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19. marts 2012

Årsregnskab 2011 - sektorbeskrivelser
00.03.00P00 11/24351
Sagsgang: MTU

Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2011 skal behandles i økonomiudvalget den 10.
april 2012 og i kommunalbestyrelsen den 17. april 2012.

Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for
hvert fagudvalg.

./.

Sektorbeskrivelsen samt en regnskabsoversigt for miljø- og teknikudvalget er vedlagt som bilag.

Servicedirektøren indstiller sektorbeskrivelsen og regnskabsoversigten til orientering

Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingen.
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Budgetopfølgning for Miljø- og teknikudvalget ultimo februar 2012.
00.30.10Ø09 / 12/33
Sagsgang: MTU
Budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2012 viser ingen forventede afvigelser indenfor Miljø – og
teknikudvalgets område.

(1.000) kr.
Drift
Anlæg

./.

Opr.
Overført fra Tillægsbudget
tidl. år
bevillinger* Korr. Budget Afvigelse
76.389
0
-300
76.089
22.595
0
142
22.737

Forventet
regnskab
0
76.089
0
22.737

*Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen

Afvigelse på miljø- og teknikudvalgets område har følgende effekt på kommunens serviceramme:

-0,300 mio. kr.

Dokning af Mellerup-Voer Færgen 0,300 mio. kr. er overført fra drift til anlæg, hvilket har en tilsvarende positiv effekt i forhold til kommunens serviceramme.

./.

Bilag over mer-/mindreforbrug ved budgetopfølgningen inkl. områder med budgetpres og
iværksatte tiltag samt forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges.

Servicedirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingen.
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19. marts 2012

Anlæg af omfartsvej nord for Grenaa.
05.00.00P17 10/4449
Sagsgang: MTU, ØK, KB

Det forventes, at der i den nærmeste fremtid kan indgås kontrakt med transportministeriet om anlæg
af omfartsvejen nord for Grenaa, hvorefter det egentlige arbejde med udarbejdelse af projekt m.v.
vil kunne igangsættes.

Kontrakten forventes at indebære, at Norddjurs Kommune vil skulle forestå anlæg af vejen. I den
forbindelse vil der være behov for at indgå aftale med en ekstern bygherre rådgiver.

Udgiften til bygherrerådgivningen forventes at overskride EU`s tærskelværdi, der pt. ligger på ca.
1.5 mio. kr.

Tilbudsindhentningen reguleres således af EU`s udbudsregulativ, hvor kommunalbestyrelsen har
vedtaget, at bemyndige fagudvalget til at træffe beslutning vedrørende tilbudsform, tildelingskriterier og endelig tildeling af arbejdet.

Servicedirektøren indstiller,

1. at bygherrerådgivningen snarest udbydes i EU-udbud som offentlig licitation med tildelingskriterierne pris, erfaring og organisation, der vægter med hver 33 %,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til indgåelse af en kontrakt vedrørende
bygherrerådgivning og igangsætning af det videre arbejde, og
3. at bevillingen finansieres over kassebeholdningen, hvor den senere forventes dækket af tilsvarende indtægter fra staten.

Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingens pkt. 1 og tiltræder indstillingens pkt. 2 og
3.
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Ansøgning til statens cykelpulje
05.01.00P00 12/5959
Sagsgang: MTU

Så er der åbent for ansøgninger til statens cykelpulje 2012. Puljen har til formål at forbedre forholdene for cyklister. Det er muligt at søge støtte til cykelprojekter såsom: Cykelbyer, cykelstier, kampagner mv. Det er muligt at få et tilskud på 40% af projektudgiften, altså en egen udgift på 60%.

Cykelpulje: http://vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=671958

Forvaltningen kan ikke pege på konkrete kommunale stiprojekter i Fjellerup området, der ville være
relevante at søge puljemidler til.

Norddjurs Kommunes stiplan / handlingsplan oplister en række cykel-/stiprojekter. Projekterne er
prioriteret i forhold til hvor mange borgere der vil få glæde af projektet, samt hvilke trafikale problemer projektet vil løse på lokaliteten. Dette set i forhold til udgiften.

Prioriteringen er opdelt i land og by projekter, dette skyldes at de forholdsvis kostbare projekter i
landområderne ville blive prioriteret ned. Derudover er stiprojekterne i byerne opdelt i byer og mindre bysamfund.

Nr.

Lokalitet

5
6

Auning – Øster Alling (ÅrhusvejAllingkærvej)
Allingåbro – Tøjstrup (Tøjstrupvej)
Glesborg – Brændtvadvej (Laenvej)
Ålsrode – Mølleskolen (Ålsrodevej)
Voldby – Dolmer (Dolmervej)
Ørsted – LI. Sjørup (Rougsøvej)

7

LI. Sjørup – Holbæk (Rougsøvej)

1
2
3
4

Projekt
Dobbeltrettet, vest side + 60 km/t skiltning på Allingkærvej
60km/t skiltning+ evt. hastighedsreducerende foranstaltninger

Pris [kr.]
4.650.000
600.000

Dobbeltrettet

5.900.000

Dobbeltrettet

3.750.000

Dobbeltrettet
Dobbeltrettet
60km/t skiltning+ evt. hastighedsreducerende foranstaltninger

8.650.000
10.500.000

Stiprojekter i by vist i prioriteret rækkefølge
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Nr./
År
1

By

Miljø- og teknikudvalget

Lokalitet

Projekt

19. marts 2012

Pris [kr.]

Skiltning af eksisterende sti som
fællessti

15.000

Cykelbane: Ny afstrbning

35.000

60km/t skiltninig
40km/t + hastighedsreducerende
foranstaltninger
40km/t + evt. hastighedsreducerende
foranstaltninger
Befæstelse af eksisterende grussti
ved Auning Skole

10.000

Grenaa

Kystvej

3

Allingåbro
Auning

Rougsøvej (Hovedgaden – chikane ved Aldi)
Gjesingvej

4

Auning

Stadion Allé

5

Auning

Torvegade og Århusvej (Østergade – Potetevej)

6

Auning

Nyvangsvej – Sdr. Fælledvej

7

Allingåbro

Granbakkevej

40km/t + bump

250.000

8

Auning

Nørregade, Juelsgade, Kirkegade
og Tårupvej (Østergade – eksisterende sti)

40km/t + evt. hastighedsreducerende
foranstaltninger

200.000

9

Grenaa

Mellemstrupvej

Befæstelse af eksisterende grussti
ved asylcenter (dobbeltrettet)

180.000
400.000

Befæstelse af eksisterende grussti

540.000

12

Grenaa

Ny separat sti

900.000

13

15

Grenaa
Allingåbro
Auning

16

Grenaa

17

Grenaa
Allingåbro
Grenaa

Hovedgaden (Broagervej - Tøjsrupvej)
Humlevej – Snebærvej
Møgelbjergparken – eksisterende
sti
Djursgade – Ymersvej
Tøjstrupvej (Hovedgaden – bygrænsen)
Klibovej
Åstrupvej (Solvangs Allé – Mellemstrupvej)
Fuglsangvej
Hovedgaden (Tøjsrupvej –
Nordkystvejen)
Kattegatvej

40 km/t, hævede flader i kryds

11

Allingåbro
Grenaa

20

Allingåbro

Rougsøvej (Nordkystvejen –
Hovedgaden)

21

Grenaa

Bredstrupvej

2

10

14

18
19

120.000
100.000
200.000

Sti ved gammelt jernbanespor
40km/t + evt. hastighedsreducerende
foranstaltninger
40km/t + bump

1.260.000

Cykelsti

2.920.000

Dobbeltrettet sti på sydside
Fællessti. Eksisterende fortovareal
benyttes og asfalteres.
Cykelsti
Cykelbane + mindre udviddelse af
kørebaneareal (2m). Fortov på eksisterende bro ændres til fællessti.
Cykelsti

3.150.000

250.000
150.000

2.820.000
5.660.000
2.600.000
5.680.000

Stiprojekter i by vist i prioriteret rækkefølge

Nr.

Lokalitet

1

Vivild (Langgade)

2

Gjesing (Auningvej)

3

Gjerrild (Stokkebro - Gjerrild
Bygade)

Projekt
40km/t + evt. hastighedsreducerende foranstaltninger
40km/t + evt. hastighedsreducerende foranstaltninger
40km/t + evt. hastighedsreducerende foranstaltninger

Stiprojekter i mindre bysamfund vist i prioriteret rækkefølge

5

Pris [Kr.]
300.000
280.000
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Servicedirektøren indstiller, at der vælges hvilket projektet der skal ansøges støtte til i cykelpuljen.

Miljø- og teknikudvalget vælger at ansøge om disse projekter:
•

0,30 mio. kr. til et ”2minus 1” vejprojekt

•

0,30 mio. kr. til en cykelkravlegård

•

2,00 mio. kr. til renovering af hovedgaden i Allingåbro

•

4,65 mio. kr. til en dobbeltrettet cykelsti Auning – Øster Alling

•

0,40 mio. kr. til mindre projekter i ovenstående liste
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Miljø- og teknikudvalget

19. marts 2012

Forlængelse af letbane til Grenaa Havn
05.01.02P05 11/25195
Sagsgang: MTU, ØK, KB
Der er i Norddjurs Kommune et politisk ønske om at videreføre letbanen fra Grenaa Station
ned til Grenaa Havn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. november 2011 at igangsætte en
undersøgelse af muligheder for at forlænge letbanen.

COWI har gennemført en prissætning på en forlængelse af letbanen fra Grenaa Station til hhv. Hotel Crone og til KattegatCentret. Der er tale om grove anlægsoverslag. Der er beregnet økonomi
både på en ikke-elektrificering og på en elektrificering.

Det fremgår, at en elektrificeret forlængelse af letbanen skønnes at koste hhv. 27 mio. kr. til Hotel
Crone (i alt 2,4 km) og 37 mio. kr. til KattegatCentret (i alt 3,0 km). Hertil skal der ifølge COWI
lægges 25% til projektering og uforudsete omkostninger.

Letbanesamarbejdet vil i september 2012 udsende udbudsmateriale for anlæg af letbane i Aarhus og
på Odder- og Grenaabanerne. Udbudsmaterialet indbefatter også indkøb af rullende materiel. Udbuddet omfatter imidlertid ikke et evt. tilkøb på at forlænge letbanen ned til Grenaa Havn.

COWI har i samråd med Letbanesekretariatet oplistet disse forhold, der skal belyses inden et eventuelt samlet udbud:
•

Specifik vurdering af tilstanden af det eksisterende spor til Grenaa Havn.

•

Specifik vurdering af, om en forlængelse vil kræve ny krydsningsstation og/eller nyt togsæt

•

Vurdering af, om der er VVM-pligt på letbane-forlængelsen

•

Indarbejdelse af tilkøbet i det samlede udbudsmateriale

COWI estimerer, at processen vil kunne gennemføres for et honorar på ca. 1 mio. kr.
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Norddjurs Kommune er i dialog med Letbanesekretariatet om muligheder for at indarbejde en forlængelse af letbanen som en option i det samlede udbud, og om muligheden for, at Letbanesekretariatet står for ovennævnte undersøgelse (for Norddjurs Kommunes regning).

Der er i budgettet afsat 2 mio. kr. i 2013 til fremføring af letbanen til Grenaa havn. Der er således
tale om en fremrykning.

./.

Bilag: Prissætning af forlængelse af letbanen og forlængelse af letbanens linjeføring fra Grenaa
station til Grenaa havn.

Servicedirektøren indstiller,
1. at COWI’s rapport med en prissætning på en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn tages
til efterretning,
2. at Letbanesamarbejdet anmodes om en accept af, at en forlængelse af letbanen til Grenaa
Havn indarbejdes som en option i det samlede udbud af letbanen,
3. at Letbanesamarbejdet anmodes om at lade de supplerende undersøgelser gennemføre og
indarbejde forlængelsen af letbanen som en del af det samlede udbudsmateriale,
4. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af rådgivningen til ovennævnte, såfremt Letbanesamarbejdet ikke ønsker at stå for dette,
5. at meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., og
6. at udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Servicedirektøren oplyste på mødet, at der var vedhæftet en forkert version af COWI-notatet. Den
korrekte version af notatet dateret ”Februar 2012” blev udleveret på mødet.

Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen.
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Vejføring – Glesborg
05.01.02P05 12/5788
Sagsgang: MTU, ØK, KB

I forbindelse med budget 2012 er der på investeringsoversigten afsat 0,200 mio. kr. til afklaring af
vejføring i Glesborg. Udgangspunktet for udviklingen af Glesborg er planen fra 2003. Det afsatte
beløb skal anvendes til at skabe et plangrundlag vedrørende en eventuel ny vejføring med beregning
af omkostning til anlægget.

Servicedirektøren indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. til udarbejdelse af
projektet. Anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen.
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Borgerinddragelse – Hovedgaden Allingåbro
05.01.08G00 11/24655
Sagsgang: MTU, ØK, KB

Kommunalbestyrelsen har afsat 1,0 mio. kr. på investeringsoversigten i 2012 til løsning af de trafikale problemstillinger i Hovedgaden, samt en generel byforskønnelse af Allingåbro.

I den forbindelse skal borgerne i Allingåbro inddrages i planlægningsprocessen. Derfor planlægger
Teknik og Drift afdelingen at afholde en borger-workshop.

Workshoppen indledes med en med en kort introduktion. Derefter opdeles forsamlingen og samles
ved mindre borde, hvor emner som trafiksikkerhed, parkering, opholdsarealer og byforskønnelse
kan diskuteres. Til sidst indsamles forslag fra de forskellige borde. Teknik og Drift afdelingen planlægger at afholde workshoppen på Allingåbro Hotel onsdag den 18. april 2012 fra kl. 17 – 19.

Teknik og Drift afdelingen vil på grundlag af de indkomne forslag udarbejde et endeligt forslag, der
kan udføres indenfor den økonomiske ramme på 1,0 mio. kr. Til projektet er der i alt afsat 2,0 mio.
kr. over 2 år.

Forslaget med eventuelle alternativer forelægges herefter miljø- og teknikudvalget til beslutning.

Servicedirektøren indstiller,
1. at Teknik og Drift afholder borgerworkshop som beskrevet ovenstående,
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektet,
3. at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., og
4. at projektet forelægges miljø- og teknikudvalget til beslutning.

Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen.
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Meddelelser / efterretninger
00.01.00I00 11/1400

Fra udvalgets medlemmer

Fra servicedirektøren

00.01.00A21 12/4857
./.

Evaluering af kommunalreformen på natur- og miljøområdet.

00.16.00P20 09/24257
Orientering om organisering af klimaindsatsen.

09.17.18P19 11/17340
./.

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug, Lyngbyvej 111, 8570 Trustrup.

09.17.18P19 12/4457
./.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Bode Vestergaard, Bodevej 33, 8950 Ørsted.

09.17.18P19 12/4927
./.

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug, Nygårdsvej 47, 8570 Trustrup.

09.17.24P19 12/2669
./.

Afgørelse om udvidelse af eksisterende stalde på grund af dyrevelfærd på Voer Gade 5, 8950
Ørsted.

Miljø- og teknikudvalget tager orienteringen til efterretning.
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Jens Meilvang

Tom Bytoft

Niels Basballe

Allan G. Jørgensen

Olaf K. Madsen
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