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1.
Høring - Øget busbetjening af Aalborg Lufthavn
J.nr.: 08.20.00A00. Sagsnr.: 12/4934
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
NT har den 28. marts 2012 fremsendt forslag til øget busbetjening af Aalborg Lufthavn.
Forslaget vedrører primært forbindelser fra Aalborg Busterminal og nordpå til områderne
omkring Aabybro, Fjerritslev, Thisted, Hjørring, Blokhus og Løkken.
Endvidere foreslås en øget busbetjening i form af hyppigere afgange.
Rejsende fra Rebild Kommune vil fortsat skulle skifte tranportmiddel på Aalborg Busterminal.
Forslaget berører kun perifært Rebild Kommune. Til trods herfor forslås det, at det meddeles NT, at Rebild Kommune er positivt indstillet overfor en forbedret busbetjening af Aalborg Lufthavn. Da der er høringsfrist den 19. april 2012 samt det forhold, at ændringerne
kun perifært vedrører Rebild Kommune foreslås det endvidere, at sagen kun behandles i
Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Det fremsendte forslag vurderes at være udgiftsneutralt. Ved en øget anvendelse vil ordningen kunne generere et overskud.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at det meddeles NT, at Rebild Kommune er positivt indstillet overfor planerne om en øget
busbetjening af Aalborg Lufthavn.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Godkendt som indstillet.
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Bilag:
- 568761 Åben
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VS: Høringsoplæg: Øget busbetjening af Aalborg Lufthavn - Notat betjening af Aalborg lufthavn med bus.pdf - TMU 10.04.12

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 10-04-2012

2.
Ansøgning fra Grynderup Landsbyforening om etablering af gadelys via ny gadelysforening
J.nr.: 05.01.12P00. Sagsnr.: 12/4452
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Grynderup Landsbyforening har spurgt om muligheden for at etablere gadelys i Grynderup
for egen regning via en ny gadelysforening.
Der tale om 11 - 18 master i 5,2 m højde. Prisen er i størrelsesordenen 150.000 kr. excl.
moms.
Anlægget skal primært opstilles på kommunevej.
Forvaltningen finder på den ene side initiativet flot - og på den anden side betænkeligt, da
en kommunal overtagelse (evt. med gæld), og dermed udvidelse af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, næppe kan nægtes i forlængelsen af overtagelsen af andre gadelysforeninger.
Hvis der gives accept, skal der bl.a. tages stilling til om anlægget skal opfylde Vejreglernes
krav til belysning, hvilket vil betyde at der skal flere master til (op til 18).
Af kommunens landsbyer er der ikke gadebelysning i Hjeds, Grynderup, Skindbjerg, Svanfolk og St. Binderup.
Forvaltningen kan med henvisning til ovenstående og dermed præcedens ikke anbefale
ansøgningen.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Umiddelbart ingen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der tages principiel stilling til spørgsmålet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Henvendelsen fra Landsbyforeningen imødekommes under forudsætning at:
 Armaturerne skal være af typen ”lavenergi”, LED eller lignende
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Forvaltningen skal godkende det endelige projekt
Anlægsudgifterne og eventuelt oparbejdet underskud nu og i fremtiden er Rebild
Kommune uvedkommende.

Bilag:
- 565518 Åben
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VS: Angående gadebelysningsforening i Grynderup, jf. Aftale med John
Bro Sørensen d. d. - TMU 10.04.12
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3.
Fastlæggelse af ny vejadgang til ny boligudstykning i Terndrup
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 12/3382
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sag – sidst behandlet i Økonomiudvalget den 21-03-2012
Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2012-15 besluttet, at der skal planlægges,
herunder fastlægges vejadgang til, et nyt boligområde i Terndrup - nærmere bestemt i
den sydøstlige del ved Bogfinkevej.
Området er i dag delvis dækket af 3 forskellige lokalplaner fra 1978, hhv 1985 og en del af
arealet blev taget ud af Kommuneplan 2009 for at overholde grænsen for rummelighed.
Vejadgangsforholdene til området ønskes afklaret inden lokalplanarbejdet starter. Der
henvises til notat med kortbilag fra landinspektørfirmaet LG98.
Oprindelig var der plan om en omfartsvej øst om Terndrup mod Bælum (bl.a. af hensyn til
de tunge kalktransporter fra Kongerslev) i forlængelse af Fuglevænget, som kunne give
adgang til området. Efter lokalplanerne i 1985 skulle vejadgangen til parcelhusområdet nu
ske fra Hedevej, hvor der er/var udlagt areal til en adgangsvej – dog er der senere frasolgt lidt jord, som i givet fald skal genkøbes.
Herudover er der mulighed for at give adgang (til en del af området) via Fuglevænget/
Bogfinkevej ad eksisterende smal vejadgang og endelig kan der evt. skaffes vejadgang via
udvidelse af eksisterende sti fra Ahornvej.
Det skal for god ordens skyld nævnes, at der ved offentliggørelsen af Planstrategien kom
bemærkninger fra Terndrup Borgerforening, hvori de bl.a. foreslår, at et areal på vestsiden
af Hedevej byggemodnes før ovenstående område. Såfremt Byrådet ønsker en anden prioritering af boligudviklingen i Terndrup skal det planmæssige grundlag herfor etableres.
Forvaltningen anbefaler, at dette i givet fald sker i forbindelse med Kommuneplanarbejdet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Evt. udgifter til jorderhvervelser.

Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 13-03-2012:
At der tages stilling til henvendelsen fra Terndrup Borgerforening.
Såfremt den hidtidige planlægning fastholdes indstiller forvaltningen endvidere:
At vejadgangen til hele området sker fra Hedevej via det opkøbte jordareal (notatets forslag 1)
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At hele arealet lokalplanlægges til parcelhusområde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-03-2012
Udvalget indstiller, at der holdes et møde med repræsentanter for Borgerforeningen om
planerne for byudvikling i Terndrup. Udvalget repræsenteres ved formanden og næstformanden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2012
Sagen udsættes med henblik på at afvente møde med Terndrup Borgerforening.
Morten V. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:
1- 559238 Åben

Kort om vejadgang - TMU 13.03.12

2- 559241 Åben

Notat_vejadgang_270212.pdf - TMU 13.03.12

Genoptagelse af sagen:
Der er afholdt møde med Borgerforeningen den 26. marts jf notat/bilag.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
At der – på baggrund af mødet den 26.3. - tages stilling til Terndrup Borgerforenings forslag om byggemodning vest for Hedevej.
Såfremt den hidtidige planlægning fastholdes indstiller forvaltningen endvidere:
At vejadgangen til hele området sker fra Hedevej via det opkøbte jordareal (notatets forslag 1)
At hele arealet lokalplanlægges til parcelhusområde.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Et flertal i udvalget (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller, at Borgerforeningens forslag om etablering af nyt boligområde ved Hedevej bearbejdes.
Et mindretal i udvalget (Bertil Mortensen, Morten Lem) indstiller af tidsmæssige og økonomiske årsager, at den nuværende planlægning fastholdes. Der etableres vejadgang fra Fuglevænget (løsning 4).

Bilag:
- 567826 Åben
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Notat fra møde med Terndrup Borgerforening om byudviklingsområde.
26.3.12 - TMU 10.04.12
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4.
Kørsel med modulvogntog i Støvring
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 12/4391
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Der er modtaget ansøgning fra minkfoderfabrikken Limfjorden om tilladelse til kørsel med
modulvogntog (lastvogn med to vogne - længde ca. 25 m) fra motorvejsafkørsel Støvring
Syd til industriområdet i ved Buderupholm.
I denne forbindelse er forholdene blevet besigtiget sammen med politi og en vognmand,
og det fandtes fornuftigt, jf. bilag. Rabatterne skal forstærkes visse steder, og et helleanlæg skal forkortes - ca. pris 40.000 kr.
Som forholdene er nu, skal vognmanden sætte den ene vogn af i Hobro og køre til Støvring og sætte den anden af, for herefter at hente den anden i Hobro, og samme procedure
når de skal fra Støvring.
Proceduren for godkendelse af kørsel med modulvogntog er, at kommunen tager stilling til
om det ønskes, herefter godkender Vejdirektoratet de pågældende vejstrækninger (med
eventuelle ændringer), politiet godkender ruten, en trafiksikkerhedsrevisor godkender ruten og til sidst godkender vejdirektoratet ruten endeligt.
I forbindelse med en eventuel ansøgning om lovliggørelse af ruten, foreslår forvaltningen,
at Juelstrupparken og Porsborgparken også tages med - her skal der ikke laves ændringer.
PS. Der er netop kommet en forespørgsel fra en potentiel køber af en grund i Porsborgparken om mulighederne for kørsel med modelvogntog fra både afkørsel Støvring Syd og
Nord via Vestre Primærvej. Her skal der ved dennes udmunding i Nørre Allé ændres på en
helle.
De samlede udgifter til fysiske ændringer og trafiksikkerhedsrevisor skønnes til ca. 50.000
kr.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser vil ligge i størrelsesordenen 50.000 kr.
I lignende projekter bl.a. i Mariagerfjord Kommune har kommune og virksomhed delt de
økonomiske byrder mellem sig.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
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At der arbejdes videre med at få godkendt ruterne
At finansieringen i givet fald sker fra anlægskontoen for trafiksikkerhed mv.
At der tages stilling til om ansøgerfirmaet/-erne skal være medfinansierende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Godkendt som indstillet.
Udgifterne afholdes af Rebild Kommune.
Bertil Mortensen og Morten Lem kan af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke støtte, at det
tillades modulvogntog at køre ad Nibevej, Hobrovej, Kirkevej til Fodercentralen Limfjorden.
Endvidere ønskes medfinansiering.

Bilag:
- 565011 Åben
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5.
Høring om det strategiske vejnet
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 12/4307
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
”Forslag til Det Strategiske Vejnet” udarbejdet af Vejdirektoratet består af de veje i landet
som har den største samfundsøkonomiske betydning. Dette omfatter dele af Statsvejnettet, Sund & Bælts veje samt strækninger af det kommunale vejnet.
Udpegningen af Det Strategiske Vejnet skal sikre fokus på fremkommelighed, bl.a. ved
opstilling af en række minimumsstandarder til vejene og ved iværksættelse af en række
indsatser.
Det essentielle ved udpegningen af Det Strategiske Vejnet er, at det indeholder strækninger, hvor risikoen for kraftig nedsat fremkommelighed er stor, og hvor mange påvirkes af
det, hvis der opstår hændelser, der reducerer kapaciteten, f.eks. vejarbejder eller trafikuheld. Udpegningen tager derfor primært udgangspunkt i følgende to overordnede parametre:



Vejens trafikbelastning.
Vejens trafikale betydning.

På baggrund heraf kan vejene inddeles i tre niveauer. Alle 3 niveauer er vigtige, og de
udgør i fællesskab Det Strategiske Vejnet.
For at en vej kan indgå i Det Strategiske Vejnet skal vejen have et vist niveau, som gør
den egnet til f.eks. at fungere som aflastningsvej ved omkørsler fra andre veje. De veje,
som indgår i det strategiske vejnet, skal enten leve op til dette niveau, eller på sigt bringes til at gøre det.
Niveauet bestemmes f.eks. ud fra følgende parametre:









Vejklassen – der vil typisk være tale om motorveje, hovedlandeveje og andre stør
re gennemfartsveje.
Vejens dimensionering, bl.a. af rundkørsler i forhold til en øget trafikbelastning.
Trafikmønster (f.eks. begrænset lokaltrafik og kørsel med langsomme køretøjer).
Skiltning - f.eks. rutenummer samt kantpæle med kilometerinformation.
Evt. mulighed for variabel hastighedstilpasning.
Overvågede signalanlæg med evt. mulighed for dynamisk omstilling.
Ingen bump, blomsterkummer eller lignende.
Ingen sortpletter.

Udgifter til at sikre minimumskravene på de veje som indgår i Det Strategiske Vejnet skal
afholdes af den pågældende vejbestyrelse jf vejloven. Dvs. der vil ikke være tilskud til
etablering og vedligehold af det Strategiske Vejnet.
Som det ses i Forslaget side 22 indgår Hobrovej, som den eneste kommunevej i Rebild
Kommune, som en del af det strategiske vejnet (niveau 3).
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Udvalgets holdning til Vejdirektoratets forslag ønskes.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser er, at Hobrovej skal have den samme standard, som den
har idag, og muligvis at fremtidige anlægsarbejder skal dimensioneres lidt anderledes.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der afgives et positivt høringssvar.

Bilag:
Bilaget er ikke vedlagt i papir, men kan ses på hjemmesiden.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Godkendt som indstillet med bemærkning, at det ønskes, at den strategiske vejføring ved
Støvring sker ad Nørre Allé, Vestre Primærvej, Nibevej.

Bilag:
- 564972 Åben
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6.
Godkendelse af 1. udkast til lokalplan 264 og kommuneplantillæg nr. 18 for et
boligområde i Blenstrup
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 11/16409
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Baggrunden for lokalplanen er, at der ikke længere er behov for at anvende bygningen
(Folkvang) på Brøndumvej 5 i Blenstrup ved skolen til skole/institution, og der er derfor et
ønske om fremover at kunne anvende bygningen til bolig mhp. salg. Ved at ændre anvendelsen af bygningen til bolig, er der mulighed for at undgå, at bygningen kommer til at stå
tom. Derved kan bygningen indgå i en sammenhæng med de omkringliggende boliger.
Lokalplanen dækker et boligområde i det centrale Blenstrup ved Blenstrup Skole, som i
dag allerede er fuldt udbygget.
Det er valgt at medtage de nærliggende ejendomme, som endnu ikke er dækket af en
lokalplan, idet der er søgt at skabe sammenhængende rammer for området.
Lokalplanområdet udlægges til boligområde til parcelhuse som åben/lav helårsbeboelse
med højest 1½ etage. En mindre del af området udlægges til grønt/rekreativt område og
parkeringsareal.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor samtidig
udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009 som ændrer
anvendelsen af området med Brøndumvej 5 og 7 fra offentligt område til boligområde.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udkastene godkendes til fremlæggelse som planforslag i 8 ugers høring.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Indstilles godkendt som indstillet.
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Bilag:
- 567352 Åben
- 567425 Åben
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7.
Forslag til kommuneplantillæg for lavbundsarealer
J.nr.: 01.02.15P15. Sagsnr.: 12/2452
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Vådområder bidrager til at reducere kvælstofudledningen fra landbrugsarealer til indre
farvande og fjorde. Kommunale og statslige vådområdeprojekter kan kun foregå i områder, som er udpeget som lavbundsarealer i kommuneplanen.
For at øge mulighederne for kommunale og statslige vådområdeprojekter i Rebild Kommune er der udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg, hvor udpegede lavbundsarealer
øges fra godt 2.600 ha til godt 5.700 ha.
Kommuneplantillægget vil gøre det lettere at leve op til og udmønte intentionerne i Grøn
Vækst og Vandplanerne.
For landbruget indebærer udpegningen, at der bliver mulighed for, at lavtliggende arealer
kan blive udpeget til vådområdeprojekt. Såfremt et vådområdeprojekt kan gennemføres,
vil landbruget blive tilbudt at sælge de pågældende arealer eller lade dem indgå i en 20årig fastholdelsesaftale. Det er op til den enkelte landmand, hvorvidt han ønsker at lade
lavtliggende arealer indgå i et vådområdeprojekt.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udkastet godkendes til fremlæggelse som forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 i otte
uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Et flertal (Gert Fischer, Leif Nielsen, Mogens Schou Andersen) indstiller, at der ikke udarbejdes kommuneplantillæg som forelagt. Forvaltningen udarbejder fornyet kommuneplantillæg
dækkende de pt. kendte vådområdeprojekter.
Et mindretal (Bertil Mortensen, Morten Lem) indstiller, at kommuneplantillægget fremlægges som indstillet.
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Bilag:
- 565082 Åben
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8.
Drøftelse af grundlag for budget 2013, Teknik og Miljø
J.nr.: 00.30.10S02. Sagsnr.: 12/4753
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Byrådet besluttede i marts 2012 at ændre på den hidtidige budgetprocedure således at der
før sommerferien sker en grundlæggende behandling ag budgetgrundlaget i Fagudvalgene.
Fagudvalgenes rolle i budgetlægningen består før sommerferien i væsentlig grad i vidensdeling og fokusering, hvor selve behandlingen af de økonomiske rammer, afventer finansieringsgrundlaget og derfor er planlagt efter budgetseminaret i august måned.
I Fagudvalgenes budgetarbejde i perioden fra april og frem til maj/juni måned kan der
drøftes serviceniveauer, nuværende politikker og kontrakter m.v. for blandt andet at skabe større overblik og ejerskab.
Dette indebærer, bl.a. at fagudvalg og centre får et mere detaljeret kendskab til budgetrammerne og derved bliver mere bevidste og skarpe på indholdet og de forudsætninger,
der ligger til grund for budgettet.
Den tidlige opstart betyder endvidere mere tid i fagudvalgene til drøftelse og bearbejdning
af budgettet og herunder lejlighed til, at drøfte eventuelle forslag til prioriteringer indenfor
eget udvalgsområde.
Samtidig med fagudvalgenes løbende drøftelser omkring det indholdsmæssige, skal Fagudvalgene, som hidtil, løbende foretage nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget.
Fagudvalgene tænkes i denne model for det tidligere budgetfokus, i væsentligst omfang at
komme til at arbejde med fagspecifikke oplæg indenfor egne budgetområder, mens større
og tværgående tiltag fortsat skal forankres i Byrådet. Dette foreslås, at ske ved, at udvalgene forelægger ideer til principiel drøftelse i det samlede byråd via økonomiudvalget på
møder i henholdsvis maj og juni måned, samt eventuelt på temadrøftelse på Byrådets seminar i juni måned.
Som grundlag for Teknik og Miljøudvalgets drøftelse henvises til budget 2012 og regnskab
2011, der behandles på andet punkt på dagsordenen.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udvalget drøfter budgetgrundlaget med henblik på at definere eventuelle fagspecifikke
eller generelle emner til byrådets budgetdrøftelser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Drøftet.
Idéer til principiel drøftelse i byrådet:
Vejvedligeholdelse
Bygningsvedligeholdelse
Trafiksikring.
§3-registrering og
Indsatsplanlægning for grundvand.

Bilag:
-

568219
568217
568216
568215
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Åben
Åben
Åben
Åben

Sektor
Sektor
Sektor
Sektor

14
13
16
15

-

TMU
TMU
TMU
TMU

12.04.12
12.04.12,
12.04.10
10.04.12
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9.
Regnskab 2011 - udvalg
J.nr.: 00.32.10S08. Sagsnr.: 11/16615
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Sagsfremstilling:
Drift
Det endelige regnskab behandles i sin helhed på økonomiudvalgets møde den 18. april og
på byrådets møde den 26. april. Der er vedlagt en regnskabsoversigt over det endelige
resultat i 2011, som bilag.
Nærværende sag er en gennemgang af drifts- og anlægsresultatet for de enkelte udvalg,
hvor der som bilag er vedlagt specielle bemærkninger, hvor resultatet er nærmere belyst.
Sidst er der en oversigt over anlægsresultatet for 2011, med en kort forklaring over afvigelser. En nærmere redegørelse herfor vil blive præsenteret i det endelige regnskab.
Af den vedlagte regnskabsoversigt fremgår et likviditetsforbrug i 2011 på 23,9 mio. kr.,
hvoraf ca. 26,5 mio. kr. er finansforskydninger mellem årerne. Finansforskydninger vedrører væsentligst udgifter mellem årerne, der likviditetsmæssigt er betalt i 2011 vedrørende
2010. Ses der bort fra finansforskydninger er der en mindre likviditetsforbedring på 2,6
mio. kr. Finansforskydningen skifter normalt fortegn hvert andet år og var til sammenligning i 2010 medvirkende til en isoleret likviditetsforbedring på ca. 27 mio. kr.
Likviditetsforbruget skyldes væsentligst merudgifter på de specialiserede områder på driften, samt en større efterregulering på beskæftigelsestilskuddet på finansieringssiden.
Modsat har der været betydelige mindreudgifter på anlæg.

Driftsregnskab 2011 netto
i mio. kr. / eksklusiv § 40 bevil-

Oprindeligt
budget

Korr.
budget

Regnskab
2011

Afvigelse korr.
budget

linger
Rebild Kommune
Arbejdsmarkedsudvalg
Arbejdsmarked
Sikringsydelser

1.357,6

1.378,7

-21,0

168,0

184,0

186,5

-2,5

116,5

124,0

125,8

-1,9

51,5

60,1

60,7

-0,6

486,9

483,7

492,7

-9,0

71,6

69,6

85,2

-15,6

Dagtilbud

113,6

114,0

111,8

2,2

Folkeskole

283,1

281,4

278,5

2,9

18,5

18,7

17,3

1,4

45,4

46,1

43,6

2,5

36,7

37,0

36,8

0,2

Kultur og Natur

7,9

8,1

6,2

1,9

Landdistrikter

0,9

1,0

0,6

0,4

411,1

408,4

421,4

-13,1

177,2

174,2

168,6

5,6

Børn og Ungdomsudvalg
Børn og unge med særlige behov

Tand og Sundhedspleje
Kultur og Fritidsudvalg
Fritid

Sundhedsudvalg
Pleje og omsorg
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Voksne med særlige behov og førtidspens.
Sundhed
Teknik og Miljøudvalg
Ejendomme
Forsyning
Natur og miljø
Veje og grønne områder
Økonomiudvalg
Administration

160,0

160,3

177,8

-17,5

73,9

73,9

75,0

-1,1

53,4

53,4

55,7

-2,3

3,4

2,8

3,2

-0,4

-3,4

-3,4

-0,5

-2,8

7,1

7,1

6,0

1,2

46,3

46,8

47,1

-0,3

185,6

182,0

178,6

3,4

161,7

168,5

160,5

8,0

Erhverv og Turisme

3,9

4,0

3,8

0,1

Fælles lønpuljer, personale

8,5

-1,8

1,6

-3,4

11,6

11,3

12,7

-1,4

Boligstøtte

Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2011 et merforbrug på 21 mio. kr. jf. ovenstående oversigt i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er
merforbruget ca. 7 mio. kr. større. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede
driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører omlægning af finansieringsordningen for beskæftigelsesområdet med en samlet bevilling på
13,7 mio. kr., modsat er der en negativ overførsel fra 2010 på 4,6 mio. kr. + diverse mindre ændringer.
§ 40 bevillingen er ikke medtaget i ovenstående og ej heller i nedenstående forklaringer
for de enkelte udvalg. § 40 bevillingen er i 2011 på 22,3 mio. kr,, jf. beslutningen på byrådets møde den 1 marts 2012 i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Nedenfor er der lavet en kort opsamling af de økonomiske resultater for de enkelte udvalg.
Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.
I december 2010 blev der vedtaget en gennemgribende ændring i finansieringen af overførselsindkomsterne samt driftsudgifterne. Her blev refusionssatserne væsentlig nedsat,
begrebet aktiv aktivering blev indført, rammerne for driftsudgifter ved aktivering blev ændret og overtagelsen af de forsikrede ledige blev ændret. Der er samlet tilført budgettet
13,7 mio.kr. til finansieringsændringen og regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011.
Arbejdsmarkedsudvalgets områder har i 2011 stadig været præget af finanskrisen. Det er
dog sket en stabilisering af arbejdsmarkedet i løbet af året, hvor det også er lykkedes at
nedbringe den samlede ledighed.
Børne- og ungdomsudvalget
Regnskabet indenfor Børn- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 9
mio. kr.
Der har i 2011 været ekstra fokus på dels at nedbringe udgifterne på det specialiserede
socialområde for børn og unge og dels at opnå styring af området. Til trods herfor har der
været et merforbrug 15,6 mio. kr.
Den politiske beslutning om ansættelsesstop og generel forbrugstilbageholdenhed har
medført at en stor del af de decentrale kontraktområder har haft et mindreforbrug i 2011.
På skoler, dagtilbud og tand- og sundhedspleje har der samlet været et mindreforbrug på
6,6 mio. kr., hvilket også viser at ansættelses- og forbrugsbegrænsningen har haft effekt.
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Kultur- og fritidsudvalget
Regnskabet på Kultur og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 2,5 mio.
kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 1,8 mio. i forhold til det
oprindelige budget.
Indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug er en positiv overførsel fra år 2010
på 0,5 mio. samt ikke budgetterede indtægter på 2,4 mio. kr., som er ansøgte projektmidler modtaget i år 2011 og disponeret til 2012.
Sundhedsudvalget
Det samlede sundhedsudvalg ender med et forbrug på 421,4 mio. kr., hvilket svarer til et
merforbrugpå 13,1 mio. kr. Merforbruget knytter sig især til det specialiserede voksen
område og førtidspensionerne. Dette område havde et merforbrug på 17,5 mio. kr., som
især kan henføres til ekstraordinære udgifter i 2011 fra tidligere år. Pleje og omsorg havde derimod et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. og Sundhed et merforbrug på 1,1 mio. kr.
Teknik- og miljøudvalget
Regnskabet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet merforbrug på 2,3
mio. kr. Merforbruget skyldes væsentligst affaldsområdet, hvor der er et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Årsagerne hertil er flere blandt andet er der i 2011-regnskabet blevet
betalt en regning på 0,8 mio.kr. til Nord Ren, der vedrører 2010. Dette medfører, at der er
i 2011 er betalt for 13 måneders dagrenovation.
Økonomiudvalget
Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.
Allerede i november måned 2010 traf Økonomiudvalget beslutning om fortsat administreret ansættelses- og forbrugsstop i administrationen, i første omgang til udgangen af 2.
kvartal 2011, hvilket efterfølgende blev forlænget til udgangen af 2011. Det administrative
område har således i hele 2011 været omfattet af administreret ansættelses- og forbrugsstop, hvilket generelt har begrænset forbruget på langt de fleste områder betydeligt. Der
har dog været merforbrug til især barselsudligning og på boligstøtteområdet.
Anlæg
På anlægssiden har der været merindtægter/mindreudgifter på 22,6 mio. kr., samtidig
med at der er givet tillægsbevillinger for 23,7 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2010 udgør
30,5 mio. kr. At tillægsbevillingen samlet set er lavere end overførslen, skyldes væsentligst de positive licitationsresultat på Bavnebakkeskolen, som reducere anlægsbevillingen
med ca. 6,1 mio. kr.
Det samlede anlægsresultat i forhold til det korrigerede budget er således mindreudgifter
på 33,9 mio. kr. og mindreindtægter på 11,3 mio. kr.

Anlægsregnskab 2011 brutto

Oprindeligt
budget

i mio. kr.

Korr.
budget

Regnskab
2011

Afvigelse
korrigeret
budget

Rebild Kommune

U

57,1

82,7

48,8

33,9

Rebild Kommune

I

-21,3

-23,3

-12,0

-11,3

Børn og Ungdomsudvalg

U

24,0

31,8

20,5

11,4

Børn og Ungdomsudvalg

I

0,0

0,0

-0,6

0,6

U

5,4

11,9

9,7

2,2

Dagtilbud
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Dagtilbud

I

0,0

0,0

-0,4

0,4

Folkeskole

U

16,9

18,4

10,2

8,3

Folkeskole

I

0,0

0,0

-0,2

0,2
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Tand og Sundhedspleje

U

1,7

1,5

0,6

0,9

U

1,0

3,5

3,0

0,5

Fritid

U

0,8

3,3

2,7

0,5

Landdistrikter

U

0,2

0,2

0,2

0,0

Sundhedsudvalg

U

1,2

2,9

2,4

0,5

Sundhedsudvalg

I

-1,2

-1,2

-1,2

0,0
0,5

Kultur og Fritidsudvalg

Pleje og omsorg

U

1,2

2,9

2,4

Pleje og omsorg

I

-1,2

-1,2

-1,2

0,0

Teknik og Miljøudvalg

U

16,5

31,7

20,8

10,9

Teknik og Miljøudvalg

I

-20,1

-22,1

-9,0

-13,1

U

3,1

7,5

6,0

1,6

Ejendomme

I

-10,1

-13,8

-8,3

-5,5

Forsyning

U

0,0

0,0

0,0

-0,0

Forsyning

I

-1,8

0,0

0,0

0,0

Natur og miljø

U

4,9

6,2

1,2

5,0

Natur og miljø

I

-4,0

-4,0

0,0

-4,0

Veje og grønne områder

U

8,6

18,0

13,6

4,4

Veje og grønne områder

I

-4,3

-4,3

-0,7

-3,6

Økonomiudvalg

U

14,4

12,8

2,2

10,6

Økonomiudvalg

I

0,0

0,0

-1,3

1,3

Administration

U

14,4

12,6

2,2

10,4

Administration

I

0,0

0,0

-1,3

1,3

Erhverv og Turisme

U

0,0

0,3

0,0

0,2

Ejendomme

En væsentlig del af mindreforbruget på udgiftssiden ansøges overført til 2012 i forhold
uafsluttede og løbende projekter.
Børne- og ungdomsudvalget
På dagtilbudsområdet er mindreforbruget væsentligst vedrørende afsatte midler til køkkenrenoveringer på 1,9 mio. kr. Der er disponeret ca. 1,2 mio. kr,. heraf, til forsat renovering i 2012. På skoleområdet er mindreforbruget væsentligst på Bavnebakkeskolen med et
mindreforbrug på ca. 8 mio. kr., som er disponeret til færdiggørelse af tilbygning og renovering.
På tandplejeområdet er der et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr., som er disponeret til den
forsatte plan.
Kultur- og fritidsudvalget
Mindreforbruget på fritidsområdet er vedrørende de afsatte ramme midler til hal renoveringer og fritidsfaciliteter.
Sundhedsudvalget
Mindreforbruget er på pleje og omsorg i forhold til den kommunale andel af demensafsnittet i Støvring Ådal – Ådalscentret. Der restere stadig et uafklaret mellemværende med
Kuben.
Teknik- og miljøudvalget
Der er en række projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, herunder køb og salg af
grunde.
De væsentligste afvigelser under Ejendomme er indtægtssiden, hvor der på erhvervsfor562
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mål er en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. vedrørende blandt andet grundsalg i Porsborgparken. På boligformål er der solgt grunde for 5,4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre
end forventet i budgettet. Der er i 2011 solgt 13 grunde, heraf 8 på Bæveren.
Endvidere har der været mindreindtægter under området Ejendomme på salg af fastejendom, svarende til den budgetterede indtægt på 1,8 mio. kr. Herunder er der samtidig et
mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende køb af ejendomme, jord og byfornyelse.
På miljøområdet er der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som væsentlig skyldes projektet Bælum bæk, som ikke er færdig, samt midlerne til sektorplanlægning, hvor der kun er
anvendt en mindre del i 2011.
På veje og grønne områder er der et samlet mindreforbrug på udgiftssiden på 4,4 mio. kr.
og en mindre indtægt på 3,6 mio. kr. Mindreindtægten skyldes væsentligst manglende
salg vedrørende Støvring Bytorv, mens mindreudgiften væsentligst skyldes cykelstiprojektet Nysum-Ravnkilde, samt vejudvidelsen Bavnehøjvej. Projekterne kører videre i 2012.
Økonomiudvalget
Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område skyldes væsentligst mdler afsat til nyt rådhus. I Budget 2012 er der afsat midler til tilsvarende, så disse midler er ikke disponeret.
2012. Der er også et større netto mindreforbrug vedrørende infoportal Rebild Bakker på
2,9 mio. kr. inklusiv modtagne tilskud i 2011. Sidst er der et mindreforbrug på knap 1
mio. kr. på midler afsat til helhedsorienteret energi- og bygningsrenoveringer.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Jfr. fremstilling

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At regnskabet for udvalget indstilles godkendt

Bilag:
Specielle bemærkninger - de respektive fagudvalg
Samlet regnskabsoversigt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-04-2012:
Indstillingen indstilles godkendt
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-04-2012:
Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Indstilles godkendt.

Bilag:
- 567647 Åben
- 568595 Åben
- 568636 Åben
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Regnskabsoversigt 2011
Regnskabsbemærkninger 2011 TM - TMU 10.04.12
Regnskabsbemærkninger 2011 SU - SU 100412
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10.
Overførsler Drift 2011 - 2012
J.nr.: 00.32.10S08. Sagsnr.: 11/16615
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis
mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift i forhold til overførselsreglerne for
drift. Der er vedlagt en oversigt med forslag til overførsler fra 2011 til 2012 på kontraktniveau.
Reglerne omkring overførselsadgang på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde i
december 2011 i forbindelse med beslutningen af regnskabsproceduren og beslutningen
om principper for frigivelse af indefrosne bevillinger, afvikling af underskud samt overførsler.
Jf. Økonomiudvalgets beslutning i december 2011, videreføres modellen fra regnskab
2010 om frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug.
Forslaget om overførsler fra 2010 – 2011 er lavet efter de godkendte retningslinier, der er
således ikke taget højde for eventuelle bemærkninger/ønsker fra kontraktholdere jf. regnskabsbemærkninger for 2011.
I forhold til de besluttede retningslinier er der dog korrigeret for enkelte forhold jf. nedenfor.


Merforbrug på 2,4 mio. kr. på tilskud til privatskoler overføres ikke, idet budgettet
ikke er reguleret i forhold til børnetal på samme vis som kommunale skoler. Fremadrettet indarbejdes, der en løbende tilretning af budgettet i lighed med elevtalsreguleringen på de kommunale skoler.



I forhold til overførsel på forsikringsområdet, herunder risikostyring overføres 0,4
mio. kr. til dækning af underskud vedrørende AER-bidrag. Den resterende del af
overskuddet på 1,4 mio. kr. ses i sammenhæng med barselspuljen, da de begge er
”forsikrings”puljer. Det indebærer, at gælden til barselspuljen i 2013 reduceres fra
6,4 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Der overføres et merforbrug til 2012 på ca. 0,2 mio. kr.



Merforbrug på 2,7 mio. kr. på ældreboliger overføres som i 2010 med 100 %, idet
afvigelser udlignes over årene via lejeindtægter.



Det samlede regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsudvalget ender med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Jævnfør de besluttede retningslinjer for overførsler er der ikke
overførsel på de budgetgaranterede områder, mens der er overførsel på aktiveringsmidlerne. Aktiveringsmidlerne er overført i henhold til oprindelig budget og de
tilførte midler i forbindelse med finansieringsomlægningen får således ingen betydning for overførslen.



Ungdomsskolens merforbrug i 2011 på 0,7 mio. kr. overføres jf. Byrådsmødet beslutning d. 20.12.11 til afdrag i 2012 og 2013 med 0,35 mio. kr. pr. år. Der sker
således ingen modregning i de indefrosne midler på knap 1 mio. kr.



Jf. de besluttede principper er der 100% overførsel på projektmidler. Her indgår
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bl.a.:
o Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. jobrotationsprojektet og Lærerrollen i
forandring under Børn & Ungdomsudvalget.
o Mindreforbrug på samlet 2,4 mio. kr. vedr. eksterne projektmidler under
Kultur & Fritidsudvalget.
o Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. Trepartsaftaler under Økonomiudvalget.
 Mindreforbrug på samlet 0,04 mio. kr. vedr. Lokal beskæftigelsesråd (LBR)
under Økonomiudvalget.
Bemærkninger til overførslerne:


Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet) har et akkumuleret merforbrug på 35,6 mio. kr. (inkl. gæld fra tidligere år). Jævnfør principperne for afdrag på gæld bliver der sammenlagt overført 3,7 mio. kr. til afdrag i
2012, fordelt med 1,7 til Børn og Ungdomsudvalget og 2 mio. kr. til Sundhedsudvalget.

De foreslåede overførsler til 2012 på driftsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Driftsoverførsler
i 1.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalg
Børn og Ungdomsudvalg
Kultur og Fritidsudvalg
Sundhedsudvalg
Teknik og Miljøudvalg
Økonomiudvalg
I alt

Overførsel til 2012
MerMindreforbrug
forbrug
0
1.680
-4.410
4.513
-483
2.620
-8.016
1.236
568
-665
4.196
-13.574
14.813

Opsparing/ afdrag
2013-2014
MerMindreforbrug
forbrug
0
1.776
-38.482
29.271
-500
2.978
-14.161
7.359
10.559
-5.431
17.825
-58.574
69.768

Forslag til overførsel på de enkelte kontraktområder fremgår af bilag.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Fremgår af sagsfremstilling

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udvalget godkender overførslerne inden for eget udvalg.
At afvigelserne til de tidligere besluttede retningslinjer inden for eget udvalg godkendes.
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Bilag:
Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-04-2012:
Indstillingen indstilles godkendt
Arbejdsmarkedsudvalget forventer overførslen på eget driftsområde anvendt på de områder der er økonomisk presset i 2012 - Sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-04-2012:
Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Indstilles godkendt.

Bilag:
- 568012 Åben
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11.
Overførsler Anlæg 2011 - 2012
J.nr.: 00.32.10S08. Sagsnr.: 11/16615
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis
mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt
som bilag.
Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et
samlet mindreforbrug på netto 22,6 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel på 24,1
mio. kr. Afvigelsen på 22,6 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 33,9
mio. kr. og en mindreindtægt på indtægtssiden på 11,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes
at der i 2011 er solgt færre byggegrunde end forventet. Der er ikke overførsel på salgsindtægter.
Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede
beløb. Endvidere skal nævnes at uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) i forbindelse med forsinkelse af projekter kan overføres, idet det forudsættes, at anlægsprojekterne videreføres
uden ophold.
Overskud/underskud fra afsluttede anlægsprojekter kan ikke overføres.
På Børne- og Ungdomsudvalgets område overføres der 10,9 mio. kr. som primært vedrører renovering/tilbygning af Bavnebakkeskolen, hvor der er sket forsinkelse af tilbygningen.
For Kultur og Fritid overføres der 0,5 mio.kr., vedrørende haller og fritidsfaciliteter.
For Sundhedsudvalget overføres der ligeledes 0,5 mio. kr. der vedrører ombygningen af
Mastruplund.
De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, nedrivningspulje, energirenoveringer, Bælum Bæk, sektorplanlægning
samt cykelstier og vejudvidelse Bavnehøjvej. I alt foreslås der overført 7,5 mio.kr. ud af et
samlet mindreforbrug på udgifterne på 10,9 mio. kr.
På Økonomiudvalgets område vedrører de uforbrugte midler; skitseprojektet for nyt rådhus, renovering af rådhuse, infoportal Rebild Bakker og planstrategi/kommuneplan. De
afsatte midler til nyt rådhus i 2011 overføres ikke, da der er afsat særskilt budget i 2012.
De foreslåede overførsler til 2012 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.
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Anlægsoverførsler 20112012 i mio. Kr.
Børn- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
GRAND TOTAL

Korr. Bud- Regnskab
Afvigelse
get 2011
2011
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I
U
I

31,8
0,0
3,5
0,0
2,9
-1,2
31,7
-22,1
12,8
0,0
82,7
-23,3

20,5
-0,6
3,0
0,0
2,4
-1,2
20,8
-9,0
2,2
-1,3
48,8
-12,0

11,4
0,6
0,5
0,0
0,5
0,0
10,9
-13,1
10,6
1,3
33,9
-11,3

N

59,5

36,8

22,6

Forslag til
overførsel
10,9
0,5
0,5
7,5
4,6
24,1

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Hvis der overføres jf. indstilling - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 24,1 mio. kr.
i 2012.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der overføres 24,1 mio. kr. til budget 2012.
At anlægsbevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i 2012

Bilag:
Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 10-04-2012:
Indstillingen indstilles godkendt
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-04-2012:
Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Indstilles godkendt.

Bilag:
- 567180 Åben
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12.
Tilladelser til at indvinde grundvand til enkeltindvindere og markvanding
J.nr.: 13.02.01P00. Sagsnr.: 12/4601
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Sagsfremstilling:
Grundvand må ikke indvindes uden tilladelse. En undtagelse er, at ejendomme beliggende
uden for et alment vandforsyningsanlægs (vandværks) naturlige forsyningsområde har
ret til at indvinde grundvand på egen grund til husholdning, medmindre kvalitetskravene
til drikkevand ikke er overholdt, og vandet i øvrigt vil blive sundhedsfarligt, jvf. Vandforsyningslovens § 18, stk. 1 og 2.
Vandindvindingsrettigheder, der er givet eller fastsat i medfør af tidligere love og før vandforsyningsloven trådte i kraft den 1. april 1980 samt vandindvinding, der foregik ved lovens ikrafttræden, og hvor der efter den hidtidige lovgivning ikke har været krævet tilladelse, er fortsat gyldige. Rettighederne gjaldt dog kun i 30 år fra vandløbslovens ikrafttræden, hvis de ikke i forvejen var begrænset, jvf. § 86.
Ved Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., som trådte i kraft den 1. januar 2010,
ophører indvindingsrettighederne, der tidligere er meddelt, dog først senest 1 år efter vedtagelsen den kommunale vandhandleplan, jvf. ændringslovens § 6.
Den kommunale vandhandleplan forventes vedtaget inden udgangen af 2012. Det betyder, at indvindingstilladelserne skal være meddelt senest 1. januar 2014.
Der er således tale om en opgave, der har været kendt igennem en længere årrække. På
grund af store og presserende opgaver på grundvandsområdet (indsatsplanerne for
grundvand og ny vandforsyningsplan) har forvaltningen ikke efterfølgende sat fokus på
opgaven.
Som det fremgår af bilaget, er det en meget stor og ressourcekrævende opgave, der er
tale om. Forvaltningen skønner, at der med 10 årsværk vil kunne gennemføres en indsats,
hvor det tages hånd om de dele af opgaven, der vedrører indvindingstilladelser for landbrug samt indvindinger, hvor der er problemer med vandkvaliteten.
Det anslåede antal sager og tidsforbrug vedr. indvindingstilladelser er flg.:
Antal
Sager
Teknisk tilsyn, landbrug
Teknisk tilsyn, vandkv. ej OK
Tilladelse, vandkvalitet OK
Tilladelse, vandkvalitet ej OK
Tidsforbrug i alt

700
100
550
250

Anslået
tidsforbrug
Timer pr. sag
4
4
7
21

Anslået samlet
tidsforbrug
Timer i alt
2.800
400
3.850
5.250
12.300

Hertil kommer det skønnede antal sager og tidsforbrug i forbindelse med at forny indvindingstilladelserne til markvanding:
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Antal
sager
Teknisk tilsyn, markvanding
Tilladelse, markvanding
Tidsforbrug i alt

80 (+20)
80 (+20)

Anslået
tidsforbrug
Timer pr. sag
1
7

Anslået samlet
tidsforbrug
Timer i alt
100
700
800

De resterende 20 markvandingstilladelser vurderes at udløbe inden for en 5-årig periode.
Med den nævnte, reducerede indsats vedr. tilsyn og fornyelse af indvindingstilladelser vil
der samlet være behov for ca. 13.100 effektive arbejdstimer svarende til 10 årsværk over
en 5-årig periode.
Forvaltningen har undersøgt situationen i nabokommunerne. Situationen er mere eller
mindre sammenlignelig her.
Det er hverken realistisk i forhold til økonomi, ledelse eller den fysiske plads at ansætte 10
personer med henblik på at nå i mål med opgaven i løbet af 2013. Forvaltningen foreslår
derfor, at vandindvindingstilladelserne meddeles over en 5-årig periode, således der afsættes økonomi til 2 årsværk til og med 2017.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
For at løfte opgaven er der behov for 10 årsværk, svarende til 5 mio. kr. Forvaltningen
foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2013 til 2017, svarende til 2 årsværk
pr. år.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At opgaven med at meddele vandindvindingstilladelser ikke som forudsat via lovgivningen
færdiggøres i 2013, men strækkes over en 5-årig periode
At der i forbindelse med budgetlægningen for 2013 i konsekvens af ovenstående søges
afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2013 til 2017

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Indstilles godkendt som indstillet.
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Bilag:
- 566581 Åben
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13.
Miljøtilsynsberetning 2011
J.nr.: 09.00.00P19. Sagsnr.: 12/3792
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Rebild kommunes miljøtilsynsberetning til Miljøstyrelsen for virksomheds- og landbrugsområdet fremgår af skemaerne bilag 1 og 2.
Der er desuden udarbejdet en rapport for det samlede arbejde i forvaltningen, rapporten
fremgår af bilag 3.
Miljøministeren og KL har indgået en aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn
med virksomheder og landbrug. Med aftalen får kommunerne et mål for hvilken tilsynsindsats, der som minimum forventes for, at tilsynet med de mest forurenende virksomheder
og landbrug kan siges at være aktivt og opsøgende.
Aftalen sætter mål for tilsyn med:
-

Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder), hvor
alle virksomheder skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 3 år.

-

Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 4 år

-

Husdyrbrug med mere end 75 DE. Her skal alle brug have mindst ét samlet tilsyn i løbet af en 3-årig periode.

-

Alle pelsdyrbrug mellem 3 DE - 75 DE skal have mindst ét samlet tilsyn i en 4-årig periode.

-

Samtlige husdyrbrug med mere end 3 DE og mindre end 75 DE, samt landbrug med en
§ 16-godkendelse skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 6 år.

Rebild Kommune har overholdt aftalen om minimumsfrekvenserne for tilsyn i 2011 på
virksomhedsområdet for bilag-1 virksomhederne samt autoværkstederne og de godkendelsespligtige virksomheder.
Rebild Kommune har ikke overholdt aftalen om minimumsfrekvenserne for tilsyn i 2011 på
landbrugsområdet. Dette skyldes, at indsatsen med at meddele tilladelser og godkendelser
af husdyrbrug m.v. blev opprioriteret i 2010, hvorfor der er et efterslæb med miljøtilsyn af
landbrug. Der er udarbejdet en handlingsplan for at nå de manglende tilsyn inden udgangen af 2012.
Der er en del af de opgaver, der er udført i forvaltningen, som ikke skal indberettes til Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsynsberetningen, men alligevel er lovpligtige. Rapporten
over forvaltningens arbejde 2011 (bilag 3) uddyber hvilke sagsopgaver, der behandles.
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Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Umiddelbart ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at Miljøtilsynsberetning 2011 tages til efterretning.

Bilag:
Bilag 1: Tilsynsberetning for virksomheder
Bilag 2: Tilsynsberetning for Landbrug
Bilag 3: Samlet rapport for Center natur og Miljø

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Taget til efterretning.

Bilag:
- 568447 Åben
- 568442 Åben
- 568451 Åben

575

Bilag 1 Tilsynsberetning for virksomheder.pdf - TMU 10.04.12
Bilag 2 tilsynsberetning for landbrug.pdf - TMU 10.04.12
Bilag 3 samlet rapport for Center Natur og Miljø.pdf - TMU 10.04.12

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 10-04-2012

14.
Realisering af vådområdeprojekt Simested Å, Udspring
J.nr.: 09.05.00P20. Sagsnr.: 10/17766
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Rebild Kommune har fra Naturstyrelsen modtaget en erklæring om, at forundersøgelsen af
vådområdeprojekt Simested Å Udspring er udført i overensstemmelse med tilsagnet. Dette
er en forudsætning for, at NaturErhvervstyrelsen refunderer de udlagte midler.
Det næste skridt er, at Kommunen søger om at realisere projektet.
Den tekniske forundersøgelse har vist, at projektet kan gennemføres med en effekt i reduktionen af kvælstof, på 152 kg N/ha/år, hvor kravet er 113 kg N/ha/år.
Den ejendomsmæssige forundersøgelse har vist at 28 af 29 lodsejere er interesseret i at
deltage i projektet.
Projektet kan forventes derfor at kunne gennemføres nogenlunde som skitseret i den tekniske forundersøgelse. Den endelige projektbeskrivelse vil klarlægge, hvordan der kan
tages hensyn til den lodsejer, der pt. ikke ønsker at deltage i projektet. Som udgangspunkt sigtes mod en gennemførelse med fuld frivillighed fra deltagende lodsejere.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Vådområdeprojekt Simested Å, Udspring er anslået i størrelsesordenen 2½ mio. kr. for de
dele, Kommunen har udlæg på.
Der er i Budget 2012 inklusiv overslagsår afsat rammebeløb på 4 mio. kr. i både indtægt
og udgift til vådområdeprojekter.
Der forventes fuld refusion for de udlæg, der vil være. Udlæg vedrører projektarbejdet og
anlægsarbejdet. Projektet forventes realiseret over en 2-årig periode.
Udgifter til hhv. erstatning (20-årig fastholdelse) og til køb af jord afholder NaturErhvervstyrelsen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Rebild Kommune søger NaturErhvervstyrelsen om tilsagn til at realisere vådområdeprojektet Simested Å, Udspring.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Godkendt som indstillet.
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15.
Regulativ for erhvervsaffald
J.nr.: 07.00.03P24. Sagsnr.: 10/9283
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald skal kommunen udarbejde regulativ for erhvervsaffald. Regulativet skal indberettes til den nationale database.
Udkast til regulativ er ved byrådsmøde den 20. december 2011 blevet godkendt, hvor forvaltningen desuden fik bemyndigelse til at færdiggøre regulativ for erhvervsaffald, når den
endelige affaldsbekendtgørelse forelå og derefter sende det i offentlig høring.
Bekendtgørelse for affald foreligger og regulativet for erhvervsaffald er færdiggjort med
enkelte rettelser og faglige præciseringer. Regulativet har været i offentlig høring i 4 uger
fra den 28. februar til den 27. marts 2012 og der er ikke indkommet kommentarer.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Regulativets bestemmelser giver ikke anledning til at justere de nuværende takster og
gebyrer.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget indstiller regulativet godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag:
- 568186 Åben
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16.
SSV Flugtskydningsforening anmoder om udvidet skydetid
J.nr.: 82.20.00P00. Sagsnr.: 12/3316
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sag – sidst behandlet i Byrådet den 29.03.12.
Rebild Kommune har modtaget en henvendelse fra SSV (Støvring, Suldrup og Veggerby)
Flugtskydningsforening, idet foreningen ønsker mulighederne for yderligere skydetider
afklaret med Kommunen. Skydebanen er placeret på Banesvinget 7B i Støvring.
Skydeforeningens nuværende lejeaftale begrænser muligheden for at udvide skydetiderne.
Skydetiderne er således både reguleret af Rebild Kommune som lodsejer og som myndighed.
Foreningen ser følgende muligheder for fremtiden:
- at flytte ud af byen (overvejende finansieret af kommunen)
- at købe det nuværende areal af kommunen (for et symbolsk beløb)
- at forlænge den nuværende lejeaftale på nye vilkår
Såfremt foreningen bliver på den nuværende adresse, ønsker foreningen at foretage en
støjreduktion. En støjreduktion vil i henhold til Miljøstyrelsens skydevejledning fra 1995
give mulighed for at øge skydetiden på skydebanen.
Der er i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udarbejdet forslag til at etablere yderligere støjvægge. Beregninger viser, at støjniveauet herved reduceres fra et niveau på 69
dB til 61dB, en støjreduktion på 8 dB for den mest støjbelastede nabo.
I dag har foreningen mulighed for at skyde 1 hverdag om ugen samt 19 lørdage fordelt
over året og 2 weekendstævner. I henhold til Miljøstyrelsens skydevejledning vil den foreslåede støjreduktion betyde, at foreningen kan skyde alle hverdage og lørdage samt afvikle 4 stævner i weekenden.
Foreningen vurderer, at dens behov for skydetider kan dækkes ind ved en ugentlig skydetid på 2 hverdage og lørdag samt muligheden for 4 weekendstævner.
Såfremt foreningen etablerer de foreslåede støjvægge skal Rebild Kommune som myndighed acceptere de ønskede skydetider, idet de vil være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens skydevejledning. De udvidede skydetider forudsætter en ændret miljøgodkendelse,
som skal sendes i offentlig høring med efterfølgende klagemulighed.
Som lodsejer kan Kommunen dog sætte andre begrænsninger i skydetiden.
I forhold til de alternativer skydeforeningen ser for fremtiden bemærker forvaltningen flg.:
At flytte ud af byen
Byrådet besluttede ikke at udnytte den mulighed, der forelå, for at flytte skydebanen til
Sørup. Der er ikke nye aspekter i sagen, der taler for en flytning nu.
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At købe det nuværende areal af kommunen
Foreningen ønsker at overtage arealet for et symbolsk beløb. Kommunen har herved ikke
noget incitament til at afhænde arealet, da Kommunen derved mister de muligheder for at
regulere aktiviteterne, der følger af at være ejer af arealet. Endvidere risikerer Kommunen
efterfølgende at skulle ekspropriere arealet, såfremt arealet i forbindelse med byplanlægning ønskes anvendt til andet formål.
At kunne forlænge den nuværende lejeaftale på nye vilkår
Såfremt Byrådet ønsker, at skydeforeningen skal kunne eksistere i kommunen, er det forvaltningens vurdering, at yderligere støjdæmpning kombineret med den ønskede udvidelse af skydetiderne både vil være til gavn for byen og foreningen.
Foreningen anmoder om at få dækket materialeudgifterne på 35.000 kr. til at etablere
støjvægge. Forvaltningen foreslår, at foreningen opfordres til at søge støtte andre steder,
inden Kommunen tager stilling til anmodningen.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Såfremt Byrådet både beslutter, at foreningen skal flytte ud af Støvring og at Kommunen
vil bidrage hertil, vil der være økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser, som i så
fald skal belyses nærmere.
Såfremt Byrådet på et senere tidspunkt skulle beslutte at dække materialeudgifterne til
støjvægge helt eller delvist, vil der være en udgift på op til 35.000 kr.

Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At kommunen som lodsejer indgår en ny lejeaftale, der giver mulighed for de ønskede
udvidelser i skydetider under forudsætning af, at de angivne støjvægge etableres forinden
At kommunen på baggrund af ovenstående udarbejder forslag til en ny miljøgodkendelse
At kommunen meddeler SSV Flugtskydningsforening, at Kommunen vil forholde sig til
tilskud til støjvægge, når andre muligheder er undersøgt.

Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-03-2012
Et flertal i udvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at en
akkrediteret støjmåling dokumenterer at støjniveauet ved opstilling af støjvægge bringes
under 61 db.
Bertil Mortensen ønsker den nuværende aftale forlænget således at skydetiderne ikke udvides.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2012
Et flertal på 6 – alle med undtagelse af Morten V. Nielsen - tilslutter sig tilkendegivelsen
fra Bertil Mortensen i TM.
Et mindretal på 1 – Morten V. Nielsen – indstiller, at der indledes en nærmere dialog med
SSV Flugtskydningsforening om sagen.

Beslutning i Byrådet den 29-03-2012
Sagen tilbagesendes til TM til nærmere behandling.
Leon Sebbelin deltog ikke i sagens behandling.

Genoptagelse af sag.
Byrådet har sendt sagen tilbage til Teknik og Miljøudvalget til nærmere behandling, og der
skal derfor ske en drøftelse af den videre dialog med SSV og mulighederne for at finde en
alternativ placering.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At sagen drøftes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Der afholdes dialogmøde med SSV Flugtskydningsforening om muligheden for en flytning af
skydebanen.

581

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 10-04-2012

17.
Møde med Agri Nord
J.nr.: 09.17.00P35. Sagsnr.: 11/12382
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Agri Nords Natur- og Miljøudvalg foreslår et kortere møde med 3 af deres folkevalgte samt
nogle af deres konsulenter med henblik på at evaluere det hidtidige samarbejde og måske
også forberede det til de kommende opgaver.
Forvaltningen vurderer, at indhold og formål med et sådan møde svarer meget nøje til det
årlige møde, Teknik- og Miljøudvalget allerede afholder med landbrugsorganisationerne.
Det seneste møde med landbrugsorganisationerne fandt sted den 27. september 2011.
Det var kun Agri Nord, der deltog i dette møde.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At det årlige møde med landbrugsorganisationerne afholdes forud for TMU-mødet i juni
med henblik på at imødekomme Agri Nords ønske om et møde på nuværende tidspunkt
At udvalget drøfter evt. input til dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Godkendt som indstillet.
Bertil Mortensen bemærker, at frekvensen for dialogmøder er en gang årligt.
Emner til drøftelse:§3-områder (erfaringsudveksling), dyrevelfærd, opnåelse af mål for
kvælstofreduktion, landbrugets måling af udledning fra dræn, vedligeholdelse af vandløb.

Bilag:
- 566302 Åben
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18.
Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - TMU 10.04.12
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 11/15406
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Taget til efterretning.
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19.
Siden sidst - TMU 10.04.12
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 11/15405
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Olieforurening på Brændsøvej 4, 9610 Nørager
Rebild Kommune har i denne sag afgjort, at der ikke er hjemmel til at give påbud på
grund af retsfortabende passivitet fra Kommunens side.
Regionen vurderer på denne baggrund, at Rebild Kommune skal påtage sig at udføre og
afholde udgifterne til den oprindeligt påbudte undersøgelse samt eventuelle efterfølgende
udgifter, som kunne have været pålagt grundejeren, således at Regionen friholdes fra disse udgifter. Rebild Kommune har på den baggrund anmodet advokat Mads Kobberø om at
belyse dette krav.
På baggrund af advokatens redegørelse afviser Rebild Kommune Regionens krav.
Regionen svaret hertil, at Regionen har bemærket sig indholdet af redegørelsen, men forbeholder sig ret til at vende tilbage med et krav, hvis regionen senere kan påvise et tab i
denne sag (09/1801).

2.
Klage over minkfarme
En borger har gentagne gange klaget over fluegener på sin ejendom med henvisning til to
nærtliggende minkfarme.
Forvaltningen deltog den 26. marts 2012 i møde med klageren, en folketingspolitiker, der
repræsenterer klageren, de to minkfarme og en repræsentant for pelsdyravlerforeningen.
Ved mødet blev de to minkfarme besigtiget og det blev konstateret, at der ikke var fluer
tilstede og at forholdene på de to ejendomme generelt var meget fine.
På mødet blev det aftalt, at der afholdes nyt møde for alle deltagere den 14. maj med besigtigelse både af de to minkfarme og af klagers ejendom.
Forud for mødet den 14. maj gennemgår kommunen alle ejendomme med et muligt dyrehold inden for en radius på ca. 1 km.
Efterfølgende har det vist sig, at klager på dagen for mødets afholdelse (men forud for
mødet) havde sendt en yderligere klage til Natur- og Miljøklagenævnet over fluegener fra
minkfarmene samt over en meddelt §10-tilladelse til den nærmeste minkfarm (10/11314).

3.
Kompostbeholder-ordning, gl. Skørping Kommune
I Gl. Skørping Kommune kunne borgere mod et depositum på 250 kr. få udleveret en
kompostbeholder. Der kommer engang imellem en kompostbeholder retur, hvor Rebild
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Kommune tilbagebetaler depositum. Ordningen er fra før 2007 og har ikke været praktiseret siden kommunesammenlægningen. Forsyningsområdet udfaser nu ordningen, idet det
frem til 1. juni 2012 vil være muligt at aflevere sin kompostbeholder og få depositum retur.
Udfasningen annonceres i de tre lokalaviser den 10. april og 8. maj, og i øvrigt på kommunens hjemmeside i hele perioden (09/9288).

4.
Gadelysentreprenør konkurs
I forlængelse af orienteringen på sidste møde er der nu indgået aftale med de 3 underentreprenører, der har arbejdet for den konkursramte. Der er tale om en aftale på uændrede
vilkår og aftalen løber max til årets udgang. Arbejdet med et nyt udbud, som evt. kan finansieres af den konkursramtes sikkerhedsstillelse, vil nu blive sat i gang.

5.
Skodshøj 44, Guldbæk
Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet forvaltningens afslag af 23. juni 2010 på opførelse af carport/udhus uden for byggefeltet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Taget til efterretning.

Bilag:
- 565866 Åben
- 565864 Åben
- 565862 Åben
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20.
Ansøgning om permanent tilladelse til helårsbeboelse, Højrisvej 31, 9240 Nibe.
J.nr.: 01.03.06G01. Sagsnr.: 07/208
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Ejeren af Højrisvej 31 har den 1. marts 2007 af Byrådet fået tilladelse efter planloven til at
anvende et på ejendommen opført fritidshus som helårsbeboelse. Tilladelsen er personlig
og tidsbegrænset til 10 år til udløb den 1. marts 2017.
Der er den 13. marts 2012 modtaget ansøgning om at gøre denne tilladelse permanent.
Det er anført, at ejeren forinden udløb af 10-års-tilladelsen fylder 67, og som sådan opfylder kriterier for helårsophold for pensionister i sommerhuse.
Af planloven § 41 fremgår det dog, at dette kun gælder i sommerhusområder.
Fritidshuse, der er opført som sådan placeret i landzone, kræver under alle omstændigheder landzonetilladelse til helårsbeboelse efter en konkret vurdering.
Idet antallet af fritidshuse i landzone i kommunen er begrænset, vurderes problematikken
ikke at være særligt omfattende.
En personlig tilladelse skal ved tinglysning sikre at ejendommen ikke kan omsættes som
helårsbolig.
Om den konkrete bolig kan oplyses, at der 2008 er opnået tilladelse til tilbygning for at
gøre boligen tidssvarende. Boligen ligger bl.a. i fredet område og særligt naturområde.
Da der ved de tidligere sager - både i 2007 og 2008 - har været gennemført naboorientering (uden bemærkninger) vurderer forvaltningen denne gang, at sagen er af underordnet
betydning, hvorfor der ikke har været og ikke (i givet fald) tænkes gennemført naboorientering.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der meddeles landzonetilladelse som ansøgt, på flg. vilkår:
At tilladelsen gives personligt til ejer eller dennes efterlevende ægtefælle/samlever
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2012:
Gert Fischer blev erklæret inhabil.
Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen begærede sagen i Byrådet.
Morten Lem og Bertil Mortensen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.
Leif Nielsen og Mogens Schou Andersen indstiller sagen godkendt som indstillet.
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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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