorvidt der skal udbetales vederlag til bestyrelsens
medlemmer.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at prospektet godkendes til stiftelse af et kommunalt gadelysselskab pr. 01.04.07
at der udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen
at direktionen sammensættes af Teknik- og Miljøchefen samt afdelingslederen for
Trafikafdelingen
at revisonsselskabet Ernst og Young indsættes som selskabets revisor
at der ikke udbetales vederlag til bestyrelsens medlemmer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
Til bestyrelsen udpeges Teknik og Miljøudvalgets formand og næstformand samt Teknikog Miljøchefen.
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6.
Planlægning af glatførebekæmpelse og snerydning.
J.nr.: 05.07.02. Sagsnr: 07/1298
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
I forbindelse med den igangsatte planlægning af glatførebekæmpelse og snerydning i
Rebild Kommune er der udarbejdet et forslag til udførelse af præventiv glatførebekæmpelse med befugtet salt på de overordnede klasse 1 veje i Rebild Kommune, som i alt udgør
ca. 200 km.
Denne opgave opdeles i 3 ruter.
Ved den generelle glatførebekæmpelse i forbindelse med udkald er Rebild Kommune
opdelt i 7 ruter.
Rebild Kommune råder over i alt 5 stk. saltspredere til lastbiler, hvoraf 3 stk. kan sprede
befugtet salt, og 2 stk. kan sprede tørsalt. Glatførebekæmpelse med befugtet salt har en
bedre virkning end tørsalt og der opnås en besparelse i forbruget af salt.
Forvaltningen anbefaler, at der generelt glatførebekæmpes med befugtet salt, hvilket
indebære at 2 stk. spredere skal forsynes med tank til saltlage samt et blandesystem.
Hertil kommer 2 stk. lastbilspredere til befugtet salt.
Til glatførebekæmpelse i byområder mangler der en lille ladspreder for at kunne dække
behovet til nødvendigt materiel.
Forvaltningen har set på 2 muligheder for udførelse af opgaven med glatførebekæmpelse.
Forslag 1.
Rebild Kommune indkøber det manglende materiel og ombygger 2 stk. spredere.
Kørsel på de 7 ruter udbydes.
Kommunen vedligeholder alt materiel til glatførebekæmpelse.
Forslag 1 indebærer en her og nu investering på ca. kr. 980.000,-.
Forslag 2.
Rebild Kommune ombygger 2 stk. spredere.
Kørsel på de 7 ruter udbydes incl. levering og vedligeholdelse af 2 stk. saltspredere til
lastbiler samt 1 stk. lille ladspreder til glatførebekæmpelse i byområder.
Kommunen vedligeholder 5 stk. saltspredere til lastbiler samt 1 stk. lille ladspreder og
øvrigt materiel til glatførebekæmpelse.
Forslag 2 indebærer en her og nu investering på ca. kr. 180.000,-.
Forslag 2 vil endvidere indebære en større udgift til eengangstillæg hvert år til
entreprenøren, til finansiering af de leverede saltspredere samt en længerevarende
kontrakt.
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Til snerydning vil der blive tale om ca. 14 ruter.
Rebild Komune råder over det nødvendige snerydningsmateriel. Der vil blive tale om udbud af snerydningsopgaverne udenfor byområder uanset valg af forslag til glatførebekæmpelse.
Driftsenheden har mulighed for at byde på de udbudte ruter.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at der udføres præventiv glatførebekæmpelse på de overordnede klasse 1 veje
at glatførebekæmpelsen udføres som forslag 1
at forvaltningen finder de fornødne midler til indkøb på eget driftsbudget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Sagen udsættes.
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7.
Byggemodning i Rørbæk, Aaparken, etape 2.
J.nr.: 13.06.04. Sagsnr: 07/373
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune godkendte på sit møde den 19. december 2006
et byggemodningsprojekt i Rørbæk, Aaparken, etape 2, der udgør 7 parceller.
Den samlede byggemodningsudgift, der blev godkendt på mødet, var på kr. 1.790.000,00,
og beløbet blev godkendt overført fra budget 2006 til budget 2007.
Nørager kommune har indgået kontrakt på udførelse af byggemodningens entreprenørarbejde med lavestbydende entreprenør, Gunnar Nielsen A/S, Aars, med en kontraktsum
på kr. 1.172.015,00.
Der er i februar måned 2007 blevet udført arkæologiske prøvegravninger på arealet, der
er planlagt byggemodnet. Ved prøvegravningerne er der fundet spor efter bopladser fra
jernalderen, og Aalborg Historiske Museum ønsker at udføre detailudgravninger på det
10.000 m2 store byggemodningsareal, inden byggemodningsarbejdet kan påbegyndes.
Der er beregnet en ekstra udgift på kr. 563.000,00 til detailudgravningerne, som vil vare
ca. 2 1/2 til 3 måneder.
Den samlede byggemodningsudgift bliver herefter på kr. 2.345.000,- excl. moms.
Minimumspriserne for grundene må forventes at blive i størrelsesordenen 230.000 kr
excl tilslutningsafgifter, hvis byggemodningen skal hvile i sig selv

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at der udføres yderligere arkæologiske udgravninger på det 10.000 m2 store byggemodningsareal i Rørbæk.
at kr. 1.715.000,- finansieres ved en tillægsbevilling som samtidig frigives.
at kr. 630.000,- til kloakering finansieres af konto 143207 kloakeringsudgifter, byggemodninger

Bilag:
1. Oversigt over de beregnede byggemodningsudgifter ( budget ), revideret den 21.
marts 2007.
2. Referat af Nørager kommunes behandling af sagen, senest i december 2006.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Oversendes til økonomiudvalget - idet økonomien herunder overførsler undersøges
forinden.
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8.
Beslutningsgrundlag vedrørende fredning af Frendrupskoven
J.nr.: 01.05.10. Sagsnr: 07/238
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
23 ha naturskov på Frendruphede, fordelt på 4 ejendomme er omfattet af midlertidigt
forbud efter naturbeskyttelseslovens § 34 mod ændring af tilstanden af skoven. Forbudet
er udstedt af Nordjyllands amt og stadfæstet af Naturklagenævnet. Forbudet udløber 9.
november 2007 og er udstedt for at sikre myndighederne mulighed for at vurdere om
skoven rummer så store naturværdier, at der skal rejses fredningssag.
Efter ønske fra TM-udvalget afholdtes 25. januar 2007 møde med deltagelse af implicerede
lodsejere, medlemmer af TM-udvalget samt forvaltningen. På mødet redegjorde forvaltningen for sagens baggrund og hidtidig sagsbehandling. Udvalgsmedlemmerne og
forvaltningen hørte tillige lodsejernes synspunkter på en eventuel fredning af skoven.
Udvalgsmedlemmerne lovede endelig lodsejerne en hurtig beslutning om hvorvidt Rebild
Kommune vil rejse fredningssag for skoven.
Lodsejerne har udtrykt forskellige holdninger til skovens fremtid. Ejeren af ejendommen
Nibevej 213 opretholder sit ønske om rydning og opdyrkning af ca. halvdelen af skovarealet omfattet af det midlertidige forbud. De øvrige tre lodsejere, der tilsammen ejer den
anden halvdel af skovarealet, har ikke aktuelle planer om ændringer i nuværende tilstand
og drift af skoven.
Amtet har truffet beslutning om at opdyrkning af 11,3 ha skov på ejendommen Nibevej
213 forudsætter udarbejdelse af VVM-redegørelse efter bestemmelserne i planloven. VVMsagsbehandlingen er sat i bero og genoptages kun såfremt der ikke rejses fredningssag for
skoven.
En eventuel tilbagetrækning af ønsket om opdyrkning af skovarealet sikrer ikke skoven
mod efterfølgende rydning og genfremsendelse af ønske om opdyrkning.
Efter lodsejermødet har forvaltningen indhentet opdateret og formel holdning til sagen i
Danmarks Naturfredningsforening og Buderupholm Statsskovdistrikt.
Danmarks Naturfredningsforening har 2. marts 2007 meddelt, at foreningen vil rejse
fredningssag for skoven samt, at foreningen gerne vil samarbejde med Rebild Kommune
herom.
Buderupholm Statsskovdistrikt har 16.marts 2007 gentaget oplysning om, at der efter
skovloven under alle omstændigheder kun er mulighed for at sikre skoven gennem frivillige aftaler med lodsejerne. Om skovdistriktet også konkret kan tilbyde aftaler efter
lovens § 25, har skovdistriktet endnu ikke fået bekræftet centralt i Skov- og Naturstyrelsen. Efter skovlovens § 25 kan staten for visse skove tilbyde lodsejere aftaler om drift, der
understøtter og fremmer den biologiske mangfoldighed. Indgåelse af aftale giver lodsejeren en mindre økonomisk kompensation afhængigt af hidtidig drift af skoven.
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Det midlertidige forbud efter naturbeskyttelseslovens § 34 mod ændring af tilstanden af
skoven forpligter ikke kommunen til at rejse fredningssag.
Fredningserstatninger fordeles normalt med 3/4 til staten og 1/4 til kommunen, hvilket
ved en fredning af hele området forventes at give en kommunal erstatningsudgift, som
fastsættes at fredningsnævnet, i størrelsesordenen kr. 200.000.
På denne baggrund ser forvaltningen følgende tre begrundede valgmuligheder i
fredningsspørgsmålet :
1. Rebild Kommune beslutter ikke at udarbejde forslag til fredning.
Beslutningen indebærer at Danmarks Naturfredningsforening i stedet rejser
fredningssag for skoven. Rebild Kommune får derved begrænset indflydelse på
indholdet af en fredning. Endelig skal fredningserstatninger til lodsejerne forsat
udredes af hhv. staten og Rebild Kommune.
2. Rebild Kommune beslutter at udarbejde fredningsforslag alene for den del af
skoven der ligger på ejendommen Nibevej 213. Begrundelsen vil være, at kun
denne del af skoven aktuelt er truet af rydning og opdyrkning.
Beslutningen vil medføre en mindre kommunal udgift til fredningserstatning end
ved fredning af hele skoven. Beslutningen sikrer i sagens natur ikke hele skoven for
fremtiden. Danmarks Naturfrednings-forening kan derfor tænkes at beslutte, at
rejse fredningssag for den øvrige del af skoven. Rebild Kommune skal i givet fald
også bidrage til frednings-erstatningerne for den øvrige del af skoven.
3. Rebild Kommune beslutter at udarbejde forslag til fredning af hele skovarealet
omfattet af det midlertidige forbud.
Beslutningen sikrer størst mulig indflydelse på fredningens indhold uden at det
nødvendigvis indebærer større udgift til fredningserstatninger end ved de to
tidligere nævnte valgmuligheder.
Ved beslutning om udarbejdelse af fredningsforslag for hele eller dele af skoven foreslår
forvaltningen, at der rettes henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening for aftale om
samarbejde. Foreningens faglige ekspertise med rejsning af fredningssager og forvaltningens kendskab til skoven, lokalområdet, lodsejerne og det hidtidige sagsforløb giver
tilsammen optimale betingelser for udarbejdelse af et fredningsforslag der kan bære
gennem fredningsnævn og finde accept hos lodsejere, byråd og offentlighed.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at Rebild Kommune udarbejder forslag til fredning af hele skovarealet omfattet af det
midlertidige forbud
at der rettes henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening om samarbejde i sagen
at der på budget 2009 afsættes kr. 200.000 til fredningserstatning.
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Bilag:
Oversigtskort

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
Samarbejdsaftalen med Danmarks Naturfredningsforening forlægges til politisk
godkendelse.
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9.
Forslag til kommissorium og forretningsorden for Det Grønne Råd i Rebild
Kommune
J.nr.: 04.00.00. Sagsnr: 07/1761
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
På baggrund af beslutningen i Sammenlægningsudvalget den 14. december 2006, har
forvaltningen udarbejdet forslag til kommissorium og forretningsorden for Det Grønne
Råd i Rebild Kommune.
Af forslagene fremgår det bl.a. at Rådet kommer til at bestå af en repræsentant for hver
af følgende:









Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité for Rebild Kommune
Jagtforeningerne i Rebild Kommune
Landbrugsorganisationerne
Lystfiskerforeningerne i Rebild Kommune
Turistforeningen
Buderupholm Statskovsdistrikt
Ornitologisk forening i Rebild kommune
En repræsentant fra de private skovejere.

Miljøafdelingen er sekretariat for Rådet og der afholdes ordinære møder i maj og november
måned i 2007.
Miljøafdelingen vil tage kontakt til organisationerne for udpegning af medlemmer til Rådet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at det Grønne Råd i Rebild Kommune oprettes som foreslået.

Bilag:
Forslag til kommissorium og forretningsorden for Det Grønne Råd

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Friluftrådet samt Rebild kommunes vandløbslaug skal også tilbydes hver en repræsentant i
rådet.
Formanden hhv 3 medlemmer af rådet kan kræve rådet indkaldt til ekstraordinært møde.
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Det overvejes at indarbejde et budgetbeløb til rådet i budget 2008.
Et mindretal, Bertil Mortensen og Henrik Christensen, ønsker at Rådet SKAL inddrages af
kommunen i større projekter.
Med disse bemærkninger er forvaltningens indstilling godkendt.
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10.
Orientering om arbejdet med grønt regnskab
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/1772
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
Byrådsmedlem Bertil Mortensen har ønsket et punkt på dagsordenen om grønne regnskaber for kommunen og dens institutioner. Udgangspunktet er vel i første omgang en
kortlægning af, hvor og i hvilket omfang der p.t. udarbejdes grønne regnskaber, og derefter hvad der efterfølgende skal ske.
Opgaven ”Grønt Regnskab” er organisatorisk placeret i Miljøafdelingen. Det er nedsat en
tværgående projektgruppe, hvis formål bl.a. er, at sikre overblik over Rebild Kommunens
samlede energi- og ressourceforbrug. Projektgruppens opgaver består primært i at
koordinere arbejdet med henblik på at kortlægge og reducere Rebild Kommunens miljøbelastning, herunder at sikre en systematisk tilgang til ”kortlægning”,” vurdering”, opstilling af ”mål og handleplaner”.
Idet der ikke tidligere er udarbejdet Grønt Regnskab i Nørager Kommune og Skørping
Kommune, er første skridt at skabe overblik over samtlige Rebild Kommunes ressourceforbrugende lokaliteter. Dette arbejder er i opstartsfasen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at Grønt regnskab for Rebild Kommune for 2007 forelægges i 2008

Bilag:
Støvring byråds behandling af grønt regnskab 2005 - Støvring Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Indstillingen godkendt.
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11.
Siden sidst - orientering til udvalget
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/239
Sagen afgøres i:

Sagsfremstilling:

1. Naturklagenævnet har omstødt amtets tilladelse til råstofindvinding ved Korup til et
afslag.

2. Overtaksationskommissionen har stadfæstet taksationskommissionens afgørelse
om prisen på overtagelsen af Hobrovej 128, Støvring, samt prisen til vejudvidelse
på Jyllandsgade i Skørping.

4. Affaldsindsamlingsdagen den 15. april i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening og affaldsselskaberne.

5. Oprydning efter olietanksforurening på Præstevej 7,Aarestrup, - hvis prisen bliver
over 2 mill. kr. skal kommunen betale dette.

6. Friluftsrådets årsmøde den 26.3.2007.

7. Hærværk på toilettet ved Støvring Station til ca. 40.000 kr.

8. Aftale er indgået mellem Naturgas Midt/Nord og Rebild Varmeværk om økonomisk
kompensation, hvis der installeres Sterling Motor på Skørping Varmeværk.

9. Efter licitation på gadefejning i tidligere Skørping og Nørager Kommune er opgaven
overdraget til S. P. Jensen.
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10. Møde den 16.4.2007, idet ISS er interesseret i at Rebild Kommune overtager
kontrakten på vedligeholdelse af grønne områder i den tidligere Skørping
Kommune.

11. Møde den 21.3.2007 med Miljøcenter Aarhus om det fremtidige samarbejde på
planområdet.

12. KL’s skrivelse modtaget den 12.03.2007 : ”Sæt vand og natur på dagsordenen”
med tilhørende film. (Kopi af brev og tidsplan vedlægges).

13. Efter dom i 2006 er vandforsyningen på Nygårdsvej 3,Suldrup, blevet renoveret og
vandkvaliteten er i orden.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at

orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
ad. pkt. 12: Brev og tidsplan

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2007:
Indstillingen godkendt.
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