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8.
Etablering af cykelsti langs Gl. Skørpingvej fra Skørping til Gl. Skørping.
J.nr.: 05.01.00. Sagsnr: 07/11379
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 29. august 2007,
hvor det blev besluttet, at projektering og udbud af cykelsti på Gl. Skørpingvej helt til Gl.
Skørping igangsættes med henblik på udførelse i 2007 og om nødvendigt i 2008.
Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS har for Rebild Kommune projekteret en dobbeltrettet
cykelsti langs Gl. Skørpingvej på strækningen fra Skørping til Gl. Skørping. I samme
forbindelse har NIRAS udarbejdet et projekt for fremføring af fjernvarmeledninger mellem
det nye fjernvarmeværk i Skørping Nord og Skørping by - og evt fra Skørping Nord til Gl.
Skørping. Entrepriserne har været udsendt i samlet udbud, og der er afholdt licitation.
Lavestbydende på cykelstiprojektet var entreprenørfirmaet M. Nielsen A/S, Ranum, som
afgav et tilbud på 1.425.550, - kr. excl. moms.
Økonomisk overslag.
Entreprenørudgifter inkl. vinterforanstaltninger.
Vinterforanstaltninger.
Projektering og tilsyn.
Arealerhvervelse og erstatninger.
Uforudsete udgifter:
Udgifter i alt.

1.425.550, - kr.
20.000, - kr.
190.000, - kr.
130.000, - kr.
34.450, - kr.
1.800.000, - kr.

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der erhverves arealer langs Gl. Skørpingvej. Forvaltningen har sammen med kommunens rådgiver forsøgt at indgå frivillige aftaler med
lodsejerne om arealerhvervelse. Det har ikke været muligt at indgå frivillige aftaler med
alle lodsejerne, hvorfor forvaltningen igangsætter en ekspropriationsprocedure.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at entreprenørarbejdet igangsættes snarest til udførelse i 2007 og 2008.
at der frigives kr. 1.000.000 (budgetbeløbet til cykelstier) i 2007 og kr. 800.000 af
budgetbeløbet i 2008 til cykelstier
at arbejdet med cykelstien til Gl. Skørping forsøges koordineret med det evt. fjernvarmeprojekt.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt, idet det præciseres at cykelstien føres
igennem til Gl. Skørping i 2008. Anlægsprisen bliver billigere end 1,8 mio kr. hvis den
sidste del til Gl. Skørping anlægges sammen med fjernvarmeledningerne.
Søren Munk deltog ikke mødet.
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9.
Byforskønnelse i Rørbæk
J.nr.: 05.05.06. Sagsnr: 07/671
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sagen er sidst behandlet i byrådet den 11.10.07.
I forlængelse af en forventet nedrivning af mejeriet i Rørbæk i løbet af oktober 2007
ønskes byforskønnelsen af Rørbæk igangsat. Landskabskonsulenterne A/S har
udarbejdet projektforslaget til forskønnelsen, som forventes udsendt i en indbudt licitation i
uge 39 med en efterfølgende licitation i uge 41.
Det færdige projektforslag forelægges på udvalgsmødet til politisk godkendelse.
Der er i forbindelse med budgetoverførelserne 2006 til 2007 overført kr. 1.532.100,- til
byforskønnelsen i Rørbæk.
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalget den 19.9.07, at projektforslaget
godkendes og at det overførte budgetbeløb på kr. 1.532.100 frigives, idet licitationsresultatet
forventedes at foreligge til Byrådsmødet.
Teknik- og Miljøudvalget den 19-09-2007: Indstillingen indstilles godkendt – dog
afventer opstart af projektet underskrift fra sælger af mejeriet.
Der afholdes informationsmøde i Rørbæk torsdag den 4.10. kl. 18 – 19.
Økonomiudvalget den 03-10-2007: Indstilles godkendt som indstillet af TM. Klaus
Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Byrådet den 11-10-2007: Udsat på baggrund af mødet den 4. oktober i Rørbæk med
henblik på en nærmere bearbejdning af projektforslaget. Flemming Møller Mortensen
deltog ikke i sagens behandling.

Genoptagelse af sagen.
Efter afholdelse af informationsmøde om forslag til forskønnelsesprojekt for Rørbæk har
Landskabskonsulenterne A/S udarbejdet et projekt, som skulle indeholde en stor del af de
tilkendegivelser, der blev fremsat af en del af de fremmødte.
Landskabskonsulenterne A/S har medsendt deres bemærkninger til det nye forslag (bilag).
Det bemærkes her, at de ikke finder at forslaget er en bedre løsning end det oprindelige
forslag og at projektet fordyres med ca. kr. 68.000,-.
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Det nye forslag er fremsendt til en repræsentant fra den oprindelige arbejdsgruppe med
anmodning om fremsendelse af kommentarer/bemærkninger inden udvalgsmødet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at

der træffes beslutning om projektets endelige udformning.

Bilag:
Brev fra Landskabskonsulenterne af 10.10.07 (tegninger ikke vedlagt)

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Det alternative projekt fra Landskabskonsulenterne A/S blev fremlagt.
Borgergruppen har på et møde med forvaltningen kommenteret det alternative forslag og
kommet med nogle ændringsforslag til dette, hvilket blev gengivet.
Det indstilles, at Borgergruppens ønsker efterkommes indenfor den økonomiske ramme med undtagelse af P-pladsudvidelsen umiddelbart øst for forsamlingshuset.
Der skal etableres 2 handicap-p-pladser.
Søren Munk deltog ikke mødet.
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10.
Driftsformer for en række affaldsordninger
J.nr.: 07.00.00. Sagsnr: 07/12172
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sagen har været behandlet af Teknik og Miljøudvalget den 19-09-2007.
Sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune besluttede i november 2006 at udskyde
spørgsmålene om valg af affaldsselskab, administration og forhold vedrørende
genbrugspladser til en nærmere behandling i 2007.
For at tage hul på dette emne ønskes der foretaget en række valg og truffet beslutninger
om fremtidige driftsformer. Der foregår dog p.t. drøftelser om fusioner ved affaldsselskaberne og om Rebild Kommunes tilhørsforhold til affaldsselskaberne. Der tages derfor i
nedenstående forbehold for resultatet af drøftelserne, henholdsvis Statsforvaltningens
afgørelse.
Der vil i november blive forelagt en sag med henblik på afklaring af administrationen af
affaldsordningerne og valg af/tilhørsforhold til affaldsselskab.
Af hensyn til driften af området i 2008 ønskes der dog nu truffet beslutninger om nedenstående emner.

Storskrald
Indsamlingen og behandlingen af storskrald i de tre tidligere kommuner foregår i 2007
som nedenstående:
Nørager: Ø. Tørslev Vognmandsforretning indsamler storskrald og afleverer det til behandling ved I/S Fælles Forbrænding. De indsamlede affaldstyper afregnes i henhold til den
samarbejdsaftale der indgået med I/S Fælles Forbrænding og løber i perioden 01.01.07 –
31.12.07.
Skørping: Harbo Industriservice indsamler storskrald og afleverer alle genanvendelige
materialer til Genbrugspladsen i Krastrup. Her sker der en omlastning, hvorefter de
genanvendelige materialer sendes til oparbejdning. Brændbart affald køres direkte til
Reno Nord.
Støvring: Renovest indsamler og behandler alt storskrald.
Der arbejdes p.t. i Forvaltningen med udbud på indsamling af storskrald med COWI A/S
som rådgiver. Kontrakten løber i perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2012 med en option på 2
år. Fra den 1. januar skal der tages stilling til, hvem der skal modtage og administrere afsætningen af de genanvendelige materialer, der indsamles med storskraldsordningen.
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Løsningsforslag:

1.

De genanvendelige materialer leveres til de respektive affaldsselskaber, hvad angår de
gamle Støvring og Nørager kommuner. Rebild Kommune indgår en samarbejdsaftale
med Renovest og I/S Fælles Forbrænding, hvor behandlingsprisen af de enkelte
affaldstyper fremgår af samarbejdsaftalen. De genanvendelige materialer der indsamles
i Skørping leveres fortsat til genbrugspladsen i Krastrup.
2. Som forslag 1 dog indhenter Rebild Kommune tilbud ved Renovest og I/S Fælles
Forbrænding på modtagelse af genanvendelige materialer fra Skørping. Valg af
affaldsselskab er ud fra laveste pris.
3. Rebild Kommune vælger kun at samarbejde med ét affaldsselskab. Renovest og I/S
Fælles Forbrænding indbydes til forhandling om at give tilbud på modtagelse og
behandling af genanvendelige materialer fra hele Rebild Kommune. Valg af
affaldsselskab er ud fra laveste pris.

Papir
Indsamling og behandling af papir er i de tre tidligere kommuner foregår i 2007 som
nedenstående:
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med Nord Ren A/S om indsamling af papir i de
tidligere Nørager og Skørping kommuner frem til 31.12.2007. De indsamlede papirmængder afsættes direkte til oparbejdning via Nord Ren A/S. Renovest indsamler papir i den
tidligere Støvring Kommune. Papiret afsættes af Renovest.
Der arbejdes p.t. i Forvaltningen med udbud på indsamling af papir med COWI A/S som
rådgiver. Kontrakten løber i perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2012 med en option på 2 år.
Det indsamlede papir skal afsættes til oparbejdning.
Løsningsforslag:
Forvaltningen anbefaler, at der indhentes tilbud på afsætning af papir ved I/S Fælles Forbrænding, Renovest og Uniscrap. Rebild Kommune vælger derefter afsætningssted ud fra
højeste afsætningspris.

Flaskeigloer
Indsamling og behandling af glas og flasker i de tre tidligere kommuner foregår i 2007
som nedenstående:
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med I/S Fælles Forbrænding om tømning af
igloer og afsætning af glas og flasker i de tidligere Nørager og Skørping kommuner frem til
den 31.12.2007.
Renovest indsamler og afsætter glas og flasker i den tidligere Støvring Kommune.
Der arbejdes p.t. i Forvaltningen med udbud på tømning af igloer med COWI A/S som
rådgiver. Kontrakten løber i perioden fra 01.01.2008 til 31.12.2012 med en option på 2 år.
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Glas og flasker skal afsættes til oparbejdning.
Løsningsforslag:
Forvaltningen anbefaler, at der indhentes tilbud på afsætning af glas og flasker ved I/S
Fælles forbrænding og Renovest og eventuelt direkte fra afsætningssted. Rebild Kommune
vælger derefter afsætningssted efter højeste tilbud.

Miljøkasser
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med I/S Fælles Forbrænding om behandling af
miljøkasser frem til den 31.12.2007.
Løsningsforslag:
Forvaltningen anbefaler at genforhandle samarbejdsaftalen i perioden den 01.01.2008 til
31.03.2011, med en option på yderlig 2 år, således at samarbejdsaftalen løber sammen
med kontrakten på indsamling af dagrenovation.

Genbrugspladser
Driften af genbrugspladser i Rebild Kommune er i 2007 som nedenstående:
Rebild Kommune har en samarbejdsaftale med I/S Fælles Forbrænding om drift af
genbrugspladsen ved Mejlby frem til den 31.12.2007.
Genbrugspladsen i Krastrup drives kommunalt.
Genbrugspladsen i Sørup drives delvis kommunalt og delvis af Renovest.
Det har tidligere været nævnt, at det ikke er hensigtsmæssigt at drive en genbrugsplads
efter Renovest-modellen (delvis kommunalt drevet og delvis drevet af Renovest). Derfor
må det anbefales, at alle pladserne enten er rent kommunalt drevet eller drevet af et
affaldsselskab.
Løsningsforslag:

1.

Kommunalt drevne genbrugspladser.
Her skal bemærkes at genbrugspladsen ved Mejlby er ejet af I/S Fælles Forbrænding
og på genbrugspladsen i Sørup er Renovest ejer af containere m.v.
2. Genbrugspladser drevet af et eller flere affaldsselskaber:
Model 1
Rebild Kommune indleder forhandlinger med I/S Fælles Forbrænding og Renovest om
fortsat drift af Genbrugspladserne ved Mejlby og Sørup. Der udarbejdes en
samarbejdsaftale for en periode på 5 år.
Rebild Kommune indhenter tilbud ved I/S Fælles Forbrænding og Renovest på drift af
Genbrugspladsen i Krastrup for en periode på 5 år. Valg af affaldsselskab er laveste
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pris.
3.

Model 2
Rebild Kommune indleder forhandlinger med I/S Fælles Forbrænding om fortsat drift
af Genbrugspladsen ved Mejlby. Der udarbejdes en samarbejdsaftale for en periode på
5 år.
Rebild Kommune indhenter tilbud ved I/S Fælles Forbrænding og Renovest på drift af
genbrugspladserne i Krastrup og Sørup for en periode på 5 år. Valg af affaldsselskab er
laveste pris. (Rebild Kommune ejer fyldpladserne i Krastrup og Sørup).
Model 3
Renovest og I/S Fællesforbrænding anmodes om tilbud på drift på alle 3
genbrugspladser.
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 19-09-2007:
at løsningsforslag 3 anvendes for storskraldsordningen
at anbefalingerne for papir-, flaskeiglo- og miljøkasseordninger godkendes
at der for driften af genbrugspladserne arbejdes hen imod et samarbejde med ét
affaldsselskab (model 3) eller en kommunalt drevet løsning
Beslutning i Teknik og Miljøudvalgets møde den 19-09-2007:
Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagen udsættes med henvisning til mødet med Renovest den 10. okt. og forespørgslen til Statsforvaltningen.
Genoptagelse af sagen:
Administrative bemærkninger.
Der afholdes møde mellem de 4 Renovest-ejerkommuner den 14.11.07 med henblik på at
afklare ejernes fremtidige ønsker til Renovest.
Til udvalgets orientering er der nu indgået kontrakt med Nord-Ren om indsamling af papir i
Rebild Kommune fra 1. januar 2008. Der forventes desuden indgået kontrakt med Glerup
Container Service A/S om indsamling af storskrald og glas ligeledes fra 1. januar 2008.
Med hensyn til forvaltningens løsningsforslag på afsætning af papir ønskes indstillingen
justeret således at der åbnes mulighed for at indhente tilbud direkte ved afsætningsfirmaet Danfiber A/S.
Af hensyn til afklaring af driftssituationen i 2008 med kommunens samarbejdspartnere på
området skal der fra administrationen anmodes om, at der som minimum træffes
beslutninger, der kan sikre at nødvendige aftaler m.v. kan komme på plads.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller fortsat
at løsningsforslag 3 anvendes for storskraldsordningen
at anbefalingerne for papir-, flaskeiglo- og miljøkasseordninger godkendes, dog med den
justering, at der åbnes mulighed for afsætning af papir direkte til Danfiber A/S.
at der for driften af genbrugspladserne arbejdes hen imod et samarbejde med ét
affaldsselskab (model 3) eller en kommunalt drevet løsning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Gert Fischer blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.
Der henvistes til bilag udsendt den 14.11.
Der blev orienteret om mødet den 14.11 mellem de 4 Renovest-kommuner.
Vedr. håndtering og afsætning af indsamlede genanvendelige fraktioner fra storskraldsindsamlingen, papir- og glasindsamling samt indsamlede miljøkasser indstilles det, at der
optages forhandling med Renovest og Fælles Forbrændingen om dette på omkostningsægte priser på et kortere åremål og entreprenørbasis.
Vedr. driften genbrugspladserne indstiller et flertal (Henrik Christensen og Bertil Mortensen) at genbrugspladserne drives i kommunalt regi. Samtidig anmoder flertallet om at
forvaltningen fremlægger et notat om fordele/ulemper herunder evt. overslag over
omkostningsforskelle ved kommunalt drevet hhv. affaldsselskabsdrevne genbrugspladser.
Et mindretal (Mogens Schou Andersen) indstiller at Rebild kommune fastlægger serviceniveauet samt at der optages forhandling med Renovest og Fælles Forbrændingen om den
samlede drift af de 3 pladser på entreprenørbasis.
Forhandlingsresultaterne forelægges for Byrådet til godkendelse.
Vedr. administration (information, affaldsplan, borgerhenvendelser, styring af vognmænd,
opkrævning, udbud etc) indstilles det at Rebild Kommune varetager denne samlede opgave.
Forvaltningen bemyndiges til at træffe nødvendige midlertidige aftaler om forlængelse af
nuværende ordninger inden for driften af affaldsområdet i 2008 indtil der foreligger en
endelig byrådsbeslutning om den fremtidige drift.
Søren Munk deltog ikke mødet.
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11.
Regulativ for husholdningsaffald for Rebild Kommune
J.nr.: 07.00.03. Sagsnr: 07/16983
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune besluttede i juni 2006, hvilket serviceniveau der skulle være på affaldsområdet. Disse beslutninger er nu indarbejdet i ”Regulativ for husholdningsaffald”. Regulativ for husholdningsaffald beskriver de regler, der
gælder på affaldsområdet for private husstande. Hovedprincippet for opbygningen af
regulativ for husholdningsaffald består af en generel del, der omfatter generelle
bestemmelser, og en særlig del, der beskriver de enkelte affaldsordninger.
Den generelle del er fastsat entydigt efter centrale bestemmelser. Den særlige del beskriver i detaljer, hvordan den enkelte indsamlings- og anvisningsordning fungerer. Der er
følgende ordninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dagrenovation
papiraffald
flasker og glas
kompostaffald
genbrugspladser
indsamling af storskrald
affald af elektriske og elektroniske produkter
emballageaffald
haveaffald
farligt affald
anvisningsordning.

Ved ikrafttrædelse af ”Regulativ for husholdningsaffald” ophæves følgende regulativer:
Regulativ for husholdningsaffald gældende i Nørager Kommune af 1. januar 2000.
Regulativ for husholdningsaffald gældende i Skørping Kommune af 1. maj 2000 med
ændringer den 19. november 2001 og den 16. august 2004.
Regulativ for dagrenovation gældende i Støvring Kommune af 15. april 2002.
Regulativ for storskrald og farligt affald fra husstande gældende i Støvring Kommune af 1.
april 2006.
Regulativ for indsamling af papiraffald fra husstande gældende i Støvring Kommune af 1.
januar 2003.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at

regulativ for husholdningsaffald godkendes.
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Bilag:
Regulativ for husholdningsaffald.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
Søren Munk deltog ikke mødet.
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12.
Brug af pesticider på Rold Skov Golfklubs spillearealer
J.nr.: 04.08.11. Sagsnr: 07/10421
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Sagen har tidligere været behandlet i byrådet den 20.9.07.
I 2003 og 2004 gav Skørping Kommune Rold Skov Golfklub tilladelse til, at der hvert af
årene kunne anvendes maksimalt 10 kg bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidlerne måtte udelukkende anvendes på greens og teesteder, og tilladelsen udløb den 31. december
2004.
I 2005 søger Rold Skov Golfklub i brev af 17. februar 2005, om fornyet tilladelse til at anvende pesticider på spillearealerne, gældende for 2005. Begrundelsen for ansøgning om
forlængelse af tilladelse til brug af pesticider var, at aftalen mellem Dansk Golf Union,
Miljøstyrelsen og KL, om brugen af pesticider, endnu ikke var færdigbehandlet på ansøgningstidspunktet. Golfklubben havde endvidere anført, at når aftalen lå klar, ville klubben
naturligvis rette sig efter denne.
Den 18. april 2005 godkendte Skørping Kommunes Udvalg for Teknik & Miljø en indstilling
om, at den tidligere givne dispensation til Rold Skov Golfklub, til brug af pesticider, blev
forlænget indtil aftalen mellem DGU, Miljøstyrelsen og KL blev vedtaget. Når pesticidaftalen forelå, skulle dispensationen drøftes på ny.
Der foreligger nu "Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på
offentlige arealer ", dateret den 29. marts 2007, indgået mellem Miljøministeren, Danske
Regioner og KL, samt " Aftale mellem Dansk Golf Union, Miljøministeren og Kommunernes
Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber ", dateret
den 21. juni 2005.
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 29.08.07 at retningslinjerne i de to indgåede aftaler skal overholdes af Rold Skov Golfklub.
Som bilag var udsendt:
Bilag 1 - Aftale om afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber
Bilag 2 - Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige
arealer.
Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2007: Gert Fischer, Mogens Schou Andersen og
Søren Munk stemmer for forvaltningens indstilling. Bertil Mortensen og Henrik Christensen
stemmer imod og ønsker sagen behandlet i Byrådet.
Byrådet den 20-09-2007: Sagen tilbagesendes til TM til fornyet behandling. Gitte Rubæk,
Gert Jensen, Ole Frederiksen og Leon Sebbelin deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Genoptagelse af sagen:
Forvaltningen har dels fundet nedenstående uddybning af aftalen og dels fået konkrete
oplysninger om Rold Skov Golfklubs forbrug af pesticider i de senere år.
Med indgåelsen af ”Aftale mellem Dansk Golf Union, Miljøministeren og KL om at afvikle
brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber” er det miljøstyrelsens opfattelse, at der
nu er mulighed for at reducere det faldende pesticidforbrug i landets golfklubber yderligere.
Af pressemeddelelse af juni 2005 fremgår således (uddrag):
”Tendensen i de danske golfklubber er, at pesticid-forbruget falder år for år, og med afta-len er det nu
muligt at reducere forbruget yderligere. Formålet med aftalen er at beskytte naturen og begrænse
risikoen for grundvandsforurening, hvilket skal ske ved at nedbringe forbruget af kemiske plantebeskyttelsesmidler på golfbaner med 75 procent ved udgangen af 2008.
Aftalen betyder, at de danske golfklubber fra 1. januar 2006 ikke længere må anvende plantebeskyttelsesmidler på golfbanearealer. Der kan dog stadig anvendes beskyttelses-midler på greens
og teesteder mod konkrete svampe- og insektangreb, ligesom der på fairways i særlige situationer
kan behandles pletvist mod ukrudt.
For at sikre udfasningen af pesticider har Dansk Golf Union forpligtet sig til at støtte golfklubberne i
udarbejdelsen af grønne regnskaber. Fra 1. januar 2006 skal klubberne således årligt indberette
forbruget af plantebeskyttelsesmidler, arealstørrelser m.m. Samtidig sørger Dansk Golf Union for, at
Miljøstyrelsen årligt modtager en opgørelse over det samlede forbrug af midler i golfklubberne.
Dansk Golf Union forpligter sig desuden til at udvikle de natur- og miljømæssige kompetencer i
klubberne og fortsætte forskningen i alternative metoder til bekæmpelse af skadevoldere.”

Rold Skov Golfklub har siden 2002 udarbejdet grønne regnskaber og det fremgår af disse,
at en af de væsentlige ressource- og miljømæssige parametre er at tilstræbe et lavt forbrug af bl.a. pesticider. Forbruget af bekæmpelsesmidler i 2006 er oplyst til 3,3 kg aktivt
stof mod 65,4 kg aktivt stof i 2002. Det er således tale om en meget stor reduktion i det
samlede forbrug.
På den baggrund er det Forvaltningens opfattelse at Rold Skov Golfklub allerede lever op
til aftalens formål og aktivt har arbejdet for at nedbringe forbruget af bekæmpelsesmidler.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at Rold Skov Golfklub skal overholde retningslinjerne i de indgåede aftaler.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Gert Fischer og Mogens Schou Andersen indstiller forvaltningens indstilling godkendt.
Henrik Christensen og Bertil Mortensen går principielt ind for pesticidfrie kommunale
arealer og indstiller derfor - med henvisning til aftalens (mellem DGU, KL og Miljøministeren) pkt. 1 om at målet er at afvikle kemiske plantebeskyttelsesmidler – at
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der indgås en konkret aftale mellem Rebild Kommune og Rold Skov Golfklub om fuldstændig afvikling af forbruget.
Søren Munk deltog ikke mødet.
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13.
Mødekalender 2008
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/11800
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2008 har
forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender.
Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper:
•
Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og
Fagudvalg. Der kan herudover ved særlige behov tilrettelægges supplerende møder
herunder temamøder. Sidstnævnte mødetilrettelæggelse kan ske løbende.
Byrådsmøderne fastlægges som udgangspunkt sidste torsdag i måneden, idet der i
•
mødeplanlægningen tages hensyn til ferier og konkrete behov i forbindelse med
budgetlægningen.
•
Møderne i Økonomiudvalget afvikles i ugen forud for byrådsmøderne. Af hensyn til
den praktiske dagsordensforberedelse kan mødet i Økonomiudvalget senest afholdes
onsdag eftermiddag, alternativt torsdag morgen.
Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i
•
Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal viderebehandles i
Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.
•
Ugerne 8 – vinterferie – og 42 – efterårsferie – søges holdt mødefri. Tilsvarende er
juli måned samt sidste del af december måned mødefri.
Generelt sigtes der mod, at den samlede mødevirksomhed tilrettelægges således, at
der dels sikres den fornødne sagsbehandling og sagsforberedelse i forvaltningen og
dels en beslutningsproces uden unødig forsinkelse i forhold til behandlingen af de
enkelte sager.
Desuden anmodes byrådet om en drøftelse af, hvor byrådsmøderne i 2008 skal afholdes.
Forvaltningen indstillede til økonomiudvalgets møde den 03.10.07:
at principperne for mødeplanlægningen og den skitserede mødeplan for 2008 godkendes
at fagudvalgene anmodes om at tilrettelægge deres mødeplan for 2008 med udgangspunkt i vedlagte udkast
at der tages stilling til placeringen af byrådsmøderne i 2008
Sagen udgik af Teknik og Miljøudvalgets møde den 19.09.07.
Økonomiudvalget, den 03.10.07: Mødeplanen indstilles godkendt med bemærkning, at
det overvejes evt. at bytte rundt på henhv. tirsdags- og onsdagsmøderne for fagudvalgene samlet set.
Vedr. Byrådsmødernes placering i 2008 indstilles at disse – som nu - afholdes på skift i
henhv. Støvring, Nørager og Terndrup.
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Byrådet, den 11.10.07: Der blev på mødet udleveret 3 alternative forslag til
mødeplanlægning i Fagudvalgene.
Det besluttedes at lægge forslag 3 til grund for Fagudvalgenes videre mødeplanlægning. De
konkrete mødetidspunkter drøftes nærmere i Fagudvalgene.
Indstillingen fra økonomiudvalget vedr. byrådsmødernes placering blev godkendt.
Flemming Møller Mortensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udvalget tager stilling til mødetidspunkterne for udvalgets møder.

Bilag:
Forslag 3

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Mødetidspunktet fastsættes som udgangspunkt til kl. 15.00 om tirsdagen.
Søren Munk deltog ikke mødet.
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14.
Økonomivurdering ultimo september TM
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/3882
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Økonomivurdering pr. ultimo september 2007
I forbindelse med Byrådets beslutning af Budget 2008 blev der truffet en beslutning om en
driftsmæssig bevillingsopdeling af kontoplanen på sektorniveau. For Teknik- og Miljøudvalget betyder det, at der er oprettet følgende sektorer.
•
•
•
•

13
14
15
16

Ejendomme og Redningsberedskab
Forsyning
Natur og miljø
Veje og grønne områder

Indeværende økonomivurdering pr. ultimo september er lavet i henhold til denne opdeling i
sektorer, hvorfor rækkefølgen af beskrivelsen af områderne vil variere i forhold til de
tidligere økonomivurderinger.
Økonomivurderingen vil indeholde både en beskrivelse af driftsforbruget som tidligere
økonomivurderinger, men samtidig vil der følge en mere detaljeret beskrivelse af anlægssiden, hvor der vil blive taget stilling til de enkelte større projekter, hvor enten de
færdiggøres i dette budgetår eller må udsættes til næste år. Det vil naturligvis også blive
bemærket, såfremt der er projekter, som overskrider den givne budgetbevilling.
Overordnet kan det noteres, at der ved udgangen af september måned var et driftsmæssigt udgiftsforbrug på 65,4%, mens der var kommet 89,6% af de budgetterede driftsindtægter. Som nævnt ved de tidligere økonomivurderinger, er det samlede område for
Teknik- og Miljøudvalget kendetegnet ved projektarbejder, hvor der ikke er et fast forløb
for afregningen, hvilket er én af grundene til det lave forbrug. Der må dog forventes et
mindreforbrug på 2-3 mio. kr.
Anlægsmæssigt vil regnskabsresultatet ligeledes vise et mindreforbrug , primært som følge af flere solgte byggegrunde samt uafsluttede projekter på spildevands- og vejområdet.
Størrelsen af dette mindreforbrug er meget afhængig af modtagelse af regninger den
sidste del af året, hvor leverandører forsøger at rydde op på tilgodehavende.
Det vedlagte bilag er et omfattende økonominotat, som beskriver både drifts- og anlægsområdet for Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der gives et skøn over det forventede
regnskabsresultat på området.
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Indstilling:
Det indstilles
at økonomivurdering pr. ultimo september godkendes.

Bilag:
Økonominotat pr. ultimo september for TM

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.
Søren Munk deltog ikke mødet.
Henrik Christensen deltog ikke behandlingen af sagen.
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15.
Siden sidst - orientering til udvalget
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/239
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:
1. Naturklagenævnet omgør Fredningsnævnets afgørelse om afslag til byggeri Vest for
Suldrup Kirke til en tilladelse.
2. Naturklagenævnet stadfæster amtets afgørelse i sagen om forberedelse af fredning af
skoven ved Frendrup efter anke fra Nordjysk Udvalg for Landboret.
3. Miljøklagenævnet stadfæster 3 afgørelser fra amtet som var anket af Danmarks
Naturfredningsforening om at der ikke var VVM-pligt i 3 landbrugssager.
4. Resultatet af udbuddet af vintervedligeholdelse.
5. Der reserveres 40.000 kr. til Det Grønne Råd på konto 00.38
6. Møde den 24.9.07 i Nysum om vejadgangsforholdene til grusgraven, herunder evt. ny
motorvejsafkørsel.
7. Møde den 23.10.07 om nye initiativer på Nysum Banen.
8. Møde den 20.9.07 med Dansk Akvakultur om samarbejdet på dambrugsområdet.
9. Status på sagen om Østergade 1 i Bælum, herunder Naturklagenævnets afgørelse af
21.9.07 (bilag tidligere rundsendt til udvalget).
10. Brev fra Ø. Hornum Borger- og Håndværkerforening om grunde i Ølandsparken (bilag:
brev)
11. Brev fra Støvring Handelsstandsforening om lokalplanlægning for den østlige del af
Jernbanegade (bilag: brev).
12. Brev fra Støvring Handelsstandsforening om renovering af Hobrovej, herunder ønske om
erstatning til de handlende (bilag: brev)
13. Møde den 10.10.07 mellem interessentkommunerne og Renovest I/S
14. Status på overdragelsen af gadelysforeninger.
15. Møde i Limfjordsrådet, herunder Limfjordskonferencen.
16.Møde den 29.10.07 med Miljøcenter Århus om golfhytter.
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Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
ad 10. Brev fra Ø. Hornum Borger og Håndværkerforening.
ad. 11. Brev fra Støvring Handelsstandsforening
ad. 12. Brev fra Støvring Handelsstandsforening

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Der blev orienteret om pkt. 9, som blev taget til efterretning.
Resterende punkter blev udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Søren Munk deltog ikke mødet.
Henrik Christensen deltog ikke behandlingen af sagen.
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16.
Politik for mødet med borgeren - retssikkerhed og service
J.nr.: 00.01.00. Sagsnr: 07/3151
Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:
Med udgangspunkt i det vedtagne kommisorium og med faldne bemærkninger herom på
Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2007 fremlægger forvaltningen hermed forslag til
"Politik for mødet med borgeren - retssikkerhed og service".
Udarbejdelsen af politikken skal ses som opfølgning på en tidligere drøftelse om oprettelse
af en konkret funktion som Borgerrådgiver. Byrådet besluttede ikke at etablere en sådan
funktion, men i stedet sætte fokus på den borgerservice, der indgår som en integreret del
af den kommunale sagsbehandling i øvrigt.
Politikken er opdelt i:
1. Formålet med politkken
2. Kommunen som både leverandør af service og som myndighed
3. Etik i mødet med borgeren
4. God skik og brug i sagsbehandlingen
5. Dilog med kommunen
6. Svarfrister ved skriftlige og personlige henvendelser til kommunen
Særligt i afsnit 4. God skik og brug i sagsbehandlingen vurderes kommunens værdier og
mål i relation til de generelle retsgrundsætninger for god offentlig forvaltning, mens det
genrelle borgersyn og behandlingen af borgerne er behandlet i afsnit 3. Etik i mødet med
borgeren.
Politkken fremlægges i såvel fagudvalg som Økonomiudvalg og Byråd med henblik på
udsendelse i offentlig høring. Det foreslås, at høringsfristen fastsættes til den 15. januar
2008, hvorefter sagen vil blive behandlet i byrådets februar-møderække.
I forbindelse med godkendelse af politkken i februar vil der jf. beslutning i økonomiudvalget blive udarbejdet en borgerettet pjece omhandlende borgerens rettigheder og pligter.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at forslag til politik for "mødet med borgeren - retssikkerhed og service" godkendes med
henblik på fremlæggelse i offentlig høring.
at høringsfristen fastsættes til den 15. januar 2008.
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Bilag:
Forslag til politik for "Mødet med borgeren - retssikkerhed og service"

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2007:
Udsat.
Bertil Mortensen var fraværende.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 14-11-2007:
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler over for ØK, at sagen genbehandles i Arbejdsgruppen
med henblik på en opstramning af tidsfrister mv.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 14-11-2007:
Sundhedsudvalget anbefaler at dokumentet sendes retur til forvaltningen til fornyet
overvejelse.
Anders Norup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-11-2007:
Det indstilles at arbejdsgruppen overvejer tidsfristen for afsendelse af kvitteringer.
Henrik Christensen deltog ikke behandlingen af sagen.
Søren Munk deltog ikke mødet.
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Underskriftsside

Gert Fischer

Henrik Christensen

Søren Munk

Bertil Mortensen

Mogens Schou Andersen
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