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Overleveringsnotat – Teknik- og Miljøudvalget 
 

Notatet indeholder de væsentligste fokuspunkter i udvalgets arbejder i 2018-2021 samt anbefalinger til 
det videre arbejde  

 

 

Emne Indhold og mål anbefalinger 

Ny Nibevej Arbejdet med udbud er igangsat, de 
første møder med lodsejere er gennem-
ført. Næste milepæl er VVM-redegørel-
se. 

Der sikres en tæt dialog med 
borgere i området, for at reduce-
re usikkerhed. 

 

Lokalplaner  Udvalget godkender, når lokalplaner 
kan accepteres og igangsættes, samt 
når de sendes i høring og vedtages 
endeligt. Der er stor efterspørgsel efter 
at få nye planer godkendt. 

Forvaltningen undersøger veje til 
øget samarbejde med udstykke-
re – og kommer med afsæt heri 
med oplæg. 

Infrastruktur  Der er ofte udfordringer med at sikre 
tilstrækkelig med anlægsmidler til at 
understøtte en hensigtsmæssig infra-
struktur – eksempelvis sikre at fortov 
eller cykelsti forlænges, hvis der kom-
mer en ny udstykning eller institution i 
kanten af byen. 

Denne problematik skal indgå 
som en naturlig del af lokal-
plansprioritering og den indle-
dende dialog med udstykker af 
større udviklingsprojekter.  

Trafiksikkerhed Hvert år prioriterer udvalget en række 
mindre projekter, som finansieres af 
den årlige pulje til trafiksikkerhed.  

Aktuelt er der igangsat en trafiksikker-
hedsudredning for rundkørslen i Skør-
ping.  

Endvidere er opkøb af ejendom ved 
krydset Mejlbyvej/Hobrovej i Nørager 
gennemført - med henblik på nedriv-
ning. 

 

Udvalget foreligges analyse for 
rundkørsel i Skørping forår 2022.  

 

Der er i 2021 afholdt borgermø-
de i Nørager, hvor der var stem-
ning for at afvente med yderlige-
re tiltag til der er økonomi til 
større omlægning og opgrade-
ring af trafiksikkerhed omkring 
krydset.  

Strukturplan Støvring Syd Der er igangsat et arbejde med disposi-
tionsplan syd. Samtidig pågår planlæg-
ning af Ny Nibevej og udbygning af 
institutioner i Støvring. 

Der er behov for koordinering for 
at sikre en sammenhængende og 
hensigtsmæssig strukturplan. 

Fortove  I Budgetaftale 2022 er der indgået af-
tale om at udarbejde en samlet vurde-
ring af kommunens fortove  

Der udarbejdes en plan for 
kommende vedligehold/udbed-
ring 
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Bæredygtighed  

 

Jf. budgetaftale 2022 igangsættes en 
proces med henblik på at realisere et 
verdensmålsbyggeri på Stendalsvej i 
Rebild.  

 

Center Plan Byg og Vej administrerer 
tilsagn til støttet byggeri. Når den nye 
indkøbs- og udbudspolitik er besluttet 
vil der være behov for at vurdere afled-
te krav til bæredygtighed i byggeriet. 

Der arbejdes videre med forank-
ring af bæredygtighed på tværs 
af faglige indsatser og kommu-
nale byggeri. 

 

 

Affaldsområdet  Vi er midt i implementering af ny sorte-
ring, der er søgt dispensation til enkelte 
områder, idet ændringerne skal sam-
ordnes med udløb af kontrakter. 

 

Med sammenlægning af RenoNord og 
AVV vil der givetvis komme nye til-
tag/beslutninger 

 

Klimahandlingsplan og 
Grøn Energi Nordjylland 

Byrådet har besluttet, at vi deltager i 
det nationale netværk DK 2020, som er 
rammesættende omkring vores klima-
handlingsplan. Arbejdet er startet op i 
2. halvår af 2021 og mål og indsatser 
skal fastlægges i de kommende 2 år.  

Ligeledes er vi tilsluttet det Nordjyske 
samarbejde om Grøn Energi Nordjyl-
land 2040. 

Der kommer temamøder om 
emnet senere, hvor indsatser 
skal drøftes og prioriteres. 

Myndighed rækker på 
tværs  

Der er et tæt samspil på tværs af det to 
centre som hører under TMU. Eksem-
pelvis giver et øget antal lokalplaner i 
Center Plan Byg og Vej et stort træk af 
ressourcer fra spildevands- og natur-
team i Center Natur og Miljø.  

Opmærksomhed på de tætte 
sammenhænge, og afledte effek-
ter, når der prioriteres større 
indsatser.  

Planstrategi  Kommunalbestyrelsen skal inden ud-
gangen af den første halvdel af den 
kommunale valgperiode offentliggøre 
en strategi for kommuneplanlægnin-
gen. 

Planstrategien startes op i første 
halvdel af 2022. 

Fejlkoblinger og indsats i 
det åbne land 

Indsatsen er gennemført i en del byer 
og der sker løbende opfølgning. 

Indsatsen for spildevand i det åbne 
land er påbegyndt. 

Indsatserne skal være afsluttet i første 
halvdel af valgperioden. 
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Skydebane i Støvring Der iværksættes nogle foranstaltninger 
på den nuværende placering, som kan 
reducere støjgener. Godkendt af TMU 
nov. 2021.  

Dialog om den fremtidige strate-
gi igangsættes. 

Vandløbsregulativer Revision af kommunens vandløbsregu-
lativer er startet op og der forventes at 
blive forelagt en række regulativer i 
den kommende valgperiode 

 

Grundvand: vandsamar-
bejde og ny vandforsy-
ningsplan 

 

 

 

Med nye regler om BNBO (Boringsnære 
beskyttelsesområder) og indsatser, vil der 
være fortsat fokus på drikkevandsind-
satsen. En ny prioritering af kommu-
nens vandværker og boringer vil danne 
grundlag for at prioritere indsatsen for 
beskyttelse og øge forsyningssikkerhe-
den. 

Revision af vandforsyningsplanen 

Godkendelser og tilsyn I 2021 blev alle tilsyn med virksomhe-
der og landbrug ikke gennemført. Sam-
tidig er bunken med ansøgninger om 
udvidelse af husdyrbrug vokset. En del 
af efterslæbet skyldes Corona, men det 
er et særligt fokusområde for 2022. 

 


