
Natur og miljø 

 

For Natur og miljøområdet endte regnskabet 
2020 ud med et merforbrug på 0,4 mio. kr. in-
klusiv et overført merforbrug fra året før på 0,5 
mio. kr. Skadedyrsbekæmpelsesområdet endte, 
som forventet, ud med et underskud på 0,7 mio. 
kr., medens de øvrige områder endte med et 
mindreforbrug på 0,3 mio. kr.  

Skadedyrsbekæmpelse 
Området for skadedyrsbekæmpelse ’skal hvile i 
sig selv’, hvilket betyder at overskud/underskud 
flyttes med år efter år. Området har fået over-
ført et underskud på 1,3 mio.kr. fra 2019, og det 
lykkes i 2020 at nedbringe underskuddet med 
0,6 mio.kr. på grund af flere indtægter, og endte 
således med et underskud på 0,7 mio.kr.  

I lighed med 2019 har der også i 2020 været en 
øget indsats mod rotter. Dette ses også af antal-
let af rotteanmeldelser, som er steget fra ca. 
700 anmeldelser i 2019 til godt 1300 anmeldel-
ser i 2020.  

 

 

 

I 2019 indgik kommunen en kontrakt med be-
kæmpelsesfirmaet Mortalin. Den nye kontrakt er 
dyrere end tidligere på grund af ny lovgivning og 
øgede krav til bekæmpelsesfirmaet. Rottegeby-
ret blev derfor i 2020 hævet med 0,1 promille af 
ejendomsskatten. Merindtægten har nedbragt 
underskuddet fra 2019, og restunderskuddet på 
0,7 mio.kr. forventes indhentet med udgangen 
af 2021. 

Landbrug og virksomhed 
Fokus i 2020 har været at få gennemført årets 
tilsyn på virksomheder og landbrug på trods af 
omstændighederne med Covid-19. Tilsynene 
blev således nået, og de budgetterede indtægter 
fra brugerbetaling på miljøtilsyn og miljøgod-
kendelser blev i store træk også nået. Området 
har overholdt servicemål for sagsbehandlingstid 
på afgjorte sager om miljøgodkendelse i 61,9% 
af sagerne. Vi er desuden kommet langt med 
den obligatoriske revurdering af en række hus-
dyrbrug.  

Som følge af en ekstraordinær stor mængde 
indkomne ansøgninger i 2. halvår 2020 var der 
ved årsskiftet en sagspukkel, som vi har fokus 
på at nedbringe i 2021. 

Spildevand 
I 2020 fortsatte arbejdet med opsporing på fejl-
koblinger i blandt andet Haverslev, og opfølg-
ning på separatkloakering, i blandt andet 
Bælum. Der er i den forbindelses udarbejdet 
samarbejdsaftaler med forsyningsselskabet om 
fejlkoblinger og separatkloakering.  

Der er i løbet af 2020 udarbejdet en række til-
læg til spildevandsplanen i nye boligområder 
m.m. Der er desuden udarbejdet tillæg til spil-
devandsplanen for den nye trykledning som i 

Natur, miljø og affald
Området varetager planlægning, myndighed og 
projektorienterede opgaver inden for natur og 
miljø. Det handler blandt andet om natur, land-
brug, vandløb, grundvand, spildevand og rottebe-
kæmpelse. Også affald – dagrenovation og gen-
brugspladser, er placeret her. Området er politisk 
styret af Udvalget for Teknik og Miljø.



fremtiden skal transportere en del af kommu-
nens spildevand til Hadsund renseanlæg, som er 
under udvidelse. 

 

 

Natur, Grundvand og vandløb  
I 2020 har der været et stort fokus på biodiver-
sitet, og kommunen har været involveret i initia-
tiver og projekter – både lokalt og regionalt, 
hvor formålet er at skabe en mere mangfoldig 
natur. 

I 2019 etablerede vandværkerne og kommunen 
et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse 
og forsyningssikkerhed mellem vandværkerne. I 
2020 har fokus været på en opstart af arbejdet 
med beskyttelse af de boringsnære beskyttel-
sesområder (BNBO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vandløbsområdet blev der et mindreforbrug i 
2020 på 0,2 mio.kr. For det første på grund af 
klagenævnets afgørelse om miljøvurdering, der 
satte regulativarbejdet og tilhørende opmålinger 
i stå. For det andet, blev der ikke foretaget ek-
straskæring i Binderup Å, Haslevgårde Å og Si-
mested Å, og deraf sparede udgifter.  

 


