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Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo september 2013.
00.30.10.S00
Sagsgang: MTU

13/650

Åben sag

Sagsfremstilling
Overordnet konklusion:
Drift
Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget.


Årets driftsbudget pr. ultimo september 2013 viser, at der forventes et mindreforbrug
på 1,7 mio. kr. ekskl. overførte midler.



Af de overførte driftsmidler på 11,3 mio. kr. forventes et forbrug på 6,8 mio. kr.

Anlæg


På anlæg forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede
budget.

Årsager:
Drift


Projekt Hovedgaden, Allingåbro, mindreudgift p.g.a. planlagt udsat færdiggørelse 0,7
mio. kr., grundet årstiden, som forventes overført til 2014. Det skal bemærkes, at 1,0
mio. kr. af de 2,0 mio. kr. afsat til projektet, finansieres over anlægsbudgettet og for
nuværende er næsten disponeret.



Projekt Grenaa by incl. bede, mindreudgift 1,0 mio. kr., som forventes overført til
2014. Beløbet skal indgå i finansieringen af områdefornyelsen af Grenaa midtby, som
forventes igangsat i 2014. Beløbet skal overføres til kultur- og udviklingsudvalget.
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Det forventede forbrug på overførte midler skyldes hovedsagelig udgifter til de i
overførselsredegørelserne angivne formål, herunder vintertjeneste, vejbelysning,
vejafvandingsbidrag, busdrift, kommunale ejendomme og renovering af kursuscenter
Moselund.

Anlæg
Der forventes et mindreforbrug vedr. følgende projekter i indeværende år, 2013:
Projekt:
Cykelsti Auning-Ø.AllingTårup
Indsats tomme boliger 2012
Indsats tomme boliger 2013
Legepladser

Mio. kr.

Omfartsvej nord for Grenaa
Stiprojekt Allingåbro-Ørsted
Energimærkning af bygninger
Grenaa midtby
Letbane, Grenaa havn
Renovering af det gamle rådhus
Revision af vandløbsregulativer
I alt

-1,2

Bemærkninger:
Overføres til 2014 (afhængig af vejrliget)

-0,7
Overføres til egenfinansiering i 2014
-1,0 Ov Overføres til egenfinansiering i 2014
-0,2
Overføres til 2014
-0,5
-0,9
-0,1
-0,1
-1,0
-0,2
-0,2
-6,1

Overføres til 2014
Overføres til 2014 (afhængig af vejrliget)
Overføres til 2014
Overføres til kultur- og udvikling
Overføres til 2014
Overføres til 2014 (udvendig renovering)
Overføres til 2014

Opmærksomhedspunkter:


Der er p.t. 1,6 mio. kr. til rest på budgettet for vintertjeneste. Dette beløb skønnes
under normale omstændigheder ikke at kunne dække udgiften til saltning i november
og december måneder, hvorfor budgettet må forventes at blive overskredet. Hvis der
bliver tale om snerydning eller et ekstraordinært antal udkald til saltning, vil budgettet
blive væsentligt overskredet.



Randers Fjords Færgefart har haft faldende billetindtægter, hvorfor der forventes en
mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. Mindreindtægten forsøges udlignet ved besparelser
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på udgiftsiden, og det forventes derfor p.t., at det budgetterede driftstilskud kun vil
blive overskredet i begrænset omfang.


Det

fælleskommunale

redningsberedskab

har

haft

kraftigt

stigende

uddannelsesudgifter de senere år pga. store løbende udskiftninger i styrken.
Lønkontoen er endvidere under pres som følge af et større ressourceforbrug ved
udrykninger til brande m.v. end indarbejdet i budgettet. Det forventes derfor p.t., at
totalbudgettet for det fælleskommunale redningsberedskab vil blive overskredet. For
Norddjurs Kommunes vedkommende forventes det p.t., at Norddjurs Kommunes
andel af merudgiften kan finansieres indenfor overførslen fra 2012 på 0,3 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser
Korrigeret
budget
(Mio. kr.)
Drift ekskl. overførte midler
Overførte driftsmidler
Drift i alt
Anlæg

Forventet
regnskab

Afvigelse*

102,4
11,3
113,7

100,7
6,8
107,5

-1,7
-4,5
-6,2

34,0

27,9

-6,1

* - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning for MTU, ult. sept. 2013.pdf

140080/13

2 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning september 2013

135156/13

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Til efterretning.
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Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan 2013
00.01.00.P35
Sagsgang: MTU

13/2956

Åben sag

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget i 2013.
Af arbejdsplanen for miljø- og teknikudvalget fremgår miljø- og teknikudvalgets egne sager,
der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i miljø- og teknikudvalget
i 2013.
Arbejdsplanen for 2013 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan godkendes.
Bilag:
1 Åben Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan - 30. oktober 2013
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Indstillingen godkendt.
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Vedtagelse af mastepolitik - vejledende retningslinjer for opstilling af mobilantenner og
master
01.00.00.P22
Sagsgang: MTU, ØK, KB

13/8898

Åben sag

Sagsfremstilling
Udviklingen indenfor mobiltelefoni og mobilteknologi har medført et stigende behov for at
opsætte mobilmaster og -antenner i et mere og mere fintmasket net. Norddjurs Kommune
ønsker at bidrage til en forbedret mobildækning i kommunen for at sikre borgere og
erhvervsliv de bedste muligheder for trådløs kommunikation både i form af mobiltelefoni og
trådløst internet.
Forvaltningen har derfor udarbejdet nærværende mastepolitik med retningslinjer for opstilling
af alle nye master og antenner i Norddjurs Kommune.
Formålet med retningslinjerne er at fremme fornøden dækning af borgernes og erhvervslivets
behov for mobiltelefoni, mobile dataoverførsler mv., samtidig med at der ikke opstilles flere
antennemaster end nødvendigt.
Mastepolitikken vil forbedre muligheden for at vejlede teleselskaberne på et tidligt tidspunkt i
processen ved planlægning af opstilling af antennemaster og vil kunne hjælpe teleudbyderne
til at finde de bedst egnede placeringsmuligheder for opstilling af antennemaster og
–systemer. Den skal sikre, at antennemasterne opstilles så hensigtsmæssigt som muligt, og at
der tages de nødvendige hensyn til planforhold, bevaringsinteresser og landskabelige forhold.
Mastepolitikken skal være et arbejdsredskab for kommunens sagsbehandlere og for de
ansøgende teleselskaber. Kommunens borgere vil ligeledes kunne følge med i, hvor i
kommunen der er de bedste muligheder for opstilling af master og antennesystemer.
Der har været afholdt møde med udbydere af mobiltelefoni i processen frem mod det endelige
forslag til mastepolitikken. Mødet blev afholdt med henblik på at få indarbejdet relevante
forhold, som selskaberne kunne bidrage med. Teleselskaberne har i den forbindelse udtrykt
anerkendelse af, at Norddjurs Kommune vælger at formulere en mastepolitik, der smidiggør
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dialogen om opstilling af antennemaster samt giver en vejledning i forhold til opstilling af
master.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at mastepolitikken vedtages.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 21-08-2013
Indstillingen tiltrædes, idet udvalget ønsker en evaluering efter 2 år.
Beslutning i Økonomiudvalget den 10-09-2013
Økonomiudvalget tilbagesender sagen og ønsker, at der gennemføres en høring.
Ny sagsfremstilling
Mastepolitikken har nu været i høring i 2 uger fra d. 23. september til d. 4. oktober 2013. I
høringsperioden er der indkommet i alt 12 høringsbidrag.
Høringssvarene i hovedtræk:


Naturstyrelsen foreslår, at hele kystnærhedszonen inddrages i zone 1, skærpet hensyn.



Teleselskaberne har svaret, at de ikke har yderligere bemærkninger end dem, de
allerede er kommet med, og som er indarbejdet i politikken.



En borger ønsker at få uddybet, hvordan kommunen konkret vil bidrage til en
forbedret mobildækning.



De 9 øvrige høringssvar handler om, at der er for dårlig dækning mange forskellige
steder i kommunen. Den dårlige dækning gør bl.a. arbejdet meget svært og
omstændeligt for hjemmeplejen, som pga. udfald og manglende dækning ofte har
svært ved at udføre deres arbejde tilfredsstillende. De områder der nævnes er: Øster
Alling, Holbæk, Udby, Udbyhøj, Rygårde Strand, dele af Allingåbro, Mastrup,
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Fjellerup, Glesborg, Bønnerup, Gjerrild, Fannerup, Ginnerup, Ålsø, Ålsrode, Homå
Glatved, Lyngby, Albøge og Søby.

Skema med høringssvar, resume og forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.
Mastepolitikken er beregnet som et arbejdsredskab for for kommune og ansøgere, så det
bliver lettere at søge om placering af master og give tilladelser til dette ud fra de fastlagte
retningslinjer. Høringssvarene vedr. dårlig dækning er ikke relevante i denne forbindelse, men
giver anledning til at dækningsgraden undersøges nærmere, samt at der etableres en
forstærker inde på Glesborg Plejecenter.
Forvaltningen foreslår, at der åbnes mulighed for at indmelde huller i mobildækningen samt
mangelfuld bredbåndsforbindelse via en formular på kommunens hjemmeside. Herved opnås
et større overblik over, hvor udfordringerne er.
Rettelserne i mastepolitikken er markeret med rødt.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt indstillingen følges, skal der afsættes ressourcer til arbejdet og evt. indkøbes bistand.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. Mastepolitikken vedtages med ændringer som foreslået af Naturstyrelsen, så alle
områder indenfor kystnærhedszonen indlemmes i zone1, Skærpet Hensyn.
2. Der beskrives en proces, hvori indgår et estimat af ressourcer i forbindelse med det
videre arbejde med registrering af dækningen, og at der efterfølgende tages stilling til
en strategi for det videre arbejde.
Bilag:
1 Åben Alle høringssvar - uden kommentarer
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2 Åben Mastepolitik-2 rettelser med rødt.pdf

140100/13

3 Åben Høringssvar samlet i skema - 1

140094/13

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Indstillingen tiltrædes.
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Igangsætning af debatfase for klimatilpasningsplan, tillæg til kommuneplanen
01.02.03.P20
12/2733
Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB

Åben sag

Sagsfremstilling
Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om
klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og
udarbejde klimatilpasningsplaner. Klimatilpasningsplanen skal udarbejdes som tillæg til
kommuneplanen.
Kommunalbestyrelsen vedtog med forslag til Kommuneplan 2013 en række mål for
kommunens indsats i arbejdet med klimatilpasning.
Forvaltningen har sideløbende udarbejdet en risikokortlægning, der viser hvor der er risiko for
oversvømmelse i dag og om 100 år. Delelementer af kortlægningen er løbende blevet
præsenteret for og godkendt af miljø- og teknikudvalget. Risikokortlægningen skal fungere,
som et screeningsredskab til at lokalisere nuværende og potentielle risiko-områder, og vil
danne grundlag for udpegning og prioritering af risiko-områder i klimatilpasningsplanen. Ved
efterfølgende iværksættelse af konkrete indsatser, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt
at foretage mere detaljerede undersøgelser af de udpegede områder.
Forvaltningen fremlægger nu udkast til debatoplæg til brug ved foroffentlighedsfasen.
Udover debatoplægget vil følgende information blive gjort tilgængelig for offentligheden via
kommunens hjemmeside:



Den samlede risikokortlægning.



En manual/guide, der forklarer indhold og formål med kortlægningen, og som kan
bruges af borgere, der ønsker detaljeret information om kortlægningen.



Mulighed for at indrapportere oplevede oversvømmelseshændelser samt uploade egne
billeder af oversvømmelse, skybrud mv.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at der holdes foroffentlighedsfase i perioden 19. november –
4. december 2013.
Bilag:
1 Åben Oplæg til debatfase 19/11-4/12

132774/13

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 28-10-2013
Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Indstillingen tiltrædes.
Grønt Råds medlemmer orienteres.
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Omfartsvej ved Grenaa - endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 09
01.02.15.P16
13/9645
Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB

Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at gennemføre planlægningen, som er en
forudsætning for, at der kan anlægges en omfartsvej nord om Grenaa. Omfartsvejen skal
styrke vejadgangen til Grenaa Havn og erhvervsarealerne bag havnen.
Planlægningen for omfartsvejen foretages af tidsmæssige årsager som et tillæg til
Kommuneplan 2009, som er den gældende kommuneplan og ikke til den kommende
Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2009 er der en reservation til omfartsvejen, men det er
nødvendigt, at vejforløbet fastlægges mere detaljeret i et tillæg til kommuneplanen.
Den nye omfartsvej er omfattet af VVM-reglerne. Ved en screening er det vurderet, at
omfartsvejen kan påvirke miljøet, og at der derfor skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Ændringen af kommuneplanen medfører også, at der skal gennemføres en miljøvurdering
efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering ifølge
miljøvurderingsloven har været offentliggjort i perioden 26. juni til 3. september 2013, og den
19. august 2013 er der afholdt et offentligt møde om sagen.
Den offentlige høring gav anledning til 11 bemærkninger.
På baggrund af VVM-redegørelsen, miljøvurderingen og den offentlige høring er der lavet en
sammenfattende redegørelse, der opsummerer afvejningerne og miljøhensynene.
I forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen indgår 2 linjeføringer for
omfartsvejen, som fremstår som ligeværdige alternativer. På baggrund af VVM-redegørelsen
og den offentlige debat vurderer forvaltningen, at den ansøgte linjeføring 1 kan fastholdes,
idet det den miljømæssigt set ikke anses for at være væsentligt forskellig fra linjeføring 2.
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For at omfartsvejen kan anlægges, skal der udstedes en VVM-tilladelse. Et udkast til VVM
tilladelsen er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2009 med tilhørende VVM-redegørelse, hvori
linjeføring 1 indgår, vedtages, og at
2. der udstedes VVM-tilladelse til gennemførelse af en omfartsvej med linjeføring 1.
Bilag:
1 Åben Kommuneplantillæg nr. 23 - Linjeføring 1

133819/13

2 Åben Miljøredegørelse (VVM og MV i samme redegørelse)

133652/13

3 Åben VVM tilladelse linieføring 1

133647/13

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 28-10-2013
Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Indstillingen tiltrædes.
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Samarbejde med lokale foreninger om vedligehold af grønne arealer i landsbyerne
04.01.00.G01
Sagsgang: MTU, KUU

13/18592

Åben sag

Sagsfremstilling
Som del af budgettet for 2012 blev det besluttet, at: ”Der søges indgået aftaler om
overdragelse af det grønne vedligehold af kommunale arealer til lokale foreninger i det
omfang, der er eller kan etableres grundejerforeninger eller tilsvarende foreninger. Opgaven
vedrører såvel grønne områder som vejbeplantninger. Gennemførelse af projektet skal ske i et
samarbejde med kultur og udvikling (både administration og udvalg).” Det blev i den
forbindelse forudsat, at 2/5 dele af budgettet på 500.000 kr. tildeles til lokalområdet og at de
resterende 3/5-dele spares.
Indtil nu er det alene i et tilfælde lykkes at lave en aftale med en lokal forening. Det drejer sig
om Enslev Forsamlingshus, der fra kommunen har fået overdraget et mindre areal samt et
rosenbed, som kommunen hidtil har passet. Forsamlingshuset har i den forbindelse modtaget
et kontant tilskud til renovering af bedet, og Norddjurs Kommune har herefter ingen opgaver
og ansvar på arealet.
I et forsøg på at få indgået flere aftaler er der i udviklingsforvaltningen etableret en ad hoc
arbejdsgruppe, der koordinerer forskellige tiltag i landsbyerne. Det kan f.eks. være planer om
nedrivning af et hus, der bliver koordineret med et foreningsønske om etablering af en
frugthave eller andet og realiseret med et tilskud fra driftsmidlerne. Tilskuddet kan være
økonomisk eller i form af redskaber, planer mv.
Det er forvaltningens vurdering, at frivillighed, interesse og høj grad af engagement er
nøgleordet for, at det kan lykkes. Det er afgørende, at den lokale forening ikke oplever at
skulle overtage en byrde, men tværtimod ser det som en mulighed.
Gode aftaler skal sikre en kontinuitet, når overtagelsen er sket. Aftalen kan være en
overtagelse af arealet, så man bliver forpligtet i lighed med en grundejer. Aftalen kan også
være mere driftsorienteret, hvor foreningen f.eks. modtager et tilskud i form af redskaber, så
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den uden problemer kan opretholde et ordentligt serviceniveau. I aftalen skal det klart fremgå
hvilke krav, der er til arealet, hvis / når aftalen opsiges / misligholdes.
Forvaltningen vil med udgangspunkt i ovennævnte løbende søge at indgå aftaler, hvor der
viser sig mulighed for det.
Økonomiske konsekvenser
I overensstemmelse med budget 2012 er de 300.000 kr. blevet sparet. Det er sket ved en
generel besparelse på driften af de grønne områder. Tilbage er 200.000 kr. årligt, der fortsat
kan bruges til grøn drift på landet. Ud af de 200.000 kr. kan der prioriteres støtte til
organisering af den grønne drift i landsbyer, når muligheder opstår.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 28-10-2013
Kultur- og udviklingsudvalget tager orienteringen til efterretning, og ønsker at følge sagen, så
forvaltningen orienterer løbende.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Til efterretning.
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Udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno Djurs, Glatved
09.00.00.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

11/24086

Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 22 med tilhørende VVMredegørelse og miljøvurdering, forslag til lokalplan 050-707 for et område til
råstofindvinding, affaldshåndtering og deponering ved Glatved Strand samt udkast til
miljøgodkendelse for udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno Djurs, Glatved.
Dokumenterne forelægges til politisk godkendelse.
Forvaltningen har forud for udarbejdelse af ”forslag til kommuneplantillæg med tilhørende
VVM-redegørelse og miljøvurdering” indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Der blev i
denne forbindelse afholdt et borgermøde den 13. juni 2012 samt udgivet et offentligt skriftligt
debatoplæg, der var i høring fra den 22. maj 2012 – 27. juni 2012. Hovedformålet med den
første offentlige høring var at danne grundlag for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens og
miljøvurderingens indhold, idet redegørelsen dels tager udgangspunkt i lovgivningens krav til
planlægningen, dels til de indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle relevante/nødvendige
problemstillinger bliver behandlet.
I forbindelse med ovenstående høring er der modtaget bemærkninger fra en række naboer i
lokalområdet. Spørgsmålene er blevet behandlet i VVM-redegørelsen.
I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg skal
godkendelsesmyndigheden i forbindelse med en ansøgning udarbejde et udkast til
miljøgodkendelse, der skal offentliggøres samtidig med forslag til kommuneplanretningslinier
og VVM-redegørelse. Offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig (4 ugers høringsfrist)
om

ansøgningen

om

miljøgodkendelse

forud

for

udarbejdelsen

af

udkastet

miljøgodkendelsen. Ansøgningen har været annonceret i Lokalavisen i uge 30, 2012.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 22 med tilhørende VVMredegørelse og miljøvurdering, forslag til lokalplan 050-707 for et område til
råstofindvinding, affaldshåndtering og deponering ved Glatved Strand samt udkast til
miljøgodkendelse for udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno Djurs godkendes og
offentliggøres i 8 uger.
Bilag:
1 Åben Forslag til lokalplan 050-707 Råstofindvinding mm ved Glatved Strand 76453/13
2 Åben Forslag til kommuneplantillæg 22

134099/13

3 Åben Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse

135854/13

4 Åben Udkast til miljøgodkendelse

135852/13

5 Åben Forslag til VVM-redegørelse

136180/13

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Indstillingen tiltrædes.
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30-10-2013

Tildeling af tilladelse til taxikørsel
22.11.00.G00
Sagsgang: MTU

13/14207

Åben sag

Sagsfremstilling
4 ledige tilladelser til taxikørsel i Norddjurs Kommune har været opslået på hjemmesiden og i
Grenaa Bladet. Baggrunden herfor er kommunalbestyrelsens beslutning den 13. november
2012 om, at antal tilladelser til taxikørsel på fastlandet fastsættes til 40.
Det er en betingelse for tildelingen af tilladelser, at taxilovens krav er opfyldt, og at der skal
ske tilslutning til enten bestillingskontor eller den fælles telefonvagtordning. I øvrigt er et af
kriterierne for tildeling af tilladelserne, at der gives oplysning om, hvilken form for
tilslutning, der ønskes samt hvilken vogntype, der tilbydes.
Ansøger, der opfylder taxilovens krav

Nr. Ansøger
Jannick Thrue
Grenaavej 63
1 Veggerslev

Søger
antal
Har antal tillatilladelser delser

1

Lille Stor Heraf
vogn vogn m/lift

1

1

Redegørelse
organisering/vagtordnin
g
Fælles
1 telefonvagtordning

Da der kun er en ansøger, og kommunen den 3. september 2013 har modtaget yderligere 1
tilladelse retur, er der herefter 36 taxier på fastlandet.
Forvaltningen foreslår, på baggrund af manglende interesse for de ledige tilladelser, at der
ikke opslås ledige tilladelser før tidligst januar 2014 dog således, at såfremt en ansøger
henvender sig, kan forvaltningen opslå ledige bevillinger.
Ansøgning med bilag kan ses på mødet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller,
1. at tilladelsen tildeles den pågældende ansøger som ansøgt, og
2. at der ikke opslås ledige tilladelser før tidligst i januar 2014, medmindre ansøgere
henvender sig.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Indstillingen godkendt.
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9.

30-10-2013

Meddelelser / efterretninger
00.01.00.I00
Sagsgang: MTU

13/836

Åben sag

Sagsfremstilling
Fra udvalgets medlemmer

Fra udviklingsdirektøren

09.17.18P19 12/15412
Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hvidsminde, Allestrupvej 3, Allingåbro
09.17.22P19 13/3078
Miljøgodkendelse af udspredningsarealer, Kastbjergvej 15, Glesborg.
09.17.42G01 14/14440
Miljøgodkendelse, Hammelevvej 57, 8500 Grenaa
09.17.18P19 12/5214
Miljøgodkendelse, Kanalvej 24, 8500 Grenaa.

13.05.00G00 12/23056
Tilladelse til test af avisdistribution via buslæskærme
Clear Channel har opsat 9 buslæskærme i Grenaa.
Forvaltningen har givet Clear Channel tilladelse til en test på 3-6 måneders varighed.
MetroXpress vil tidligt hver morgen lægge aviser ud i stativet, ligesom eventuelt
overskydende aviser vil blive fjernet sidst på dagen. Der vil blive udvalgt læskærme med et
højt antal buspassagerer.
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09.17.18P19 12/21494
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, Nyhusvej 1A, 8585 Glesborg.

13.05.00G00 12/11036
Fejl i Midttrafiks indtægtsfordeling for 2011 og 2012.
Midttrafik har konstateret en fejl i fordelingen af passagerindtægterne fra rute 352. Fejlen
betyder, at der er indtægtsfordelt forkert mellem Region Midtjylland og Norddjurs Kommune
i regnskab 2011 og 2012. Det betyder, at der er henført i alt 635.250 for meget til Norddjurs
Kommune. Midttrafik beklager meget denne fejl.
Beløbet betales i 2013. Der er budgetmæssig dækning.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller ovennævnte til efterretning.
Bilag:
1 Åben Miljøgodkendelse

af

husdyrbrug,

Hvidsminde,

Allestrupvej

3, 120498/13

Allingåbro
2 Åben Miljøgodkendelse af udspredningsarealer, Kastbjergvej 15, Glesborg

119843/13

3 Åben Miljøgodkendelse, Hammelevvej 57, Grenaa

130720/13

4 Åben Miljøgodkendelse, Kanalvej 24, Grenaa

131207/13

5 Åben Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse Nyhusvej 1A, Glesborg

135112/13

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-10-2013
Til efterretning.
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10.

30-10-2013

Køb af areal til sammenlægning med eksist. ejendom
13.06.02.G00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

13/17812

Lukket sag
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11.

30-10-2013

Mageskifte af jord i Ørsted
05.04.06.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

13/18336

Lukket sag
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Bilagsoversigt
1.

Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo september 2013.
1. Bilag til budgetopfølgning for MTU, ult. sept. 2013.pdf (140080/13)
2. Anlæg - bilag til budgetopfølgning september 2013 (135156/13)

2.

Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan 2013
1. Miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan - 30. oktober 2013 (126659/13)

3.

Vedtagelse af mastepolitik - vejledende retningslinjer for opstilling af mobilantenner
og master
1. Alle høringssvar - uden kommentarer (140102/13)
2. Mastepolitik-2 rettelser med rødt.pdf (140100/13)
3. Høringssvar samlet i skema - 1 (140094/13)

4.

Igangsætning af debatfase for klimatilpasningsplan, tillæg til kommuneplanen
1. Oplæg til debatfase 19/11-4/12 (132774/13)

5.

Omfartsvej ved Grenaa - endelig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 09
1. Kommuneplantillæg nr. 23 - Linjeføring 1 (133819/13)
2. Miljøredegørelse (VVM og MV i samme redegørelse) (133652/13)
3. VVM tilladelse linieføring 1 (133647/13)

7.

Udvidelse af deponeringsanlægget hos Reno Djurs, Glatved
1. Forslag til lokalplan 050-707 Råstofindvinding mm ved Glatved Strand
(76453/13)
2. Forslag til kommuneplantillæg 22 (134099/13)
3. Bilag til ansøgning om miljøgodkendelse (135854/13)
4. Udkast til miljøgodkendelse (135852/13)
5. Forslag til VVM-redegørelse (136180/13)

9.

Meddelelser / efterretninger
1. Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Hvidsminde, Allestrupvej 3, Allingåbro
(120498/13)
2. Miljøgodkendelse af udspredningsarealer, Kastbjergvej 15, Glesborg (119843/13)
3. Miljøgodkendelse, Hammelevvej 57, Grenaa (130720/13)
4. Miljøgodkendelse, Kanalvej 24, Grenaa (131207/13)
5. Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse Nyhusvej 1A, Glesborg (135112/13)
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Underskriftsside

Jens Meilvang (I)

Tom Bytoft (A)

Niels Basballe (A)

Olaf Krogh Madsen (L)

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
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