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Orientering om status på anlæg af kystsikringsprojektet
00.22.04.P35

18/8089

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
I forlængelse af seneste tilsagn om statslig medfinansiering til sikring af Anholts
kyststrækning mellem havn og campingplads på i alt 11,2 mio. kr., har kommunalbestyrelsens
godkendelse af 13. marts 2018 igangsat realisering af kystsikringsprojektet.
Det godkendt kystsikringsprojekt bestående af bølgebrydere, høfde, skråningsbeskyttelse og
sandfodring giver mulighed for at genetablere Nordstrandvej, sikre campingpladsen,
spildevandsanlægget og den kystnære del af havnens nordlige område.
Kystsikringsanlægget er udbudt som begrænset licitation blandt 6 indbudte entreprenører med
kvalificeret erfaring indenfor området og med laveste pris som tildelingskriterium.
Ved licitation afholdt den 3. maj 2018 afgav alle 6 entreprenører tilbud. Flere bud lå under og
indenfor budgetrammen. Norddjurs Kommune forventer at indgå kontrakt ultimo maj. Der
orienteres om status på mødet.
Fremadrettet vedligeholdende drift af kystsikringen består af løbende sandfodring med sand
fra sejlindløbet til Anholt Havn. I forlængelse af anlægsarbejdet etableres en permanent
rørledning til sandtransport fra havnen til den beskyttede kyststrækning.
Arbejdet påbegyndes medio august 2018 og forventes afsluttet i maj 2019 med asfaltering af
Nordstrandvej. Der vil i perioden forekomme oplag på de tilstødende kystnære arealer. Brug
af arealer til oplag aftales med den enkelte lodsejer.
Tidsplanen er vedlagt som bilag.
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Projektbudget (omfattende nedenstående poster) i alt: 16,780 mio. kr.
Mio. kr.
Anlæg, godkendt kystsikringsprojekt

14,960

Permanent rørledning til sandtransport (i forbindelse med fremadrettet drift)

0,640

Retablering af Nordstrandvej (eroderet vejstrækning)

1,180

I alt:

16,780

Økonomiske konsekvenser
Der er givet tilsagn om statslig medfinansiering samt bidrag fra direkte berørte lodsejere og
via Anholt Borgerforenings crowdfunding. Samlet medfinansiering udgør i alt 12,750 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2018 godkendt et kommunalt restfinansieringsbehov
på 4,03 mio. kr.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Tidsplan for kystsikring på Anholt samt gentablering af Nordstrandvej

72924/18

Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 28-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
Udvalget blev orienteret om, at der er indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Zøllner A/S
om opførelse af kystsikringsanlægget inden for budgettet.
Det besluttes at Anholt samarbejder med Norddjurs Kommune mht. at planlægge indvielsen
af det færdige kystsikringsanlæg i foråret 2019.
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Orientering om havdambrug
00.22.04.P35

18/8089

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Anholt Borgerforening har bedt om at få følgende punkt om havdambrug sat på dagsordenen:
På Kontaktudvalgets møde den 8. juni 2017 tilkendegav Anholt Borgerforening bekymring
over muligheden for at etablere et havbrugsanlæg sydvest for Anholt.
Den 22. november 2016 behandlede teknik- og miljøudvalget et høringssvar til ansøgningen
om en placeringstilladelse, som er vedlagt sagen som bilag.
Udlægning til havdambrug indgår som en del af arbejdet med en national havplan, som
forventes at blive sendt i høring hos kystkommuner ved udgangen af 2018.
Der er på nuværende tidspunkt ikke indledt drøftelser om en tidsplan eller udarbejdet en
bekendtgørelse om havplanen.
Der orienteres om status på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Høringssvar vedrørende ansøgning om placeringstilladelse ved Anholt
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Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 28-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
Formanden orienterede om den nuværende politiske situation mht. havdambrug, og Norddjurs
Kommunes tidligere høringssvar. Anholt Borgerforening udtrykker modstand mod
anlæggelsen af et havdambrug ud for Anholt.
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Status på overnatningsudlejning på Anholt Havn
00.22.04.P35

18/8089

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. august 2016, at etablering af vandrerhjem/hostel var
i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i gældende lokalplan nr. 158 for Anholt
Havn. Der udlejes i dag 16 værelser på Casablanca Hostel.
Beslutningen i Kommunalbestyrelsen blev truffet efter en forudgående naboorientering, hvor
øvrige ejere indenfor gældende lokalplan kunne komme med bemærkninger. I forbindelse
med naboorienteringen var der uenighed om fortolkningen af anvendelsesbestemmelserne.
Beslutningen

om

at

et

vandrerhjem

kunne

etableres

i

overensstemmelse

med

anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen, blev påklaget til Planklagenævnet, og er fortsat
under behandling hos klageinstansen.
Planklagenævnet har gjort opmærksom på, at der medio 2018 vil blive orienteret om et
forventeligt tidspunkt for en afgørelse. Før der foreligger en afgørelse, bliver sammenlignelige
forespørgsler behandlet med udgangspunkt i den nuværende tilkendegivelse om, at udlejning
af værelser er i overensstemmelse med gældende lokalplan.
Norddjurs Kommune har siden etableringen af Casablanca Hostel modtaget lignende
forespørgsler fra andre ejere af ejendomme på Anholt Havn.
Afgørelsen i den verserende sag i Planklagenævnet vil, efter kommunens opfattelse, ligeledes
være retningsgivende for de lignende sager. Afgør Planklagenævnet at udlejning er i strid med
lokalplanen, vil udlejning ikke længere være mulig.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 28-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Orientering om beredskabets indsatskapacitet på Anholt
00.22.04.P35

18/8089

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
På Beredskabskommissionens møde den 15. maj 2018 blev der i forbindelse med
dagsordenspunktet om risikobaseret dimensioneringsplan også orienteret om dimensionering
af beredskabets indsatskapacitet på Anholt.
Baggrunden er beredskabslovens krav om, at kommunalbestyrelsen mindst en gang i hver
valgperiode og ved større ændringer, skal fastlægge redningsberedskabets organisation,
virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og det politisk fastsatte
serviceniveau.
Før kommunalbestyrelsens vedtagelse skal Beredskabsstyrelsen udtale sig om planen, ud fra
en vurdering af redningsberedskabet i forhold til beredskabslovens krav.
Beredskabskommissionens orientering følger her, og planen for Anholt er vedlagt sagen som
bilag:
Igennem en længere periode har Beredskab & Sikkerhed arbejdet på en dimensionering af
indsatskapaciteten på Anholt. Øens godt 140 beboere vokser i sommermånederne til op mod
34.000 indbyggere. Med tre timers sejlads til fastlandet skal vores brandberedskab på øen være
så
robust, at det kan håndtere en lang række hændelser i længere tid før assistancestyrkerne kan
flyves
ind eller sejles over til øen.
Beredskabet på Anholt har igennem de senere måneder fået en række tiltrængte materielle og
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faglige løft. Brandstationen er istandsat udvendigt. Der er anskaffet ny brandtraktor.
Påhængsvognen med 1000 L vand og slukningsgrej er udbygget, så den er mere sikker at
fremføre.
Der er indkøbt overtryksventilator og anskaffet nyere (brugt) frigørelsesudstyr. Øens
brandmandskab (der udgøres af 7 personer) har i marts og april været igennem en teoretisk og
praktisk uddannelsesmæssig opgradering, så de er i stand til udføre røgdykning og dermed
redde
20 personer ud af en brændende bygning. Omkostningerne til ovenstående forbedringer er
tilvejebragt inden for beredskabets eksisterende ramme (drift og leasing).
Det nye risikobaserede dimensioneringsplan for Anholt udgør et bilag til den samlede
risikobaserede dimensionering for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Plan for Anholt - Beredskab og Sikkerhed
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 28-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Drøftelse af boligsituationen på Anholt
00.22.04.P35

18/8089

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Anholt Borgerforening har bedt om at få følgende punkt om boligsituationen på Anholt sat på
dagsordenen:
Norddjurs Kommune har i 2016 og 2017 haft korrespondance med den ansvarlige minister på
boligområdet, for at adressere boligproblematikken på Anholt. Det drejer sig om udbuddet af
boliger, og begrænsningen mht. at etablere nybyggeri af almene boliger pga.
maksimumbeløbet for støttet alment byggeri.
Anholts særlige situation i forhold til boligudbuddet har også været drøftet i Folketingets
Udvalg for landdistrikter og øer i forbindelse med et besøg på Anholt i februar 2017, og i
forbindelse med udvalgets temamøde senere på året.
De to ministerbesvarelser, som Norddjurs Kommune har modtaget på sine henvendelser, har
ikke åbnet for muligheden for en særløsning i forhold til lovgivningen om maksimumbeløbet,
og der er derfor fortsat ikke umiddelbart muligheder for at opføre nye lejeboliger på Anholt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 28-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Det er muligt at søge om flexboligtilladelse på alle boliger på Anholt.
Forvaltningen undersøger muligheder inden for at anvendelsesretten mht. almennyttige
boliger på Anholt, for at kunne tilgodese børnefamilier.
Anholt Borgerforening udarbejder et udkast til projektansøgning til LAG Småøerne, med
henblik på at søge midler til en projektansættelse inden for bosætning, erhverv og udvikling
på Anholt. En ansøgning til LAG Småøerne vil evt. kunne blive behandlet på mødet i kulturog fritidsudvalget den 18. juni 2018.

10

Kontaktudvalget for Anholt

6.

28-05-2018

Status på renovering af offentlige toiletter
00.22.04.P35

18/8089

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Anholt Borgerforening har bedt om at få følgende punkt sat på dagsordenen om status på
renoveringen af offentlige toiletter på Anholt:
Forvaltningens beskrivelse af toiletforholdene på Anholt er følgende:
Toiletbygningen ved Anholt Flyveplads er meget nedslidt. Forvaltningen foreslår, at der ved
bygning af en ny toiletbygning samtidigt bygges ventefaciliteter, så der opnås en moderne og
fremtidssikret bygning. En ny sammenhængende bygning foreslås holdt i sort træ, og etableret
med et nyt nedsivningsanlæg på arealet.
Der skal i forbindelse med en ansøgning om et sådan byggeri søges diverse dispensationer.
Det kan eventuelt tilbydes, at Copenhagen Air Taxa får mulighed for at have fornødne papirer
m.m. liggende i bygningen.
De offentlige toiletter i Norddjurs Kommune trænger generelt til renovering og udbygning. I
budgetforliget for 2018 blev der afsat 0,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af offentlige
toiletter.
Beløbet for 2018 er politisk prioriteret til et nyt toilet ved Sangstrup Klint, et tilskud til et nyt
offentligt toilet ved legepladsen ”Fjollehaven” i Fjellerup, og et nyt toilet ved Anholt
Flyveplads.
Beløbet rækker dog kun til de første 2 prioriteter. Der er således ikke midler til det offentlige
toilet på Anholt.
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Der er ikke taget stilling til en budgetblok på renovering af offentlige toiletter til
budgetprocessen for 2019 og overslagsår.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 28-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
Anholt Borgerforening gør opmærksom på at serviceniveauet for de offentlige toiletter ved
forsamlingshuset kan forbedres.
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Orientering om naturpleje på Anholt
00.22.04.P35

18/8089

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Ved seneste Kontaktudvalgsmøde den 8. juni 2017 blev der orienteret om naturplejen på
Anholt.
Der vil i 2018 ikke forekomme ændringer i den naturpleje, som skal udføres.
Dette indebærer, at de arealer der allerede er ryddet, også fremover vil blive ryddet med jævne
mellemrum for at fjerne eller nedbringe udbredelsen af de plantearter, der udgør en trussel for
de klitnaturtyper, som Natura2000-området er udpeget for at beskytte.
I 2015 blev der på 165 ha på Anholt gennemført et større naturplejeprojekt. En redegørelse for
dette projekt ses som bilag. Målet med projektet har været at bekæmpe tilgroning med birk,
rynket rose og bjergfyr, for derigennem at fremme klitnaturtyperne.
Med udgangspunkt i evaluering af forskellige plejemetoders egnethed, vil de allerede ryddede
arealer i Ørkenen også i 2018 blive genryddet vha. en såkaldt biorotor. I efteråret 2018 vil alle
arealer med rynket rose blive genryddet, dvs. arealer på såvel den sydlige som den nordlige
del af Ørkenen.
I 2018 vil det også blive undersøgt, hvorledes omfanget af bevoksninger med birk ved
Flakket, der blev ryddet i 2015, kan nedbringes.
Arealer i Ørkenen som er ryddet for bjergfyr, vil i 2018 blive luget ved manuel optrækning af
frøspirede individer af bjergfyr.
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I græsningsfolden ved Flakket, der afgræsses af kvæg, er tagrørene slået med maskiner i
vinteren 2017-2018 forud for at der sættes dyr på arealet.
Den generelle løbende naturpleje på Anholt vil fortsat bestå i vedligeholdelse af stier som
f.eks. Kærlighedsstien, samt anden vedligeholdende pleje på Nordbjerg, Sønderbjerg og den
del af Ørkenen, der blev ryddet ved EU-LIFE-projektet i 1995.
Der har været stor debat vedr. naturplejens indflydelse på Anholts fugle i Ørkenen. Ifølge
Dansk Ornitologisk Forening Østjylland kan der ikke konstateres negativ påvirkning af
fuglebestanden på øen som følge af den udførte naturpleje.
De anvendte naturplejemetoder ændrer landskabet i en overgangsfase, men fjernelse af rynket
rose, bjergfyr og birk er helt nødvendige at gennemføre, såfremt de lysåbne naturtyper skal
bevares på længere sigt.
Norddjurs Kommune har løbende informeret om naturplejen på Anholt ved flere
borgermøder, i pjecer og på orienteringsskilte ud for de områder, hvor der er lavet naturpleje.
Vi ser frem til en fortsat konstruktiv dialog om naturplejen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Naturpleje på Anholt fremsendt til NaturErhvervstyrelsen 2015
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 28-05-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
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Der blev gjort opmærksom på muligheden for at søge om eksterne midler til naturprojekter fx
i forhold til stierne på Anholt.
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Bilagsoversigt
1.

Orientering om status på anlæg af kystsikringsprojektet
1.

Tidsplan for kystsikring på Anholt samt gentablering af Nordstrandvej
(72924/18)

2.

Orientering om havdambrug
1.

Høringssvar

vedrørende

ansøgning

om

placeringstilladelse

ved

(81489/18)
4.

Orientering om beredskabets indsatskapacitet på Anholt
1.

7.

Plan for Anholt - Beredskab og Sikkerhed (76530/18)

Orientering om naturpleje på Anholt
1.

Naturpleje på Anholt fremsendt til NaturErhvervstyrelsen 2015 (73104/18)
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Underskriftsside

Jan Petersen - formand (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)
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Ulf Harbo (Ø)
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