REBILD KOMMUNE

REFERAT
Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato:
Torsdag den 11-01-2011
Mødetidspunkt:
15:00.
Sted:

Møde slut:

Afbud:

Fraværende:

1. Rebild Natur- og Miljøpris
Sagsnr: 10/20178
Sagsansvarlig: Kyjd08
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling
Det Grønne Råd i Rebild Kommune ønsker at indstifte en årlig
tilbagevendende pris, der gives for initiativer inden for natur og miljø –
se indstillingskriterierne i vedhæftede bilag.
Det Grønne Råd ønsker ligeledes, at prisen uddeles i samarbejde med
Teknik- og Miljøudvalget. Det Grønne Råd ønsker derfor, at Teknik- og
Miljøudvalget udpeger 2-3 repræsentanter til den komité, der tager
stilling til de indkomne forslag til prismodtagere.
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Prisen er på 5.000 kr. og pengene kommer fra de midler, Det Grønne
Råd råder over.
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget udpeger formand og næstformand til priskomitéen.
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Godkendt.

Bilag
Retningslinjer for Rebild Natur- og Miljøpris version 2 - TMU 11.1.11

2. Vejadgang til råstofgrav i Bradsted
Sagsnr: 07/16298
Sagsansvarlig: Grfv06
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling
På grund af den manglende hjemmel til ekspropriation har COWI A/S
vurderet mulighederne for at etablere en vejadgang til Kroghs
A/S´fremtidige indvindingsområde, som TMU blev orienteret om den
30.11.10. COWI har opstillet 4 alternative adgangsveje, som er vurderet
i forhold til økonomi, arealerhvervelse, trafikafvikling og sikkerhed (se
bilag).
Forvaltningen har vurderet løsningsforslagene og peger på alternativ nr.
3, som også udgør den korteste (tvangs)rute for de tunge transporter.
Krydset Bavnehøjvej/Gammel Viborgvej er allerede ombygget til formålet
og den nuværende adgang til råstofgraven ligger lidt inde ad
Bavnehøjvej.
Det væsentligste argument for alternativ 3 er, at der her alene er tale ud
ekspropriation til udvidelse af en eksisterende kommunevej – og ikke
ekspropriation til en ”ny” kommunevej. Alternativ 3 har også derfor den
mindste arealerhvervelse af de 4 løsningsforslag. Det foreslås dog at
vejen evt. forlægges en smule mod nord forbi ejendommen, Bavnehøjvej
5, af hensyn til trafiksikkerheden.
Alternativ 3 koster overslagsmæssigt ca 2,0 mio, hvoraf de 1,5 er afsat i
budgettet.
På byrådsmøde den 26. marts 2009 blev Mogens Schou Andersen
udpeget til at deltage i den åstedsforretning, der blev afholdt i april
2009.
Der er udarbejdet en VVM screening for hvert løsningsforslag. VVM
screeningen har været i høring frem til 29. december 2009. Alle
løsningsforslagene er blevet påklaget til Naturklagenævnet.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
På budget 2011 er der afsat kr. 1,5 mio. kr. til projektet, hvilket ikke
dækker de anslåede udgifter til etablering af vejudvidelse og
forstærkning af den eksisterende vej, Bavnehøjvej. Der vil derfor efter
licitationen blive søgt den fornødne tillægsbevilling.
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At løsningsforslag 3 vælges og projekteringen sættes i gang
At ekspropriationsproceduren kan sættes i gang
At Mogens Schou Andersen genudpeges fra Teknik og Miljøudvalget til
deltagelse i åstedsforretningen
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Indstilles for så vidt angår pind et og to godkendt som indstillet af
forvaltningen.
Det indstilles, at Gert Fischer deltager i åstedsforretningen.
Videre proces i sagen afventer afgørelse i Naturklagenævnet.

Bilag
Adgangsvej til Grusgrav - Notat - Adgangsforhold til råstofområde Kroghs, Rebild Kommune.pdf - TMU 11.1.11

3. Trafikplanen for Nordjylland, 2009 - 2012, implementering i
Vesthimmerland, med virkning fra juni 2011.
Sagsnr: 09/1610
Sagsansvarlig: Ksxe06
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling
NT`s bestyrelse godkendte på sit møde fredag den 1. november 2010 et
oplæg til overordnet rutestruktur i Vesthimmerland, med den tilføjelse,
at der arbejdes på enkelte direkte forbindelser fra Aalestrup via Gedsted
til Farsø af hensyn til sygehuset.
Oplægget er udsendt i høring med svarfrist inden den 10. januar 2011.
Af de omhandlede ruter i oplægget til overordnet rutestruktur i
Vesthimmerland, forløber bl. a. rute 52 og rute 57 delvist gennem Rebild
Kommune.
Rute 52. Aalborg - Støvring - Aars - Farsø/Aalestrup.
I oplægget til ny rutestruktur lægges der op til at rute 52 forenkles, så
den fremover kun kører i korridoren Aalborg - Støvring - Aars Aalestrup.
Derudover lægges der op til, at rutens forløb optimeres, så der fremover
ikke køres via Binderup Central mellem Støvring og Aars, men det
direkte forløb ad landevejen mellem rundkørslen ved Roldvej og Aars.
Derved vil rute 52 heller ikke fremover køre gennem Ll. Binderup.
Rute 57. Hobro - Ars - Farsø - Løgstør.
I oplægget til ny rutestruktur lægges der op til at ruteforløbet ændres
markant, idet ruten sammenlægges med rute 116 og dele af rute 109,
således at ruten fremover vil betjene Hobro - Aars - Hornum - Vindblæs Skarp Salling - Løgstør - Fjerritslev.
Ruten vil således fremover ikke betjene Farsø og Ranum direkte.
Ruten planlægges med times drift i dagtimerne og med 2 timers drift
aften/weekend, med eventuel forstærkning om

morgenen/eftermiddagen, hvis behovet opstår i forbindelse med
transport af elever til skoler og gymnasier.
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At der sendes en svarskrivelse til NT, hvori det henstilles, at det
nuværende ruteforløb for rute 52, strækningen Aars - Binderup
Centralen - Ll. Binderup - Sønderup, bevares af hensyn til borgerne i
Ll. Binderup, idet busbetjeningen fremover ellers kun vil kunne ske
med den lokale rute 482, ligesom der heller ikke er nogen cykelsti
langs statsvejen Viborgvej
At den øvrige del af oplægget til overordnet rutestruktur i
Vesthimmerland tiltrædes af Rebild Kommune.
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Godkendt som indstillet af forvaltningen.

Bilag
Trafikplan for Nordjylland, 2009 - 2011, implementering i
Vesthimmerland, med virkning fra juni 2011 - TMU 11.1.11

4. Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 2 og
lokalplan nr. 240 for Rebildcenteret: Kalk, kilder og kunst.
Sagsnr: 10/8487
Sagsansvarlig: Mazw06
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling
Umiddelbart sydvest for Gravlev ligger Tingbæk Kalkmine. Området
omkring minen blev i 1904 købt af billedhuggeren Andres Bundgaard,
hvis søn lavede minen for at udvinde kalk. Efter at kalkproduktionen blev
opgivet, blev kopier af Anders Bundgaards skulpturer udstillet i minen og
minen blev ved særlige lejligheder åbnet for publikum. Idet minedrift er
relativ sjælden i Danmark, opstod der en særlig turistattraktion, der
sammen med sin unikke beliggenhed ved Rebild Bakker, har gjort det til
et yndet udflugtsmål.
Nu ønsker den nye ejer at udvide attraktionen, således at der udover
minen også etableres et formidlingscenter til formidling af områdets
geologi, natur og kulturhistorie, dels ved udstillinger og dels ved et
”museumsdambrug”.
Det nye center består af mange delelementer, men bygningsmæssigt
ønskes der etableret:
- en velkomstbygning med en butik og cafe, hvor der bl.a. kan sælges
fisk og naturkød. Velkomstbygningen ønskes sammenbygget med
Bundgaards’ hus.
- en bygning i én etage med fuld kælder til formidling.
Begge udføres med mansardtag, som giver en næsten fuld etage i
tagetagen. Derudover indgår den eksisterende bolig og driftsbygninger
på Møllegården samt Bundgaards’ hus til formidlingen.
For at åbne mulighed for dette byggeri og de nye anvendelser er der
udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2009
for Rebild Kommune, som udlægger et rammeområde R980 til rekreative
formål, samt udkast til lokalplan 240, som redegør for projektets
enkeltdele samt åbner mulighed for det ønskede byggeri og aktiviteter.

Sagen er speciel ved centerets beliggenhed, idet projektet er i berøring
med 20 af kommuneplanens retningslinjer. Området er desuden en del af
et Natura2000-område samt naturfredningen for Rebild Bakker,
Lindenborg ådal mm. I forbindelse med en ændret anvendelse eller et
byggeri i et Natura2000-område skal det med en konsekvensvurdering
godtgøres, at den nye aktivitet eller byggeriet ikke skader de forhold, der
har med udpegningsgrundlaget at gøre. Konsekvensvurderingen er under
udarbejdelse, men den sidste erklæring fra flagermus-eksperten
mangler. Erklæringen/konsekvensvurderingen forventes at foreligge
senest til Økonomiudvalgets behandling – ellers bør sagen udsættes.
Sagen har tidligere været politisk behandlet. Dels om projektet skulle
nyde fremme og dels en principiel drøftelse af byggeriets omfang.
Desuden er vejbyggelinjerne drøftet, hvor vejbyggelinjen til Hobrovej er
fastholdt, mens vejbyggelinjen til Røde Møllevej er reduceret. Desuden
kan etableringen af de sidste parkeringspladser afvente byggeriet af de
sidste 1000 m². Såfremt der er for lidt plads til parkering skal
dambrugets areal (delområde D) inddrages.
Principielt kan lodsejere ikke få opprioriteret etableringen af
fartdæmpende foranstaltninger på deres kommunevej/i deres område
med egen- eller medfinansiering. I forbindelse med nærværende projekt
skønner forvaltning, politi og lodsejer det nødvendigt at etablere
fartdæmpende foranstaltninger i forbindelse med tunnellen under
Hobrovej, parkeringen og centeret.
Derfor ønskes det besluttet om lodsejeren - som en konkret undtagelse må etablere og betale de nødvendige foranstaltninger (efter de
nødvendige godkendelser). Eller om projektet alternativt skal
opprioriteres som et kommunalt finansieret projekt til udførelse samtidig
med centeret.
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Planforslagene har ikke direkte økonomiske konsekvenser - dog
afhængig af beslutningen om finansieringen af fartdæmpende
foranstaltninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At udkastene godkendes til offentlig fremlæggelse som planforslag i 8
ugers høring

At lodsejeren ved dette projekt kan etablere og finansiere fartdæmpende
foranstaltninger efter godkendelse
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Indstilles godkendt som indstillet med følgende ændringer:
Bebyggelsesprocenten som angivet i lokalplanens side 8 fastsættes til 25.
Byggehøjden fastsættes til maximalt 10 m i forhold til niveauplan i såvel
kommuneplan som lokalplan.
Lokalplansbestemmelserne samt kommuneplanens bestemmelser omkring
anvendelsen af området formuleres således at det fremgår, at der tillades
såvel ”cafédrift/restaurant” som ”gårdbutik”.
Lokalplanbestemmelse 5.2 omformuleres med hensyn til mulighed for
parkering i område D.
Byggelinje på 5 m jf. lokalplanbestemmelse 6.6 angives på kort.
Det forudsættes, at miljøvurdering foreligger forinden Byrådets
godkendelse.
Morten Lem ønsker ikke, at der tillades et etageantal på 3.

Bilag
1. udkast til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 - TMU 11.01.2011
1. udkast til lokalplan 240 - TMU 11.01.2011

5. Godkendelse af udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan 4.6.11 for et
boligområde ved Hanehøjvej i Skørping
Sagsnr: 10/19078
Sagsansvarlig: Ipab10
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling
Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan 4.6.11 er et tillæg til den eksisterende
lokalplan fra 2000.
Tillægget 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 samt, at 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.
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Ingen
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At udkastet til tillæg nr. 1 til lokalplan 4.6.11 godkendes til fremlæggelse
som planforslag i 8 uger
At matr nr 1cy kan udbydes til salg til naboerne med deklaration om at
matriklen ikke må bebygges.
Bilag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag
1. udkast til Tillæg nr. 1 til lokalplan 4.6.11 - Bilag til TMU 11.01.2011

6. Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 252 Boligområde,
Ølandsparken i Øster Hornum.
Sagsnr: 10/9401
Sagsansvarlig: Tlpq06
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan nr. 252, Boligområde Ølandsparken i Øster Hornum,
har nu været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Sagen har sidst været
behandlet i TMU 28. september 2010.
I perioden er der indkommet høringssvar fra Aalborg Historiske Museum.
De anbefaler at lade museet gennemføre en arkæologisk forundersøgelse
for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder inden for
lokalplanområdet. Da der er tale om et område, hvor der har været
cementstøberi med tilhørende råstofudvinding finder forvaltningen ikke
grund til at lave forundersøgelser.
Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke området i
parcelhusgrunde af varierende størrelse i alt 16 grunde. 3 af disse
grunde er dog allerede udstykket i forbindelse med 1. etape af
Ølandsparken. En af disse 3 grunde er endvidere solgt.
Adgangsvej til området er forsat fra Ølandsparken en stikvej fra
Østervang. Der er udlagt et område til fælles udendørs opholdsareal for
bebyggelsen og øst for lokalplanområdet er opretholdt en bufferzone
mellem parcelhusområdet og virksomheden øst for området (den
tidligere svinefarm). Udstykningsplanen for området er dog forberedt for
en eventuel udvidelse af parcelhusområdet mod øst, hvis dette senere
vurderes muligt.
Området er opdelt i delområder, hvor der kan bygges almindelige
murstenshuse eller træhuse i 1 etage eller 1½ etage afhængig af, hvilket
delområde der er tale om.
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Ingen
Indstilling

Forvaltningen indstiller:
At forslag til lokalplan nr. 252 godkendes som en endelig vedtaget
lokalplan
At der ikke foretages arkæologiske forundersøgelse af området inden
byggemodningen
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Det indstilles, at lokalplan nr. 252 godkendes som en endelig vedtaget
lokalplan.
Endvidere indstilles, at der i nødvendigt omfang foretages arkæologiske
forundersøgelser af området inden byggemodningen.

Bilag
Nordjyllands Historiske Museum, v/ Torben Trier Christiansen, Algade 48,
Postbox 1805, 9100 Aalborg - TMU 11.1.11

7. Endelig vedtagelse lokalplan 253 for døgninstitutionen Bækkebo,
Haverslev, og kommuneplantillæg nr. 11
Sagsnr: 10/11894
Sagsansvarlig: Ipab10
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 253 for døgninstitutionen Bækkebo, og
kommuneplantillæg nr. 11 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.
Forslagene blev behandlet i TMU den 8.9.10. Der er ikke indkommet
indsigelser til hverken lokalplan eller kommuneplantillæg.
Formålet med planerne er at give institutionen mulighed for at udvide
aktiviteterne for både beboere og brugere. Bækkebo fik på byrådsmødet
i august 2010 mulighed for at udvide med 1 døgnplads i 2011 samt på
lidt længere sigt med fire dagtilbudspladser til eksterne brugere og fire
udrednings- og træningspladser. Bækkebo har tilkøbt en ejendom og
renoverer / ombygger en del af den eksisterende institution. Desuden
opføres en ny bygning, hvor de 11 beboere skal have mere tidssvarende
boliger.
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Ingen
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At forslag til lokalplan nr. 253 og til kommuneplantillæg nr. 11
godkendes som endelige vedtagne planer.
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Indstilles godkendt som indstillet.

Bilag

8. Endelig vedtagelse lokalplan 251 for Bavnebakkeskolen og
kommuneplantillæg nr. 12
Sagsnr: 10/7965
Sagsansvarlig: Ipab10
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan 251 for Bavnebakkeskolen og kommuneplantillæg nr.
12 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger.
Formålet med planerne er at give Bavnebakkeskolen mulighed for at
gennemføre kommunens visionsplan, der skal bringe Bavnebakkeskolen
på et tidssvarende niveau. Skolen forventes med renoveringen at kunne
honorere de krav, der stilles i folkeskoleloven og i Rebild Kommunes
skolepolitik samt i skolens egne visioner og ønsker for fremtidens
undervisning.
Udkastet til lokalplan og kommuneplantillæg har været behandlet på
TMU den 28. september 2010. I høringsperioden er der indkommet 2
bemærkninger/indsigelser. Høringssvarene og forvaltningens
bemærkninger samt forslag til ændringer m.m. er refereret nedenfor.
Afsender:
1.K.J.M. Consult
v. Kaj Jensby
Mortensen
Ledvogtervej 56
9530 Støvring

Høringssvarenes
indhold:
Gør indsigelse mod
den påtænkte
konkrete
udformning af
kørende adgang til
den nye af- og
påsætningsplads.
Mener denne
udformning vil
skabe en
unødvendig konflikt
mellem gående,
cyklende og
kørende trafik. Den
kørende adgang

Forvaltningens
bemærkninger:
Rådgiverne er til dels
opmærksomme på
problemet.
Projektet bør tilrettes
til en
trafiksikkerhedsmæssi
g forsvarlig løsning.
Tilretningen forventes
at kunne rummes
inden for §§ 8.1 og 8.2
hhv. kortbilag 2.

bør flyttes til den
østlige del af af- og
påsætningspladsen
.
2.Adv. Mogens Olesen
Advokataktieselskabe
t Kragbak Olesen
Gabels Torv 5
9000 Aalborg
På vegne af naboer:
-Støvring MC I/S,
Viborgvej 5 og
Johanne -D. Nielsen,
Viborgvej 5A

Gør på vegne af to
naboer på
Viborgvej
indsigelse mod, at
de to ejendomme
fremover vil indgå
til offentligt formål.

Den eksisterende
lovlige anvendelse kan
fortsætte som hidtil.
Ingen ændringer

Anmoder om, at de
to ejendomme
undtages fra
lokalplanen. Mener
at lokalplanen vil
indebære så store
gener for de to
naboer, at
klienterne påføres
et betydeligt tab.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Ingen
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At lokalplan nr. 251 og kommuneplantillæg nr. 12 godkendes som
endeligt vedtagne planer.
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning, at der udarbejdes en
mere hensigtsmæssig udformning af adgang til den nye af- og
påsætningsplads.

Bilag

K. J. M. Consult v/Kaj Jensby Mortensen, Ledvogtervej 56, 9530 Støvring
- TMU 11.1.11
Advokataktieselskab, Kragbak & Olesen, Gabels Torv 5, 9000 Aalborg TMU 11.1.11

9. Prioritering af projekter med tilskud fra VE-lovens grønne
ordning
Sagsnr: 10/11747
Sagsansvarlig: Ipab10
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling
Jf. Økonomiudvalgets beslutning af 15. september 2010 (pkt. 28) kom
der på et borgermøde i Haverslev den 18. november idéer til konkrete
lokale projekter, som kommunen kan søge tilskud til via VE-lovens
Grønne Ordning. På mødet deltog 26 borgere. Der kom 22 projekt-idéer,
som er beskrevet af forslagsstilleren, jf bilag.
På baggrund af prioriteringen i den tværgående interne arbejdsgruppe
foreslår forvaltningen, at der blandt 1. prioriteterne prioriteres projekter
for det fulde beløb på 1584 mio. kr. (316.800 kr. pr. mølle - i alt 5 stk.,
når de sidste 2 er etableret i 2011) samt at der oprettes en venteliste (25 projekter), hvis det efterfølgende viser sig, at et projekt ikke kan
realiseres, og dermed falder væk.
Når Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret, hvilke projekter Rebild
kommune ønsker at fremme, meddeles der - som ønsket på mødet afslag med henvisning til evt. andre støttemuligheder til de projekter,
der ikke bliver prioriteret eller er på venteliste.
Herefter skal der inden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. marts
udarbejdes uddybende projektbeskrivelser med tilhørende økonomi for
hvert af de prioriterede projekter. Derefter skal der skrives konkrete
tilskudsansøgninger til Energinet.dk, der administrerer den grønne
ordning. De projekter, der opnår tilskud forventes realiseret i 2011.
Det er forslagsstillerne, der skal beskrive og konkretisere de projekter,
Teknik- og Miljøudvalget prioriterer. Forslagsstillerne skal tage ansvar for
deres egne projekter. Det er derfor forslagsstillerne, der efter
prioriteringen, skal gennemarbejde de udvalgte projektbeskrivelser med
budget og tidsplan for gennemførelsen.
Rebild Kommune forventer, at forslagsstillerne, lokale foreninger eller
andre lokale tager konkret ansvar for gennemførelse og eventuel del- og

restfinansiering. Ligeledes er det forslagsstillerne, der er ansvarlige for
den efterfølgende økonomi til drift og vedligehold af projekterne.
Den tværgående arbejdsgruppe har prioriteret projekterne i 3 grupper.
Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at projekterne tilgodeser
1). flest muligt lokalt samt at de gennemføres i et bredt lokalt
samarbejde, der sikrer drift og vedligehold fremover og at
2). der prioriteres formidling af viden om vedvarende energi - især til
børn og unge.
Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Der er ikke direkte, kommunale udgifter forbundet med projekterne.
Rebild Kommune vil dog skulle stå i forskud indtil udgifter refunderes
efter at Kommunens revision har revideret regnskabet ved afslutning af
hvert projekt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller:
At Udvalget prioriterer projekter blandt 1. prioriteterne til videre
bearbejdning
At 2-5 projekter prioriteres til en venteliste
At forvaltningen meddeler afslag til initiativtagerne af de projekter, der
ikke er med i ovenstående 2 prioriteringer
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Følgende projekter prioriteres til videre bearbejdning:
Natursti (A)
Energisparende foranstaltninger (B2)
Servicebygning i Mejlby (B4)
Solcellelamper v. busskure i St. Binderup (C)
Formidlingsaktiviteter omkring VE-energi (dele af D og K)
Multibane i Haverslev (G) prioriteres på venteliste
Følgende projekter meddeles afslag.
Halprojekt (B1)
Kulturhus i Mejlby (B3)
Prioritet 2-projekterne (ekskl. forslag G – Multibane i Haverslev)

Prioritet 3-projekterne (ekskl. forslag K – Informationsbygning for VEenergi)
Der bemærkes, at den efterfølgende drift og vedligehold af projekterne er
kommunen uvedkommende medmindre udgiften erstatter en eksisterende
kommunal udgift.

Bilag
Prioriteret, Kommenteret oversigt projekter - TMU 11.1.11
Skemaer med kort præsentation af projektidéer - TMU 11.1.11

10. Siden sidst - TMU 11.01.11
Sagsnr: 10/18593
Sagsansvarlig: Btgb06
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling
1. Ansøgning om varmeprojektet om transmissionledning fra Års til
Haverslev og Suldrup samt tilslutningspligt/forblivelsespligt er modtaget
og sendes i høring.
2. Erhvers- og byggestyrelsens statistik over sagsbehandlingstider for
byggesager. Læsø ligger som nr 1. Rebild er nr 17 (næstbedst i Region
Nordjylland)
3. Økonomi- og erhvervsministerens forslag om centralisering af (dele
af) byggesagsbehandlingen.
4. Enslydende breve fra landmænd om vandplanernes konsekvenser for
deres bedrift
I forbindelse med, at vandplanerne er sendt i høring, har Rebild
Kommune modtaget to næsten enslydende brev fra landmænd. Samme
enslydende breve er i varierende antal sendt til nabokommunerne.
I brevene anmodes om en præcis redegørelse for vandplanernes
konsekvens for den enkelte bedrift, ligesom der trues med
erstatningskrav mod den pågældende kommune for værdiforringelser på
ejendommen.
Det er forvaltningens vurdering, at Rebild Kommune ikke kan gøres
ansvarlig for indholdet i, og dermed konsekvenserne af vandplanerne, da
planerne udarbejdes og godkendes af staten i overensstemmelse med
Miljømålsloven og Grøn vækst.
Det er herudover ikke kommunens opgave at udrede effekterne af
vandplanerne på ejendomsniveau/markblokniveau. Hertil bemærkes, at
de virkemidler, der har betydning for arealanvendelse på den enkelte
bedrift, langt overvejende vil blive administreret af Fødevareministeriet,
bl.a. gennem gødskningsreglerne.

Der vedlægges kopi af:
- breve fra landmænd
- eksempel på Rebild Kommunes svarbrev (10/19960)
5. Bælum Bæk - Orientering om udsendelse af høringsmateriale
(08/1663).
6. Pilotprojekt i samarbejde med nabokommuner og Naturstyrelsen
Aalborg
Rebild Kommune deltager i et pilotprojekt om handleplanlægning for
Natura 2000-området ”Rold Skov/Lindenborg Ådal/Madum Sø" sammen
med Aalborg og Mariagerfjord Kommuner samt Naturstyrelsen Aalborg
(tidligere Skov- og Naturstyrelsen Himmerland).
Formålet med projektet er at afprøve et forslag til handleplanparadigme.
Natura 2000-området ”Rold Skov/Lindenborg Ådal/Madum Sø" er udvalgt
til afprøvning af paradigmet ud fra ønske om stor kompleksitet, herunder
et stort udpegningsgrundlag, et stort areal og en alsidig ejerstruktur.
Pilotprojektgruppen udarbejder forslag til forbedringer af paradigmet,
udarbejder bidrag til en model for effektiv handleplanproces samt anviser
veje til estimering af ressourcebehovet. Endvidere vil projektet være
med til at ”uddanne” ambassadører, som kan videregive erfaringer og
støtte i forhold til implementeringen af den ”rigtige” handleplanlægning,
når den rulles i gang ude i kommunerne og i Naturstyrelsen.
Der er meningen at pilotprojektgruppen skal komme frem til en ”How to
do” vejledning for hele processen fra indkaldelse til første møde til den
færdige plan foreligger.
Ved at deltage i projektet opnår forvaltningen viden om og erfaring med
at udarbejde handleplaner og Rebild Kommune kommer et stort skridt
nærmere på at have en færdig handleplan for Rold Skov området
(10/17708).

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser
Indstilling
Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.
Bilag
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
Orientering taget til efterretning.
Ad 1.
Forinden udsendelse i høring afdækkes svar på ØK’s spørgsmål angående
de økonomiske vilkår m.v.
Ad. 5
Der blev orienteret om udkast til vandplaner (Miljøministeriet) i
Bælumområdet.
Det afdækkes hvorvidt entreprenørs tilbud kan forlænges.
Høringsmaterialet udsendes som planlagt.
Der blev endvidere orienteret om:
- Projekter i vådområder
- Rundkørsel i Skørping
- Biogasanlæg i Nørager (miljøgodkendelser m.v.)
- Affaldsgebyrer – erhverv, mulighed for dispensation – optages på
dagsordenen i februar.
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Eks. på henvendelser vedr. vandplaner - TMU 11.1.11
Svarbrev på henvendelser vedr. vandmiljøplan - TMU 11.1.11
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