Kontaktudvalget for Anholt

REFERAT
Sted:

Skype

Dato:

Torsdag den 5. november 2020

Start kl.:

17:00

Slut kl.:

18:30

Medlemmer:

Jan Petersen - formand (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Tom Bytoft (A)
Jens Meilvang (I)
Steen T. Jensen (O)
Benny Hammer (C)
Mads Nikolajsen (F)
Kasper Bjerregaard (V)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Hans Fisker Jensen (A)

Bemærkninger:

Fra Anholt Borgerforening deltager: Karen Konge, Jakob Kjaergaard,
Laurits Møbjerg, Birgitte Dahl Jeppesen. Under orienteringer deltager
endvidere Jette Hansen. Kirsten H. Schmidt, Grenaa Havn deltager under
punkt 1.
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Orientering fra Anholt Havn A/S
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Administrerende direktør for Anholt Havn A/S Kirsten Hvid Schmidt orienterer om havnens
regnskab for 2019, om fremtidige investeringer for Anholt Havn A/S og status for
fondsansøgning til handikaptoilet.
Der er fra beboere på Anholt, ønske om at drøfte Anholt Havns visuelle fremtræden og
generelle stand. Henvendelsen ses i bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategi og kommuneplan samt lokalplan for Anholt
Havn.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning og udviklingsplanerne for havnen
drøftes.
Bilag:
1 Åben Henvendelse, Anholt rodebutik ??

158134/20

2 Åben Anholt præsentation - Anholt Havn præsentation 05112020.pdf

165131/20

Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Orienteringen taget til efterretning. Præsentation fra Grenaa havn A/S medsendes referat.
Grenaa Havn A/S inviterer til dialog med formål at identificere projektmuligheder, der kan
forbedre forhold for brugere på Anholt Havn.
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Beboerforeningen afventer lokalplanen og vil herefter i bestyrelsen drøfte tiltag for områdets
visuelle fremtræden.
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Introduktion til Kontaktudvalg for Anholt
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Kontaktudvalget for Anholt har eksisteret siden 1984 som et dialogforum mellem Norddjurs
Kommune og borgere på Anholt. Kontaktudvalget består af medlemmer af bestyrelsen for
beboerforeningen på Anholt og repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Norddjurs
Kommune.
Kontaktudvalget mødes for at drøfter aktuelle emner der er af interesse for Anholt. Udvalget
har ikke selvstændig kompetence, idet de enkelte sager altid behandles videre i det udvalg,
som sagen henhører. Mødet afholdes én gang årligt på Anholt, og giver således også lejlighed
til at besigtige lokaliteter der er af relevans for dialogen. Der forefindes ikke kommissorium
for udvalget.
På grund af den pågående coronapandemi, og i forlængelse af beslutninger og anbefalinger fra
Regeringen og de danske myndigheder, afvikles møde 2020 i Kontaktudvalget digitalt og der
afholdes et mindre dialogmøde på Anholt primo 2021, med specifikt formål at drøfte
bosætning og erhvervsudvikling på Anholt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi samt
kerneværdierne omkring bæredygtig udvikling.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning
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Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Orienteringen taget til efterretning og der kvitteres gensidigt for det gode samarbejde og den
åben dialog mellem Anholt Beboerforening og Norddjurs Kommune.
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Handicaptilgængelighed på Anholt
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Anholt Borgerforening har ønsket at få en sag for kontaktudvalget vedr. tilgængelighed for
bevægelseshæmmede på Anholt, herunder specielt adgang til strand og vand.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategi, Norddjurs Kommunes handicappolitik og
turismestrategi
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller at sagen drøftes.
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Grenaa Havn A/S og beboerforening på Anholt indgår i dialog, med formål at afdække
projektmuligheder der kan give øget tilgængelighed for bevægelseshæmmede i og omkring
Anholt Havn.
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Boligsituation på Anholt
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Anholt Borgerforening har ønsket et punkt på dagsordenen mht. muligheder inden for
udbuddet af boliger Anholt.
Følgende sagsfremstilling var på dagsordenen på Kontaktudvalgets møde den 27. juni 2019:
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.
Forvaltningen oplyser, at status fortsat er uændret mht. begrænsningerne for at kunne opføre
nye lejeboliger. Der er på ny indgået dialog med boligministeren for en politisk afklaring.
Den aktuelle henvendelsen samt tidligere henvendelser ses i bilag.
På møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019 blev mulighed for fleksibel udlejning
på Anholt behandlet på baggrund af sagen på Kontaktudvalgets møde den 27. juni 2019.
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Kommunalbestyrelsen og en almene boligorganisation, her B45, kan indgå en aftale om, at de
ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne er fastsæt ved
aftale

mellem

kommunalbestyrelsen

og

boligorganisationen,

og

offentliggjort

af

kommunalbestyrelsen, jf. Almenboligloven § 60.
Følgende kriterier er efter beslutning i kommunalbestyrelsen den 27. august 2019 gældende:


En børnefamilie skal stå på B45’s venteliste i forvejen for at kunne rykke frem som 1.
prioritet på ventelisten.



Den ledige lejlighed skal passe til børnefamilien ift. antallet af værelser.



En børnefamilie består af minimum 1 barn (under 16 år) og 1 voksen.

Retursvar skal gives til B45 indenfor 1 uge efter, at man har fået tilbudt en lejlighed.
Således er der indgået en aftale om fleksibel udlejning med B45 for almennyttige boliger på
Anholt, der tilgodeser børnefamilier.
Norddjurs Kommune har visitationsret til 12 boliger, som er ejet af B45. Afdelingen, som de
12 boliger er en del af, rummer i alt 13 boliger og der er i budget for 2022 afsat midler til
netop alment boligformål på Anholt.
Anholt Beboerforening har været i dialog med B45 og vil på baggrund heraf forelægge
kontaktudvalget en række muligheder og dilemmaer i forbindelse med boligudbuddet på
Anholt, herunder også muligheden for pligt til helårsbeboelse samt oprettelse af en fond til
opkøb af helårsboliger.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Bosætning er et central emne i Norddjurs Kommunes Plan- og udviklingsstrategi og
kerneværdien bæredygtig udvikling - herunder økonomisk og social bæredygtighed - er
central for udviklingen af Norddjurs Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
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Indstilling
Formanden indstiller at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Korrespondance med boligminister

158115/20

2 Åben Henvendelse til boligminister Kaare Dybvad Bek - Henvendelse til 158096/20
boligminister Kaare Dybvad Bek.pdf
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Formanden orienterede om brev modtaget dags dato fra Transport- og boligministeriet, ved
Boligminister Kaare Dybvad. Brev medsendes referat. Fællesforvaltningen orienterer
Boligselskabet B45 om dialogen med ministeren og tager initiativ til den videre proces.
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Drøftelse af flyveplads Anholt
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Der har i medierne været omtale af flyvepladsen på Anholt, med særligt fokus på afgifter for
besøgende fly.
Flyvepladsen på Anholt er privatejet af Jens Christian von der Maase. Han ejer hele arealet
inkl. ”skurvognen” og det område, hvor det kommunale toilet ligger. CAT (Copenhagen
Airtaxi) forpagter flyvepladsen (siden 1979) og står for den daglige drift og vedligehold, som
sker med hjælp fra den tilknyttede flyvepladsleder. Pladsen er ikke ellers bemandet.
Der er ifølge konkurrencelovgivningen ikke muligt at give offentlig støtte til et privatejet
selskab,
Norddjurs Kommune er således ikke en part i flyvepladsen eller dens daglige drift.
Kommuners adgang til at drive en lufthavn er beskrevet i lufthavnslovens §52a således:
”Kommuner og kommunale fællesskaber kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet
virksomhed, herunder parkeringsanlæg, på et forretningsmæssigt grundlag og kan i den
forbindelse fastsætte betaling for benyttelse af flyvepladsen.
Stk. 2. En kommune kan alene eller sammen med andre varetage aktiviteter efter stk. 1 i
selskabsform”
Norddjurs Kommune har møde d. 29.10.2020 med Copenhagen Airtaxi og borgmesteren
giver en mundtlig orientering om dette, på Kontaktudvalgets møde.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen umiddelbar sammenhæng til politikker/strategier og fagområder.
9
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Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Notat Anholt flyveplads 2020

140557/20

Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Formanden orienterede om møde den 29. oktober 2020 med Copenhagen Airtaxi og formand
for Anholt Beboerforening orienterede om tilsvarende dialog med Copenhagen Airtaxi.
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Muligheder for etablering af nye virksomheder
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Beboerforeningen har ønsket at drøfte vilkår for etableringen af nye virksomheder på Anholt,
herunder lokalplaners hindring for etablering af helårs virksomheder. Med udgangspunkt i en
konkret sag ønsker beboerforeningen at drøfte problemstillinger, dilemmaer og muligheder
for at understøtte nye virksomheders muligheder for at etablere og drive virksomhed med
helårsbeskæftigelse på Anholt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategi, kommuneplan og kerneværdierne bæredygtig
udvikling herunder social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomisk konsekvens.
Indstilling
Formanden indstiller at sagen drøftes.
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Fællesforvaltningen afsøger muligheder for erhvervsjord med henblik på en drøftelse i MTU.
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Orientering fra Beredskab og Sikkerhed
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
I gennem længere tid har Beredskab & Sikkerhed haft fokus på Anholt i forhold til styrkelse
af øens robusthed i forbindelse med ulykkeshændelser af større eller mindre omfang. Tilbage i
maj 2018 blev der afviklet en storstilet øvelse på øen i samarbejde med Østjyllands Politi,
Region Midtjylland og Forsvaret. Øvelsen var et led i et større arbejde af Beredskab &
Sikkerhed i samarbejde med Norddjurs Kommune omkring en opjustering af øens egen
parathed til at håndtere forskellige opgaver som brand, storm, redning, alvorlige sygdomme
osv. indtil yderligere hjælp kan komme til øen.
På baggrund heraf er Beredskab & Sikkerhed i samarbejde med Beredskabsforbundet i gang
med at udvikle ”Gæsteberedskabet” som en beredskabsform, man på sigt skal kunne tilmelde
sig som borger på ferie på en af Danmarks øer. Udvikling af et Ø-Beredskab /
Gæsteberedskab er en opgave, som fremgår af Beredskabsforbundets rammeaftale med
Forsvarsministeriet. I løbet af foråret og sommeren 2020 har to studerende arbejdet på et
pilotprojekt om Gæsteberedskabet. Man tilmelder sig med navn, telefonnummer og
kompetence samt ankomst- og afrejsetidspunkt med en besked om, at man vil blive kontaktet,
hvis der skulle blive behov for assistance. Hermed vil beredskaberne kunne få sig et overblik
over, hvilke ressourcer der er tilgængelig på øen til yderligere hjælp for det lokale beredskab.
Projektet er tænkt bredt på beredskabet generelt. Man kan eksempelvis tilmelde sig som
brandmand, soldat, sygeplejerske, læge eller førstehjælper. Gæsteberedskabet blev bl.a.
præsenteret på Anholtfærgen ved plakater, foldere og videoklip samt rundt omring på øen. I
efteråret vil der blive evalueret på indsatsen og arbejdes videre med projektet i sammenhæng
med yderligere tiltag.
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Region Midtjylland/ Præhospitalet har indtil videre ikke ønsket at benytte sig af
gæsteberedskabet”, f.eks. ved alvorlig sygdom på øen, hvor lægehelikopter rekvireres. Det er
imidlertid aftalt, at Beredskab & Sikkerhed præsenterer Præhospitalet for en evaluering af
sommerens pilotprojekt på Anholt, hvorefter mulighederne drøftes igen. Pt. er det derfor alene
Beredskab & Sikkerheds egen vagtcentral, der kan gøre brug af ”gæsteberedskabet”, dvs. ved
brand, storm mv.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Indsatsen har sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategien for Norddjurs Kommune, som et
attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning
Bilag:
1 Åben Frivillig Beredskab, nr. 3 2020.pdf

150063/20

2 Åben Kattegatalliance og Anholt - Anholt_folder5.pdf

150062/20

Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Orienteringen taget til efterretning.
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Orientering om turistbetjening på Anholt fra 2021
24.05.00.A00

20/14554

Åben sag

Sagsfremstilling
Som en del af fusionen mellem Destination Djursland og VisitAarhus stopper VisitAarhus
med udgangen af 2020 som operatør på turismeservice samt feriehusudlejning på Anholt.
Dermed frigives 0,130 mio. kr. afsat til turismeservice på Anholt.
På baggrund af kultur- og fritidsudvalgets beslutning den 2. april 2020, som efterfølgende
blev godkendt i økonomiudvalget og tiltrådt i kommunalbestyrelsen, har VisitAarhus og
Norddjurs

Kommune

udarbejdet

en

model

for

fremadrettet

turismeservice

og

feriehusudlejning på Anholt.
Turismeservice
Forvaltningen og VisitAarhus har været i løbende dialog med Grenaa-Anholt Færgeselskab
om en model, hvor præmissen er, at arbejdskraften og turismeservice forbliver fysisk på
Anholt.
Turismeservice overdrages til Grenaa-Anholt Færgeselskab, som dermed modtager i alt 0,150
mio. kr. årligt for at drive turistservice, med 0,130 mio. kr. fra Norddjurs Kommune samt
0,020 mio. kr. fra VisitAarhus. Turistservice vil blive placeret i havnekontoret på Anholt, og
turister vil have adgang til turistinformationer i havnekontorets normale åbningstider,
herunder når færgen ankommer. VisitAarhus vil udover økonomisk tilskud stå til rådighed
med sparring og rådgivning i det omfang turismekontoret måtte have brug for.
Feriehusudlejning
Feriehusudlejningen kan af lovgivningsmæssige årsager hverken varetages af Norddjurs
Kommune, VisitAarhus eller af Grenaa-Anholt Færgeselskab, da det kan være
konkurrenceforvridende. VisitAarhus har lavet en aftale med Novasol om at overtage de 17
sommerhuse, der udlejes som en del af den nuværende aftale om turistservice. Der pågår
dialog omkring muligheden for, at Novasol kan leje sig ind i færgekontoret og have base der.
Hvis udlejningen skal være rentabel, skal der flere huse i udlejningen, og Norddjurs
14
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Kommune vil være behjælpelig med formidle til sommerhusejerne, at forretningen er
overdraget.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Der er sammenhæng til Plan- og udviklingsstrategi og turismestrategi for Djursland.
Økonomiske konsekvenser
Grenaa-Anholt Færgeselskab modtager i alt 0,150 mio. kr. årligt hvoraf de 0.130 mio. kr. er
afsæt i Norddjurs Kommunes budget til lokal turistservice på Anholt.
Indstilling
Formanden indstiller at sagen tages til efterretning.
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Orienteringen taget til efterretning.
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Orinteringer
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Orienteringer:
-

Projekt Dark Sky Anholt v/ Jacob Kjærgaard

Der arbejdes i en projektgruppe med processen mod certificering og med en række
forskellige delaktiviteter som fx skoleklasser på tur til Anholt og forskere fra Aarhus
Universitet, Institut for Astronomi og Fysik, der kan bruge Anholt i deres arbejde.
-

Status på fibernet v/Karen Konge

Arbejdet med nedgravning af fiberkabler og efterfølgende etablering i de enkelte huse er i
gang og bliver udført af fibernet-leverandøren Fibia. Gravearbejdet vil strække sig over
efteråret og vinteren 2020/21.
-

Den nationale havplan v/ formanden

Søfartsstyrelsen er i færd med at udarbejde Danmarks første havplan, der jf. EU-Direktiv
2014/89 om Maritim Fysisk planlægning og Havplanloven skal være udstedt senest den
31. marts 2021. Formålet med udarbejdelse er at koordinere udvikling af havarealer, samt
at fremme sameksistensen mellem fiskeri og akvakultur, råstofindvinding, natur, skibsfart,
energisektoren, friluftsliv, turisme m.m. og dermed bidrage til bedre rammebetingelser for
de maritime erhverv.
-

Spise og samværsklubben v/ Jette Hansen

Fastboende invalide- og alderspensionister på Anholt samles hver onsdag i vinterhalvåret
til spisning og samvær i forsamlingshuset.
-

Anholt som grøn ø v/ formanden

16
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Der er på budget 2020 afsat 0,05 mio. kr. til en indsats der skal fremme Anholt som grøn ø.
Der er på den baggrund indgået dialog mellem forvaltningen og Borgerforeningen om
anvendelsesmuligheder og vision for indsatsen.
-

Bænke på Anholt v/Karen Konge

Beboerforeningen har ønske om at opstille bænke på udvalgte steder på øen til glæde for
beboere og gæste på øen.
-

Regent besøg 2021 v/ formanden

Norddjurs Kommune planlægger i samarbejde med Kongehuset, at besøget kan afvikles i
forsommeren 2021
-

Nationale energiprojekter v/formanden

Regeringens første del af klimahandleplanen er vedtaget og omhandler bl.a. etableringen
af energiøer, grøn omstilling ved eksempelvis tilskud til grønne varmekilder
(varmepumper) og en grøn affaldssektor.
-

Præst og præstegård v/ formanden

Der afholdes møde d. 18.11.2020 mellem Norddjurs Kommune og biskop og provst for en
dialog vedr. genbesættelse af stillingen som præst på Anholt samt om den forestående
renovering af præsteboligen og betjening af embedet under renoveringen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen umiddelbare sammenhæng
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Formanden indstiller at orienteringerne tages til efterretning
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Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Orienteringerne taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Velfærdsforvaltningen tager initiativer til, at voksen- og plejeudvalget behandler en sag om
spiseklubben for 2021 og fremover, med afsæt i at initiativet er eneste tilbud til ældre på
Anholt.
Beboerforeningen sender ansøgning vedr. opstillingen af bænke på kærlighedsstien til
Fællesforvaltningen.
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10.

05-11-2020

Eventuelt
00.22.00.P35

20/16719

Åben sag

Sagsgang
KA
Sagsfremstilling
Eventuelt
Beslutning i Kontaktudvalget for Anholt den 05-11-2020
Intet at referere
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Bilagsoversigt
1.

4.

Orientering fra Anholt Havn A/S
1.

Henvendelse, Anholt rodebutik ?? (158134/20)

2.

Anholt præsentation - Anholt Havn præsentation 05112020.pdf (165131/20)

Boligsituation på Anholt
1.

Korrespondance med boligminister (158115/20)

2.

Henvendelse til boligminister Kaare Dybvad Bek - Henvendelse til boligminister
Kaare Dybvad Bek.pdf (158096/20)

5.

Drøftelse af flyveplads Anholt
1.

7.

Notat Anholt flyveplads 2020 (140557/20)

Orientering fra Beredskab og Sikkerhed
1.

Frivillig Beredskab, nr. 3 2020.pdf (150063/20)

2.

Kattegatalliance og Anholt - Anholt_folder5.pdf (150062/20)
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Underskriftsside

Jan Petersen - formand (A)

Hans Fisker Jensen (A)

Tom Bytoft (A)

Jens Meilvang (I)

Steen T. Jensen (O)

Benny Hammer (C)

Mads Nikolajsen (F)

Kasper Bjerregaard (V)

Ulf Harbo (Ø)
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