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1.
Afbrænding af træ og haveaffald
J.nr.: 07.01.00K00. Sagsnr.: 09/16857
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Ifølge affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald, § 46 stk. 1,er det kun tilladt at forbrænde forbrændingsegnet affald på dertil godkendte anlæg.
Derfor er det ifølge § 46 stk. 1 ikke tilladt at afbrænde rent træ, haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v. Det gælder også for afbrænding af haveaffald
Sankt Hans aften.
Ifølge § 47 kan kommunalbestyrelsen i et regulativ fastsætte bestemmelser om, at det er tilladt at afbrænde rent træ, haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald.
I Rebild Kommune er der pt. ikke et gældende regulativ for erhvervsaffald. Regulativet for husholdningsaffald er ikke opdateret efter nyeste bekendtgørelse. Administrationen er i gang med at udarbejde
regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald efter paradigmer i bilag 9 og 10 i bekendtgørelse om
affald.
På baggrund af flere konkrete henvendelser og fordi regulativer ikke kan nå at blive godkendt inden
Sankt Hans anbefaler forvaltningen, at der administreres efter følgende bestemmelser, som senere indarbejdes i kommende regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald i Rebild Kommune.
Midlertidige bestemmelser om afbrænding af rent træ, haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald i Rebild Kommune:
Stk. 1.
For erhverv gælder, at det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra
gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.
Afbrænding af større mængder skal anmeldes til Brand og Redning, Rebild Kommune.
Stk. 2.
For borgere og grundejere gælder følgende bestemmelser:
Haveaffald må afbrændes i perioden 1. december til 1. marts. Reglerne gælder ikke for afbrænding af
affald i byzone eller sommerhusområder.
Der må dog afbrændes have- og parkaffald Sankt Hans aften.
Rent, tørt træ må afbrændes på særligt indrettede bålpladser.
Der må kun foregå afbrænding i mindre mængder, som typisk kan afbrændes inden for en time for de i
stk. 2 nævnet bestemmelser, Sankt Hans bål dog undtaget.
Afbrændingen skal foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. For information herom henvises til Rebild
Kommunes ”Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.”
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Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget godkender, at forvaltningen administrerer efter de midlertidige bestemmelser
indtil nye regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald er endeligt godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Godkendt som indstillet.

Bilag:
- 463616 Åben
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2.
Indsatsplanlægning for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo
J.nr.: 24.01.00P15. Sagsnr.: 07/10003
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget
Sagsfremstilling:
Den invasive plante Kæmpe-Bjørneklo er et problem i den danske natur pga. dens aggressive vækst, store frøsætning og giftige plantesaft. Den udgør flere steder en trussel mod
naturligt forekommende planter og dyr, især langs vandløb. Kommunerne har pr. 1. januar 2007 overtaget ansvaret for at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.
Kommunen får hjemmel til at påbyde såvel private som offentlige lodsejere at bekæmpe
Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer, når Kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan herfor.
Rebild Kommune er udspringssted for flere større vandløb, der fortsætter ind i vores nabokommuner, der har indsatsplaner mod Kæmpe-Bjørneklo. Derudover har kommunen en
forpligtelse til at bekæmpe invasive arter, herunder Kæmpe-Bjørneklo, i kommunens Natura 2000-områder.
Forvaltningen har derfor lavet et forslag til indsatsplan, der omfatter kommunens Natura
2000- områder, med enkelte tilløb, samt områder hvor der er kendte, større forekomster
af Kæmpe-Bjørneklo, der allerede nu er eller på sigt kan blive problematiske.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Forvaltningen anslår, at der særligt i de første tre år vil være udgifter til tilsyn, påbud,
bekæmpelse og evt. politianmeldelser. Ved en løsning som foreslået vil der være en udgift
i størrelsesordenen 150.000 kr. pr år afhængigt at antallet af tilsyn m.v.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At drøftelsen om at afsætte 150.000 kr. i årene 2012-14 til registrering, tilsyn, påbud,
bekæmpelse og evt. politianmeldelse oversendes til budgetlægningen for 2012 – 2015.
At indsatsplanen godkendes med henblik på, at den sendes i 8 ugers offentlig høring, såfremt der i budgettet afsættes midler til planens gennemførelse (forventeligt ultimo
2011).
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Bilag:
 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune
 Kort med indsatsområder

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
I forbindelse med eventuel godkendelse af indsatsplanen afholdes orienteringsmøde for
lodsejere omkring bekæmpelsen af Bjørneklo.

Bilag:
- 463156 Åben
- 463756 Åben
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3.
Endelig vedtagelse af 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 240
for Kalk, kilder og Kunst ved Tingbæk Kalkmine.
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 10/8487
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har i gennem længere tid arbejdet på et lokalplanforslag for Rebildcenteret:
Kalk, kilder og kunst, som forventes at blive et ambitiøst formidlingscenter ved Tingbæk
Kalkminer, som skal formidle de historier, som knytter sig til egnen. Det være sig geologien og kalkminen, kilderne, dambruget, den specielle biologi, mytologien omkring kilderne
og om kunstnerkolonien omkring Anders Bundgaard, hvis skulpturmodeller står i minen.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 240 for ovenstående har været fremlagt i
offentlig høring i 8 uger fra den 9. februar til den 6. april 2011 (TM 11. januar 2011, pkt.
4). I perioden er der kommet høringssvar fra ansøgeren. Høringssvaret er kort refereret
nedenfor. Ændringsforslagene fremgår desuden af bilag, hvor der især henvises til de tre
fotos for en visuel fremvisning af ændringerne.
Fra:

Til:

Udelukkende mansardtag

Mansardtag eller saddeltag
Ønskes ændret til 8,5m
(B1 er tilladt i 10m højde)

Pkt. 6.4: Maksimal bygningshøjde på
7m i B2 (mod Røde Møllevej) er ikke
nok til en ordentlig nutidig formidlingsbygning i 2 etager.
Pkt. 6.7: ”Indenfor byggelinjearealet
må der ikke placeres bygninger, skure,
oplag, parkering el.lign.”
-

-

”Hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte.” ønskes
tilføjet
Pkt. 8.2: ”Fundamentet
til det historiske kalkværk må frilægges” ønskes tilføjet
Byggefelterne ønskes
justeret i forhold til den
nye skitserede bebyggelse.

Forvaltningens
bemærkninger:
OK
OK

OK

OK, som en
ny § 6.9

OK

Hvis Byrådet mener, at ansøgerens forslag skal indarbejdes i planforslagene, kræver det
en fornyet, forkortet høring af lokalplanforslaget, idet bygningerne og byggefelterne ønskes større.
Der er i perioden ikke kommet indsigelse fra Miljøcenter Aalborg (vedr. beskyttelse af flagermusene) eller Fredningsnævnet. Der er den 3.5. modtaget svar/afslag fra Fredningsnævnet på invitation til møde om sagen (bilag). Fredningsnævnet skal efterfølgende godkende de enkelte byggerier i forhold til naturfredningen i området.
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Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At de 5 ønskede ændringer indarbejdes i et nyt forslag, som udsendes i en fornyet, forkortet høring på 14 dage.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
Bertil Mortensen indstiller endvidere, at evt. mellembygning opføres med saddel- eller mansardtag.

Bilag:
- 458490 Åben
- 458819 Åben
- 465717 Åben
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4.
Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 14 for centerområde i Suldrup
J.nr.: 01.02.03P16. Sagsnr.: 11/5503
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Forvaltningen har modtaget en forespørgsel, om det vil være muligt at opføre en dagligvarebutik i Suldrup umiddelbart syd for det eksisterende centerområde.
Den ønskede butik ønskes etableret i et område, der i dag anvendes til en maskinhandel
(Hjedsbækvej 349). En maskinhandel er ikke umiddelbart omfattet af planlovens detailhandelsbestemmelser. Området ligger udenfor såvel detailhandelsafgrænsningen som centerområdet.
Ønsket om at etablere dagligvarebutikken blev forelagt økonomiudvalget i april, som vedtog, at et kommuneplantillæg skal omfatte matr.nr. 8t, 8ak og 14g. Selve butikken er placeret på 14g, Suldrup by, Suldrup.
Den ønskede butik på 1400 m² udløser 56 parkeringspladser, som ikke kan være på 14g
alene. Kommuneplantillæg nr. 14 skal derfor suppleres med en tinglysning af parkering på
naboarealerne (samme nuværende ejer) for at kunne realiseres (plantegning vedlægges).
Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg nr. 14, som inddrager de 3 matrikelnumre i centerområde C130 og udvider detailhandelsafgrænsningen i
Suldrup.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At udkastet godkendes til fremlæggelse som kommuneplantillæg i 8 ugers høring

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
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Bilag:
- 458844 Åben
- 464552 Åben
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Udvidelse af centerområde i Suldrup - (99)1.01 Situationsplan.pdf TMU 10.05.11
Tilrettet - Tillæg nr. 14 Centerområde, Suldrup.pdf - 10.05.11
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5.
Godkendelse af Tillæg nr. 1 til lokalplan 4.6.11 for boligformål, Skørping
J.nr.: 01.02.05K04. Sagsnr.: 10/19078
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Tillæg nr. 1 til lokalplan 4.6.11 dækker det område ved Hanebuen, hvor der de sidste par
år har været en midlertidig børneinstitution (delområde II i lokalplan 4.6.11).
Tillægget foretager mindre ændringer i bestemmelserne for delområde II således, at der
kan etableres to helårsboliger i området, og et mindre areal vest for den offentlige sti kan
sælges. Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplan 2009.
Ændringerne i delområde II foretages, fordi den midlertidige daginstitution på Hanebuen
nedlægges og institutionskapaciteten i Skørping udvides med en ny daginstitution på
Gammel Skørpingvej i det nordlige Skørping.
Tillæg nr. 1 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger og blev behandlet af TMU den
11.1.11. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Efter vedtagelsen kan grundene udstykkes og sættes til salg.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 4.6.11 godkendes som et endeligt vedtaget tillæg.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
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6.
Bevilling til udførelse af Pendlerplads ved Skørping Station
J.nr.: 05.00.00P20. Sagsnr.: 10/13041
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Etableringen af pendlerpladsen ved Skørping Station har igen været udsendt i offentlig
licitation.
11 entreprenører/leverandører rekvirerede udbudsmaterialet og af disse afgav 4 entreprenører tilbud ved licitationen. Efter gennemgang af tilbuddene anbefales det at opstarte
kontraktforhandling med Entreprenørfirmaet ENCA A/S, Haderup, som afgav laveste bud
på kr. 2.051.885.
Af bilag 1 fremgår at overslaget over de samlede anlægsomkostninger til etablering af
pendlerpladsen udgør kr. 3.232.000.
Anlægsoverslaget er incl. omkostningerne til etablering af hovedledningen til kloakforsyningen. Denne udgift afholdes af Rebild Forsyning.
P-pladsen, som skal etableres ved det nye lægehus, er med i tilbuddet efter aftale med
lægerne, som afholder denne udgift.
Efter udgifterne til Rebild Forsyning og Lægerne er trukket fra anlægsoverslaget udgør
anlægsomkostningerne ca. kr. 2.570.000,-, som fordeles med 45 % til DSB og 55 % til
Rebild Kommune, svarende til en udgift til Rebild Kommune på kr. 1.382.150 og DSB på
kr. 1.130.850.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
På møde i byrådet den 27. april 2011 blev det besluttet, at der anvendes kr. 600.000 fra
parkeringsfonden til p-pladsen ligesom der blev frigivet yderligere 495.000 fra Køb/salgkontoen.
Derudover er det på byrådsmødet i december 2010 besluttet, at restfinansieringen skal
ske ved tillægsbevilling (finansieret af indtægterne ved grundsalget på stedet, som var
775.000 kr.) Der mangler således 287.150 kr.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At der gives en tillægsbevilling, der samtidig frigives, på 287.150 kr. finansieret som beskrevet.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning om, at 287.150 kr. finansieres af salgsindtægten.

Bilag:
- 465134 Åben
- 465178 Åben
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Anlægsbudget P-plads Skørping dat. 03.05.11 - TMU 10.05.11
Tilbudsvurdering P-Plads ved skørping station - TMU 10.05.11
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7.
Prioritering af trafiksikkerhedspuljen
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/3285
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sag - sidst behandlet på TMU d. 5/4-2011
På udvalgsmødet d. 8/3-2011 blev det besluttet at udsætte prioriteringen af 1,1 mio. kr.
af de i alt 1,9 mio. kr. der er afsat til trafiksikkerhed mv. i 2011. Forvaltningen blev bedt
om at komme med forslag til prioriteringen af projekterne.
Endvidere var der ønske om at se de gamle prioriteringslister igen, for at fastlægge om
yderligere projekter skal med i trafiksikkerhedsprojektkataloget. Trafiksikkerhedsprojektkataloget er fremkommet i forbindelse med den netop vedtagne trafiksikkerhedsplan, og i
udvælgelsen af projekterne er bl.a. indgået de gamle prioriteringslister, baggrundsanalyser m.m. Det anbefales derfor, at der tages stilling om yderligere projekter skal med i kataloget, og fremadrettet anvende trafiksikkerhedsprojektkataloget som grundlag for prioriteringen.
Mht. prioritering foreslås det, at der etableres sti fra Enebærvej til Hobrovej, da der er
blevet eksproprieret hertil ifm. etableringen af rundkørslen, og stien vil give en god forbindelsesadgang. Det anslås, at anlæggelse af stien vil koste ca. 100.000 kr.
Mht. prioriteringen af de sidste 1 mio. kr. foreslår forvaltningen, at de bruges på cykelsti
mellem Nysum og Ravnkilde. Denne strækning er belastet af ekstremt meget tung trafik
(30%), grundet råstofindvinding syd for Nysum, og desuden er der en del trafik, de dage
der er motorløb på Nysumbanen.
I Nørager Kommunes trafiksikkerhedsplan havde stien førsteprioritet, hvilket den også
havde i den gamle prioriteringsliste, jf. bilag, for Rebild Kommune. Der er i 2009 søgt midler fra cykelstipuljen til stiens gennemførsel, men der blev givet afslag.
Der er udarbejdet skitseprojekt på strækningen, og prisoverslaget (fra 2009) er ca. 3 mio.
for dobbeltrettet og 3,4 mio. for enkeltrettet cykelsti. Det foreslås derfor, at de resterende
midler for 2011 samt midler for 2012 anvendes til etableringen.
Alternativt foreslås det, at midlerne prioriteres på et cykelstiprojekt, der kan holdes indenfor ca. 1 mio. kr.
Forvaltningen forslår derfor, at der prioriteres mellem følgende projekter:
Cykelsti på Nibevej i Sørup: Der er i dag cykelsti på Nibevej fra Gammel Viborgvej og ca.
til bygrænsen ved Sørup. Fra rundkørslen i Sørup er der cykelmulighed til Støvring. Det
foreslåede stykke vil skabe sammenhæng i cykelstinettet.
Cykelsti på Skaarupvej i Ravnkilde: Skaarupvej er en del af ruten for råstoftransport fra
indvindingsområdet syd-sydøst for Ravnkilde, hvorfor vejen præges af mange lastvogntog
i rutefart. Strækningen er udpeget af flere borgere som utryg pga. høj hastighed og mange lastbiler.
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Endelig er der mulighed for at prioritere mindre forskønnelsesprojekter. Forvaltningen anmoder dog om af ressourcemæssige årsager, at der generelt vælges få store frem for
mange små projekter.
Genoptagelse af sag
Byrådet godkendte den 27. april følgende indstilling fra TMU den 5. april:
”Det indstilles, at følgende projekter gennemføres:
Sti fra Enebærvej til Hobrovej 0,1 mio.kr.
Der frigives 0,1 mio.kr. til formålet.
Øvrig prioritering udsættes til udvalgsmødet i maj med henblik på at se sagen i sammenhæng med overførte midler fra 2010.”
Der er overført ca. 1 mio. kr., og der er derfor ca. 2 mio. tilbage, der skal prioriteres.
Udvalgsformanden har endvidere ønsket at følgende skal indgå i dette punkt:
”Vedligeholdelse af springvand i Rebild kommune, der er placeret, hvor de har ”almen interesse”.”
Udvalgsmedlem Bertil Mortensen har spurgt om hvor mange skoleelever i Ravnkilde skole
der bor i Nysum. Det er oplyst at der er 16 elever, der har trafikfarlig skolevej vedr. Nysum – Ravnkilde.
I forlængelse af tidligere drøftelser om forvaltningens ressourcemæssige kapacitet til at
kunne nå at gennemføre de af Byrådet ønskede/besluttede anlægsprojekter forslås det at
der generelt afsættes 5% af anlægsbevillingen, dog min 20.000 kr/projekt, til projektering/tilsyn/projektstyring/administration mv.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Genoptagelse af sag - sidst behandlet på TMU d. 5/4-2011
De økonomiske konsekvenser er følgende for projekterne:
- Sti fra Enebærvej til Hobrovej 0,1 mio. kr.
- Dobbeltrettet cykelsti på Nysum Bygade 3 mio.kr.
- Enkeltrettet cykelsti på Nysum Bygade 3,4 mio.kr.
- Cykelsti Sørup 1 mio.kr.
- Cykelsti Skaarupvej 1 mio.kr.
- Øvrige forskønnelsesprojekter?
Frigivelse af de resterende 1,1 mio.kr af puljen
Genoptagelse af sag
Frigivelse af de resterende 2 mio. kr.
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Indstilling:
Genoptagelse af sag - sidst behandlet på TMU d. 5/4-2011
Forvaltningen indstiller:
At der tages stilling til, om der skal flere projekter med i trafiksikkerhedsprojektkataloget og i givet fald hvilke
At den fremtidige prioritering foretages på baggrund af trafiksikkerhedsprojektkataloget.
At der etableres sti fra Enebærvej til Hobrovej.
At årets resterende midler samt det kommende års midler afsættes til en cykelsti mellem
Ravnkilde og Nysum
At der tages stilling til om denne cykelsti i givet fald skal være dobbeltrettet eller enkeltrettet.
At det alternativt vedtages, at et af følgende projekter igangsættes (prioriteret rækkefølge):
- Cykelsti i Sørup
- Cykelsti på Skaarupvej
At de resterende 1,1 mio kr af puljen frigives til de valgte projekter

Genoptagelse af sag
Forvaltninger indstiller
Samme indstilling som sidst - justeret til 2 mio kr. og
at der som foreslået generelt afsættes 5% af anlægsbevillinger, dog min 20.000 kr./pr.
projekt.

Bilag:
Der henvises til bilagene udsendt til TMU mødet 5. april 2011.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Det indstilles, at:
Der etableres dobbeltrettet cykelsti på strækningen Nysum-Ravnkilde. Projektet finansieres
over to budgetår.
Bertil Mortensen indstiller supplerende, at der afsættes 0,4 mio.kr. til mindre trafiksikker454
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hedsprojekter øvrige steder i kommunen jf. trafiksikkerhedskataloget.
Der afsættes 5 % (min. 20.000 kr.) til projektering/tilsyn/projektstyring/administration som
foreslået.
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8.
Nedlæggelse af en del af Smedevænget som offentlig vej
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/4524
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Sagen er tidligere behandlet i udvalget d. 12/8-2008 og d. 13/1-2009.
Dengang blev det besluttet at lukke vejen for køretøjer over 3500 kg.
Afgørelsen er blevet påklaget til Vejdirektoratet, som har afgjort, at kommunens afgørelse
er ulovlig, bl.a. fordi en delvis lukning ved afmærkning ikke har hjemmel i vejloven.
Sagen skal derfor behandles igen.
Iht. vejlovens § 23 bestemmer kommunen hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges. Der skal derfor tages stilling til, om vejen skal nedlægges.
Den del af Smedevænget der ønskes nedlagt, er det sidste stykke ud mod Øster Hornumvej, jf. bilag. Vejstykket er meget smalt og kurver en smule mellem to bygninger, der er
opført helt ud til kørebanen. Bygningernes tagudhæng hænger ud over kørebanen i lav
højde. Vejen gennemskærer ansøgers ejendom, og ejeren har oplyst, at ejendommen og
trappen flere gange er blevet påkørt af gennemkørende køretøjer.
Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke optimalt at vejen er så smal, og bl.a. på den baggrund anbefaler forvaltningen, at vejen nedlægges. Ved en vejnedlæggelse vil trafikken ud
på Øster Hornumvej også blive samlet i overkørslen ved Østervang. Trafikken fra Smedevænget ud på Nibevej vil sandsynligvis blive øget, men dette vejstykke på Nibevej er trafiksikkerhedsmæssigt også bedre.
Hvis Udvalget beslutter at nedlægge vejstykket, skal der køres en vejnedlæggelsesprocedure, hvor parter i sagen får en frist på 8 uger til at komme med indsigelser, og herefter
skal Udvalget træffe den endelige beslutning.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At en nedlæggelsesprocedure for den omtalte del af Smedevænget påbegyndes.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Vejen nedlægges ikke (der indledes ikke nedlæggelsesprocedure).

Bilag:
- 464291 Åben
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9.
Stillingtagen til privatfinansiering af vejprojekter mv
J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/4791
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Forvaltningen modtager i stigende grad henvendelser fra borgere om egenfinansiering af
forskellige trafiksikkerhedsfremmende projekter og projekter som en grundejer ønsker for
”ejendommens” skyld. De oftest indkomne forslag er omlægning af veje, der forløber tæt
forbi ejendomme, asfaltering af grusveje, etablering af heller og bump samt skiltning. Ofte
er forslagene/projekterne meget fornuftige og ville muligvis blive udført, hvis kommunen
havde midlerne hertil.
Projekternes udførelse medfører ikke direkte udgifter for kommunen, men ressourceforbrug til sagsbehandling.
Den fremtidige vedligeholdelse ifm. projekterne vil dog i de fleste tilfælde medføre en
mindre merudgift for kommunen, da en forlægning af en vej ofte medfører at vejen bliver
længere og da et vejstykke med trafikdæmpende foranstaltninger ofte er dyrere at drifte
end et almindeligt vejstykke.
Mange veje i kommunen er veje, der er opstået over tid, og nogle af disse er med tiden
blevet asfalteret. Flere veje har derfor ikke nogen decideret vejkasse, og er derfor relativt
dyre at vedligeholde. Ved forlægning af en vej eller ved asfaltering af en grusvej vil der
blive stillet krav om, at vejen skal leve op til nutidens standard for vejopbygning. En forbedring af vejopbygningen på et vejstykke vil spare kommunen for en marginal vedligeholdelsesudgift. I nogle tilfælde vil nettovedligeholdelsesudgiften, hvis der f.eks. etableres
en vejkasse, sandsynligvis mindskes marginalt selvom en vej bliver længere eller hvis den
asfalteres.
Forvaltningen er af den opfattelse at projekter

hvor trafiksikkerheden højnes,

hvor kørekomforten højnes uden trafiksikkerheden forringes og

hvor der forekommer en besparelse uden trafiksikkerheden forringes
bør fremmes.
For at lette sagsgangen anbefales det, at forvaltningen fremover bemyndiges til, at træffe
beslutning i disse sager, og at tilladelser skal meddeles under varetagelse af følgende hensyn:

Projektets trafiksikkerhedsfremmende effekt

Projektets højnelse af kørekomforten

Merudgifter for kommunen

Besparelser for kommunen

Naturbeskyttelse
Der er pt. tre ønsker, der afventer at blive behandlet:

Forlægning af Sigsgaardsvej - jf. bilag. Sigsgaardsvej går i dag gennem gårdspladsen på nr. 4, og vejen ønskes omlagt til en sydligere placering.

Forlægning af Lille Østrupvej - jf. bilag. Lille Østrupvej går i dag gennem gårdspladsen på nr. 15, og vejen ønskes omlagt til en nordligere placering (fredet om
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råde).
Asfaltering af Røde Møllevej - jf. bilag. Røde Møllevej er på den omtalte strækning i
dag en grusvej, som ønskes asfalteret. (Ansøger har tidligere efter politisk be
handling fået afslag på ansøgningen)

De to første ønsker vil begge højne trafiksikkerheden, og vejen vil blive af en bedre kvalitet i begge tilfælde.
Mht. Røde Møllevej vil en asfaltering sandsynligvis højne farten en smule, og hvis der gives tilladelse bør der være hastighedsbegrænsning på strækningen.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Ingen direkte.
På sigt kan der forkomme marginale merudgifter/besparelser på vedligeholdelsesudgifterne.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At de tre projekter - med forbehold for bla. naturbeskyttelse - godkendes som beskrevet
med privat finansiering
At forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelser i fremtidige lignende sager.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Godkendt som indstillet.
Projektet på Røde Møllevej godkendes under forudsætning af, at der etableres sammenhængende asfaltstrækning med forbindelse til eksisterende asfaltvejanlæg.
TMU orienteres efterfølgende om de godkendte projekter.

Bilag:
- 463938 Åben
- 463939 Åben
- 465862 Åben
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10.
Godkendelse af Varmeprojekt "Fusionering af Aars Fjernvarmeforsyning med
Suldrup og Haverslev Varmeværk".
J.nr.: 13.03.15G01. Sagsnr.: 10/17224
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Byrådet har indledningsvis behandlet sagen på mødet den 25.11.2010 og den 31.3.2011.
Projektbeskrivelse
Af projektforslaget fremgår, at der skal etableres en transmissionsledning mellem Aars
Fjernvarmeforsyning, Suldrup Varmeværk og Haverslev Varmeværk med tilhørende pumpeanlæg og vekslerstationer.
Der sker samtidig en fusion mellem de 3 varmeværker med Aars Fjernvarmeforsyning som
det fortsættende selskab. Der sker ikke ændringer af forsyningsområdernes afgrænsning
bortset fra at det fremover er Aars Fjernvarmeforsyning, der har forsyningspligten for det
samlede forsyningsområde.
Der sker endvidere en effektivisering af affaldsforbrændingsanlægget i Aars ved investering i et røggaskondenseringsanlæg på affaldsovnene, så den indvundne varme herfra
sammen med den tidligere bortkølede overskudsvarme, nu kan anvendes til at dække
størstedelen af varmebehovet i Suldrup og Haverslev.
Af projektforslaget fremgår også at alle ejendomme i forsyningsområdet pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt, dog med mulighed for fritagelse for visse typer af ejendomme
og for pensionister i henhold til lovgivningen.
Det betyder:
At der indføres forblivelsespligt for nuværende forbrugere
At der indføres tilslutningspligt for ikke tilsluttede forbrugere senest om 9 år
At ikke bebyggede grunde pålægges tilslutningspligt ved etablering af ny bebyggelse
At nye boligområder og lign. ved lokalplan vil blive pålagt tilslutningspligt
Samfundsøkonomi
Der er foretaget samfundsøkonomiske beregninger i henhold til lovgivningen – og det er
som udgangspunkt samfundsøkonomien, der efter lovgivningen er et af de væsentligste
kriterier for, om et projekt kan godkendes. Der er foretaget en beregning på en uændret
situation (referencen) og på etableringen af transmissionsledningen og udnyttelsen af
overskudsvarmen fra Aars Fjernvarmeforsyning til opvarmning af Suldrup og Haverslev
(alternativet).
Beregningen viser over en 20 årig periode at referencen medfører en udgift på 92,1 mio.
kr. og at alternativet medfører en udgift på 65,3 mio. kr., dvs. der er en besparelse på
26,8 mio.kr. eller næsten 30 % ved gennemførelse af de projekterede ændringer.
Selskabsøkonomi
I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet en ”selskabsøkonomisk marginal be460
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tragtning” for Aars Fjernvarmeforsyning. Det fremgår heraf at fjernvarmeudvidelsen vil
bidrage med et positivt dækningsbidrag til det nye Aars Fjernvarmeforsynings øvrige drift,
vedligehold og administration på knap 5,3 mio. kr. årligt. Heri er medregnet en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med det mindre bortkølingsbehov på affaldsforbrændingsanlægget.
Det er beregnet, at der skal investeres i alt ca. 38,5 mio. kr. i projektet, hvoraf de ca.
16,8 mio. kr. betales af de nuværende forbrugere i Haverslev og Suldrup igennem det
ekstraordinære tilslutningsbidrag. I denne beregning indgår også forskelle i de nuværende
egenkapitals- og gældsforhold i værkerne.
Brugerøkonomi
De nuværende forbrugere i Suldrup og Haverslev skal betale et engangsbeløb, et såkaldt
ekstraordinært tilslutningsbidrag, til dækning af en del af anlægsinvesteringen i forbindelse med projektet. Beløbet fordeles i forhold til antal m2 for de enkelte ejendomme.
For et parcelhus på 130 m2 er det ekstraordinære tilslutningsbidrag i Suldrup 20.540,- kr.
+ moms og i Haverslev 21.580,- kr. + moms.
Hvis det ekstraordinære tilslutningsbidrag betales over 10 år er brugerøkonomien for et
parcelhus på 130 m2 i Suldrup beregnet til 18.268,- kr. før fusion og 14.764,- kr. efter
fusion (heraf er medregnet 3.826 som betaling af det ekstraordinære tilslutningsbidrag
over 10 år.). Beregningerne er inkl. moms.
For et parcelhus på 130 m2 i Haverslev er de tilsvarende tal 19.659,- før fusion og
14.958,- kr. efter fusion (heraf er medregnet 4.020,- kr. som betaling af det ekstraordinære tilslutningsbidrag over 10 år.). Beregningerne er inkl. moms.
Der er endvidere lavet en beregning på brugerøkonomien for et parcelhus på 130 m2,
hvor varmeforsyningen er individuel oliefyring og som skal tilsluttes fjernvarmen. Her er
det beregnet, at individuel oliefyring koster 22.475,- kr. om året. Efter tilslutning til fjernvarmen er udgiften 17.095,- kr., hvoraf et beløb på 6.112,- kr. udgør afdrag på investering af tilslutningsomkostninger i forbindelse med overgangen fra individuel oliefyring til
fjernvarmeforsyning.
Når ekstraordinært tilslutningsbidrag eller tilslutningsomkostninger ved overgang til fjernvarme er betalt vil varmeprisen være lig den, der i dag betales under det nuværende Aars
Varmeværk. Den er i dag beregnet til 10.982,- kr. om året inkl. moms for et parcelhus på
130 m2.
Energi- og miljøforhold
Effektiviteten af affaldsforbrændingsanlægget i Aars vil i alternativet blive forbedret væsentligt, idet store dele af den overskudsvarme, der før skulle køles bort, nu sammen med
røggaskondenseringen på affaldsovnene kan anvendes til at dække størstedelen af varmebehovet i Suldrup og Haverslev. Derfor bliver miljøbelastningen fra affaldsforbrændingen
også kun forøget meget lidt, idet kun 3 % af den marginale varmeproduktion kræver en
ekstra affaldsmængde i forhold til referencesituationen.
På trods af en omlægning til næsten 100 % CO2-neutral fjernvarme, medfører alternativet
en forøgelse af den samlede mængde CO2-ækvivalenter. Dette skyldes, at der skal korrigeres for emissioner forbundet med elproduktion på centrale værker i stedet for lokalt. I
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beregningen sammenlignes med den marginale danske elproduktion på kondensværker.
På længere sigt vil det ikke være en korrekt måde at betragte situationen på. Når elproduktionen på længere sigt er omlagt til en CO2-neutral produktion på vindmøller vil den
alternative situation være anderledes.
Øvrige forhold
Der er endvidere lavet en følsomhedsanalyse på affaldsprisen. Den nuværende affaldskontrakt løber til og med 2015. Den samfundsøkonomiske fordel er beregnet som funktion af
affaldsprisen i intervallet 0 kr./ton – 100 kr./ton. Beregningen viser at den samfundsøkonomiske fordel ved projektet falder fra 26,8 mio.kr. til 22,4 mio.kr. set over en 20 årig
periode.

Det lovgivningsmæssige grundlag for en godkendelse
Projektet godkendes efter ”Bekendtgørelse nr. 1295 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” og ”Bekendtgørelse nr. 31 om tilslutning mv. til kollektive
varmeforsyningsanlæg”.
Bemærkninger i høringsperioden der sluttede den 2.5.
De modtagne 33 høringssvar er opdelt i 5 hovedgrupper. Alle høringssvarene kan ses i
bilagene:
1. Generelle bemærkninger til varmeprojektet:
Der er modtaget 5 høringssvar indenfor gruppen. Som f.eks. en generel indsigelse mod at
der indføres tilslutnings- og forblivelsespligt og en indsigelse mod at idrætshaller kommer
til at betale for meget i tilslutningsbidrag ved ens m2-pris for alle m2.
2. Fritagelse for pålæg af tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse, der har krav på
fritagelse, jf. § 15 i tilslutningsbekendtgørelsen:
Der er modtaget 21 høringssvar indenfor gruppen. Det er ejendomme, som i dag har elopvarmning, har installeret træfyr/træpillefyr, eks. lavenergibebyggelse eller lignende. Forvaltningen skal efterfølgende gennemgå disse ejendomme, inden forvaltningen kan beslutte om ejendommene skal fritages for tilslutningspligt.
3. Dispensation til pensionister fra pålæg af tilslutningspligt:
Der er modtaget 3 høringssvar indenfor gruppen. I henhold til lovgivningen skal der meddeles dispensation efter ansøgning til pensionister, som ejer ejendomme, som er pålagt
tilslutningspligt.
4. Placering af transmisssionsledning:
Der er modtaget 2 høringssvar indenfor gruppen. Indsigelserne går på at den foreslåede
linjeføring af fjernvarmetransmissionsledningen ikke er hensigtsmæssig. Års Varmeværk
vil efterfølgende optage forhandlinger med de enkelte lodsejere om erstatning, men også
om en alternativ linjeføring. Der er forhold omkring Natura 2000-områder, der skal afklares, og hvis Års Varmeværk ikke opnår enighed med lodsejerne, kan Kommunen blive
bedt om at ekspropriere.
5. Særlige høringssvar:
Fra HMN Naturgas: Af høringsbrevet fremgår at naturgasselskabet ikke mener at projektforslaget lovligt kan godkendes af kommunalbestyrelserne i Vesthimmerland eller Rebild
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kommuner. Dette begrundes med at Kommunen udover en godkendelse af transmissionsledningen (projektbekendtgørelsens § 8) også skal godkende projektet efter projektbekendtgørelsens § 15, fordi projektforslaget vil indebære og skal sidestilles med brændselsskift på Suldrup og Haverslev varmeværker. Og her kan kun godkendes naturgas og mineralsk olie. HMN henviser til en afgørelse i Energiklagenævnet.
Indsigelsen fra HMN Naturgas er også fremført overfor Vesthimmerland Kommune. I den
forbindelse har varmeværkernes rådgivere kommenteret høringssvaret. Heraf fremgår
bl.a., at der i denne sag foregår en fusion mellem værkerne og at det er det fortsættende
selskabs opgave at sikre den mest effektive produktion og der derfor ikke kan sammenlignes med den refererede sag.
Rådgiverne mener endvidere ikke at projektbekendtgørelsens § 15 kan anvendes, idet der
alene er tale om en ændring af brændselsfordelingen, hvor det eksisterende produktionsanlæg udnyttes samfundsøkonomisk optimalt (dvs. efter fusionen). Der henvises endvidere til vejledningens definition af brændsel ”derimod er overskudvarme, hvor der ikke bliver
brugt ekstra brændsel til at producere overskudsvarmen, ikke er at betragte som brændsel”. Hvorfor § 15`s bestemmelser om brændselsvalg heller ikke anses for relevant.
Fra Rebild Kommune:
Rebild kommune har som ejer af ejendomme modtaget de generelle høringsbreve og har
afgivet et høringssvar. Heri gøres der opmærksom på at affaldsmarkedet indenfor en kortere årrække vil blive liberaliseret, hvorfor brændselssituationen vil være mere usikker.
Det kan medføre øgede investeringer i håndtering af alternative brændsler og vil fjerne en
del af grundlaget for de beregnede besparelser.
Det oplyses endvidere at fjernvarmeværkerne har foretaget alternative beregninger med
differentierede tilslutningsbidrag, (som ikke fremgår af projektforslaget) hvor der beregnes et lavere bidrag ved højere antal m2. Dette princip bør fastholdes.
I projektforslaget er der lavet en følsomhedsanalyse på brændselsprisen. Normalt sættes
affaldsprisen til 0 kr./ton. men der er også regnet på en pris på 100 kr./ton. Det betyder
at den samfundsøkonomiske fordel ved projektet falder fra 26,8 mio.kr. til 22,4 mio.kr. set
over en 20 årig periode.
Sammenfatning
Ud fra de forudsætninger som projektforslaget efter varmeforsyningsloven bygger på, er
der næsten en 30 % samfundsøkonomisk besparelse ved gennemførelse af de projekterede ændringer.
Der er samtidig en væsentlig energiøkonomisk besparelse, idet store dele af den overskudsvarme, der før skulle køles bort, nu sammen med røggaskondenseringen på affaldsovnene kan anvendes til at dække størstedelen af varmebehovet i Suldrup og Haverslev.
Samtidig betyder indførelsen af tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmeværket at
flest mulige forbrugere er tilsluttet og at der derved opnås den bedst mulige udnyttelse af
fjernvarmenettet med relativt mindst mulig varmetab til følge.
Hvis forudsætningerne holder betyder forslaget en væsentlig lavere varmepris for den enkelte forbruger, når betalingen af tilslutningsbidraget er foretaget. Besparelsen er beregnet til ca. 40 % i forhold til det nuværende niveau.
Høringssvaret fra HMN Naturgas skaber usikker om den lovgivningsmæssige fortolkning af
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projektforslaget i forhold til varmeforsyningsloven, (projektbekendtgørelsens §15) idet det
er naturgasselskabets opfattelse at forslaget ikke lovligt kan godkendes - mens fjernvarmeværkerne og deres rådgivere mener det er i overensstemmelse med lovgivningen.
Forvaltningens vurdering:
Det er forvaltningens vurdering at projektforslaget generelt er i overensstemmelse med
varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt.
Forvaltningen kan ikke entydigt afklare de juridiske aspekter om brændselsvalg – dvs. om
den delvise fortrængning af naturgas til fordel for overskudsvarme er lovmedholdelig –
men forvaltningen anbefaler en projektgodkendelse. Ud fra en især energimæssig betragtning vurderes projektet meget fordelagtig.
Godkendes projektforslaget må det forudses at HMN Naturgas eventuelt vil påklage afgørelsen til Energiklagenævnet, hvis de fastholder deres vurderinger som beskrevet i høringsbrevet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
De berørte kommunale ejendomme skal betale et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan betales kontant eller afdrages over 10 år.
Der vil - med de opstillede forudsætninger - blive lavere varmeudgifter.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At projektforslaget godkendes som ansøgt efter varmeforsyningsloven.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Indstilles godkendt som indstillet.
Det bemærkes, at såfremt Rebild Kommune selv finansierer tilslutning vil tilbagebetalingstiden være 5 år.

Bilag:
- 465782 Åben
- 465784 Åben
- 465785 Åben
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- 465786 Åben
- 465789 Åben
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11.
Samlet ØKV1 ultimo marts - Teknik- og miljøudvalget
J.nr.: 00.15.15S00. Sagsnr.: 11/496
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering på den kommunale drift.
Generelt er det opfattelsen, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med 2010 er presset
på specifikke områder. Det procentuelle forbrug er samlet på niveau med budgettet, men det er
især på de områder, hvor periodiseringen ikke falder i et 12 dels forbrug, der opleves et pres.
Det er især på de samme områder som kom ud af 2010 med et merforbrug, hvor presset opleves størst.
Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for, hvorefter der kort præsenteres de overordnede
vurderinger fra de enkelte udvalgsområder. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering
vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 18. maj, hvor der ligeledes vil være forbrugstal med
for april måned 2011.
I de respektive vurderinger er fokus rettet mod de områder, hvor der vurderes at være det største behov i forhold til budgetoverholdelse.
Oprindeligt
budget

Driftsforbrug ultimo marts 2011

Korrigeret
budget

Forbrug
1 -3
2011

Forbrugs %

Kapitalmidler

U/I

Rebild Kommune

U

1.771.516.400,0

1.816.571.569,0

439.294.855,9

24,2

Rebild Kommune

I

-421.062.600,0

-422.893.961,0

-85.636.936,0

20,3

Arbejdsmarkedsudvalg

U

281.480.200,0

329.099.000,0

62.632.539,1

19,0

Arbejdsmarkedsudvalg

I

-113.457.200,0

-116.512.960,0

-25.386.033,5

21,8

Børn og Ungdomsudvalg

U

605.864.200,0

603.735.969,0

142.121.237,7

23,5

Børn og Ungdomsudvalg

I

-119.001.500,0

-118.323.001,0

-29.002.603,6

24,5

Kultur og Fritidsudvalg

U

49.046.500,0

49.046.500,0

17.691.578,1

36,1

Kultur og Fritidsudvalg

I

-3.610.300,0

-3.610.300,0

-1.379.830,5

38,2

Sundhedsudvalg

U

524.968.300,0

526.835.300,0

125.533.551,6

23,8

Sundhedsudvalg

I

-113.833.300,0

-115.578.800,0

-19.321.639,2

16,7

Teknik og Miljøudvalg

U

82.964.300,0

83.624.300,0

24.760.822,0

29,6

Teknik og Miljøudvalg

I

-29.547.900,0

-29.547.900,0

-798.003,2

2,7

Økonomiudvalg

U

227.192.900,0

224.230.500,0

66.555.127,4

29,7

Økonomiudvalg

I

-41.612.400,0

-39.321.000,0

-9.748.826,1

24,8

Arbejdsmarkedsudvalget
Der forventes mindreudgifter til integrationsområdet og i særlig grad til forsikrede ledige, som
følge af en lav ledighed. De nye finansieringsregler vedrørende de forsikrede ledige giver en vis
usikkerhed, da der blandt andet, er vendt op og ned på refusionsreglerne, samtidig med at der
kommer en midtvejsregulering, hvortil der dog er besluttet hensat 5 mio. kr. Området vil blive
nærmere udredt i takt med at grundlaget herfor er til stede i forhold til især de nye finansie466
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ringsregler og den faldende ledighed. Forventningen er dog at området vil bidrage positivt til
den samlede budgetoverholdelse, udover de allerede hensatte 5 mio. kr. Dette vil i mindre grad
blive modsvaret af merudgifter til kontanthjælp og i mindre grad ledighedsydelse. Der iværksættes en række initiativer som skal nedbringe udgifterne kontanthjælp. Samlet forventes der
som minimum balance på Arbejdsmarked i 2011.
Børne- og Ungdomsudvalg
På det samlede område forventes der et merforbrug på 10-12 mio. kr. inklusiv overførsel af
merforbrug på knap 3 mio. kr.
I forbruget og disponeringen med udgangen af marts/april er det ikke muligt at se en forbedring
af udgiftsudviklingen fra 2010 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Vurderingen
uden den iværksatte handleplan er et merforbrug i størrelsesordnen 8-10 mio. kr., hvortil kommer en overførsel på et merforbrug på 1,7 mio. kr. ekskl. overførsel af mindreforbrug BC Himmerland 0,1 mio. kr. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det
specialiserede socialområde for børn og unge følges meget tæt. Der er særskilt sager på dagsordnen omkring henholdsvis handleplan, samt disponeringsopfølgningen. Modsat er den samlede
forventning på skoleområdet et mindreforbrug i størrelsesordnen 1 mio. kr., men der overføres
et merforbrug i samme størrelsesorden. Herudover er der nogle mindre afvigelser.
Kultur- og Fritidsudvalget
På det samlede udvalgsområde forventes en mindreforbrug i størrelsesordnen 0,2 mio. kr. Hvortil kommer en positiv overførsel på ca. 0,5 mio.. kr. Området forventes således i beskedent omfang at kunne bidrage til den samlede budgetoverholdelse.
Sundhedsudvalget
På det samlede sundhedsområde er vurderingen et merforbrug på 1-3 mio. kr., hvoraf 4,1 mio.
kr. kan henføres til overførsel af merforbrug i 2010. 2,8 mio. kr. af overførslen vedrører huslejer, som skal hvile i sig selv og derfor afvikles via huslejeopkrævningen.
Den største udfordring på sundhedsområdet er det specialiserede social område for voksne, hvor
vurderingen før den iværksatte handleplan og resultatet af gennemgangen af sager i forhold til
hjemtagelse af handleforpligtigelse, er et merforbrug i størrelsesordnen 4-6 mio. kr. Det bemærkes i øvrigt, at vurderingen på det specialiserede område for såvel børn som voksne er med
udgangspunkt i de nukendte sager på de respektive områder og der er således ikke taget stilling
til eventuelle forskydninger med henholdsvis børne- og voksenområdet. På vederlagsfri fysioterapi tyder forbruget med udgangen af marts/april på et samlet merforbrug på 2 mio. kr. Der
vurderes samtidig et lejetab i størrelsesordnen 1 mio. kr. i 2011, såfremt nuværende niveau
ikke ændres. Modsat forventes der mindreudgifter på plejeområdet for ældre. I forhold til udviklingen de første 4 måneder kan der forventes et mindreforbrug på årsbasis i størrelsesordnen 5
mio. kr. eksklusive overførsler.
Teknik- og Miljøudvalget
På det samlede Teknik- og Miljøområde er vurderingen et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvoraf 0,5
mio. kr. kan henføres til overførsel af mindreforbrug i 2010. Dette er vurderet på det eksisterende grundlag. På det tekniske område er det især vintervedligeholdelsen der kan blive presset
med et merforbrug på 3,0 mio.kr. Budgettet for 2011 er allerede forbrugt.
Endvidere vil der isoleret set blive merforbrug på vejafvandingsbidrag, hvor der i 2011 skal afregnes for såvel 2010 og 2011, og i henhold til politisk beslutning tidligere i år stiger den procentuelle afregning i 2011 fra 5 til 6 %. Merforbruget skønnes i størrelsesordnen 1,5 mio. kr. Til
imødegåelse af disse skønnede merforbrug er der behov for, at der afsættes en pulje med midler fra tilbageholdte projekter indenfor udvalgets område.
Økonomiudvalget
Der foreligger først en samlet vurdering af Økonomiudvalget til Deres møde den 18. maj 2011.
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Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
Såfremt det vurderede merforbrug på driften ikke afvikles henover året, risikerer Rebild Kommune at blive ramt økonomisk af sanktionslovgivningen.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At ØKV1 drøftes med henblik på budgetoverholdelse

Bilag:
Bilag vedr. det enkelte fagudvalg udsendes kun i papir til udvalgets medlemmer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Udvalget indstiller, at 1,5 mio.kr. vedr. vandafledningsbidrag finansieres indenfor vejområdet (1,1
mio.kr.) og ved indefrysning af overførte midler (0,4 mio.kr.).
Udvalget indstiller endvidere, at merudgifter vedr. vintertjenesten finansieres indenfor kommunens samlede budget.
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12.
Siden Sidst - TMU 10.05.11
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 10/18593
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
1.
Limfjordsrådet har i februar 2011 opfordret finansministeren til at fordele de økonomiske
kompensationer til gennemførelse af vandplaner, herunder kommunernes opsøgende og
faciliterende indsats, efter indsatsen og ikke efter DUT princippet.
Af ministerens svar fremgår det, at der stadig er væsentlige dele af vandplanindsatsen,
der er uafklaret.
Ifølge svaret er der dog aftalt en aktivitetsbaseret model på vådområde indsatsen, der
sikrer, at kommunernes omkostninger på at gennemføre de enkelte projekter er dækket,
lige som hovedparten af kommunernes administrative indsat er dækket. Af brevet fremgår
det også, at regeringen og KL for 2011 har aftalt en kompensation for vandplanarbejdet
efter DUT metoden.
Endelig fremgår det af svaret, at der er nedsat arbejdsgrupper mellem regeringen og KL.,
der arbejder med den øvrige vand- og naturindsats (udover vådengsprojekterne). Der forventes fremover afvigelser fra DUT princippet i en række helt særlige sager (sandsynligvis
gennemførelse af enkeltprojekter). Det fastholdes dog, at det er vigtigt for ministeriet, at
DUT princippet fastholdes.
Efter forvaltningens opfattelse må svaret opfattes således, at enkelt-projekter forventes
finansieret fuldt ud, men at der for en kommune som Rebild fortsat sker en underfinansiering af den administrative del af opgaverne, idet den forsat må forventes finansieret via
DUT-princippet. (07/8653).

2.
Ny bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug
Folketinget vedtog den 10. februar 2011 nogle ændringer af husdyrloven. Loven er trådt i
kraft den 15. marts. Bekendtgørelsen om godkendelse af husdyrbrug, som implementerer
lovændringerne, blev vedtaget den 6. april.
Påvirkningen fra ammoniak skal med den nye bekendtgørelse vurderes ud fra ejendommens samlede emission, hvor der tidligere kun skulle vurderes ud fra ejendommens meremission. Ændringen får stor betydning for landbrug, som ligger tæt ved habitatsområder. Nogle landbrug forventes helt at må ophøre med den nuværende produktion.
Dette kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte.
Forvaltningen er pt. ved at behandle 6 sager, hvor landbrugene bliver berørt af de nye
regler. Forvaltningen afholder møder med de berørte landmænd, således at de er informeret om de nye krav og dermed kan tage stilling til, hvad der skal ske med deres landbrug.
Det samlede antal landbrug i Rebild Kommune, der bliver berørt, kendes endnu ikke. Nogle landbrug bliver berørt af kravene allerede nu, mens andre først bliver berørt, når deres
miljøgodkendelse skal revideres, dvs. senest om 8 år (11/3651).
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3.
Tilslutning af Møllemarken 10, 15, 17 og 20, 9230 Svenstrup til Godthåb Vandværk.
Ovennævnte ejendomme ønsker at blive tilsluttet Godthåb Vandværk, som ligger i Aalborg
Kommune.
I henhold til den gældende vandforsyningsplan ligger ejendommene på Møllemarken i
Guldbæk Vandværks fremtidige interesseområde.
Rebild Kommune har modtaget en skriftlig accept fra Guldbæk Vandværk på, at den fremtidige forsyning af de fire ejendomme på Møllemarken varetages af Godthåb Vandværk, da
vandværket har vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt.
Aalborg Forsyningsudvalg har godkendt den ønskede ændring af Godthåb Vandværks forsyningsopland, således at det omfatter ejendommene på Møllemarken (11/347).

4.
Tilslutning af Lyngsøvej 51, 55 og 57, 9240 Nibe til Hedegårde Vandværk.
Ovennævnte ejendomme ønsker at blive tilsluttet Hedegårde Vandværk, som ligger i Aalborg Kommune.
I henhold til den gældende vandforsyningsplan ligger ejendommene på Lyngsøvej i Kirketerp Østre Vandværks fremtidige interesseområde.
Rebild Kommune har modtaget en skriftlig accept fra Kirketerp Østre Vandværk på, at den
fremtidige forsyning af de tre ejendomme på Lyngsøvej varetages af Hedegårde Vandværk.
Rebild Kommune har sendt sagen videre til Aalborg Forsyning med henblik på, at man her
godkender det ansøgte (11/4600).

5.
Status vedrørende Smidie vandværk – orientering fra forvaltningen (07/3136).
6.
Status vedrørende bygningsvedligeholdelse 2011 - orientering ved forvaltningen.

7.
Natur- og Miljøklagenævnet har stadfæstet Kommunens afslag til dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten på Hulvejen 12, Støvring (Jan Muff).

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:
-
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2011:
Orientering taget til efterretning.

Bilag:
- 461586 Åben
- 465911 Åben
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