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Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo februar 2015.
00.30.14.S00
Sagsgang: MTU

15/5

Åben sag

Sagsfremstilling
Overordnet konklusion:
Drift
Det forventede resultat på driften i 2015 viser et forbrug på 74,4 mio. kr. svarende til det
korrigerede budget.
Anlæg
Det forventede resultat på anlæg i 2015 viser et forbrug på 55,1 mio. kr. svarende til det
korrigerede budget. Der forventes en mindreindtægt ved af hjemtagelse af statstilskud for
afholdte udgifter vedrørende omfartsvejen ved Grenaa, idet tilskud for sidste kvartal først vil
blive medtaget i 2016. Denne mindreindtægt samt merudgift vedrørende enkelte andre
projekter skønnes p.t. erfaringsmæssigt at blive udlignet af mindreudgifter i 2015 og
forskydninger til 2016 på diverse øvrige projekter totalt set.
Der henvises til bemærkningerne i bilaget til budgetopfølgningen ult. februar md. 2015.
Økonomiske konsekvenser
Korrigeret
budget
(Mio. kr.)
Drift ekskl. overførte midler
Overførte driftsmidler
Drift i alt

Forventet
regnskab

74,4
0,0
74,4

74,4
0,0
74,4

Anlæg
55,1
55,1
* - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Afvigelse*
0,0
0,0
0,0
0,0

Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
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Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgning for MTU ult. februar 2015.pdf

42552/15

2 Åben Anlægsoversigt - februar 2015.pdf

44137/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Til efterretning.

2

Miljø- og teknikudvalget

2.

24-03-2015

Årsregnskab 2014 - sektorbeskrivelse miljø- og teknikudvalget
00.03.00.P00
Sagsgang: MTU

14/18696

Åben sag

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2014 skal behandles i økonomiudvalget den
14. april 2015 og i kommunalbestyrelsen den 21. april 2015.
Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en
sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg.
Miljø- og teknikudvalgets sektorbeskrivelse for 2014 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Sektorbeskrivelse 2014 mtu.pdf

46309/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Til efterretning.

3

Miljø- og teknikudvalget

3.

24-03-2015

Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg
01.02.00.P00
15/3030
Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB

Åben sag

Sagsfremstilling
Kultur- og udviklingsudvalget drøftede sag om planlægning for store solcelleanlæg på mødet
den 23. februar 2015 og besluttede, at forvaltningen til mødet i marts udarbejder et udkast til
et samlet grundlag, der kan fungere som en vejledning til behandlingen af kommende
ansøgninger om etablering af store solcelleanlæg. Store solcelleanlæg er i denne forbindelse
anlæg, som etableres som selvstændige energiproduktionsanlæg og altså ikke et
husstandsanlæg eller et anlæg på en tagflade til en virksomhed eller institution.
Udvalget stillede på mødet spørgsmål til muligheden for at påvirke salg af andele eller
fællesejerskab ligesom ved vindmøller. Projektselskabet Solenergi oplyser, at når anlægget er
etableret, vil der blive mulighed for, at lokale kan købe en andel. Det var oprindeligt planlagt,
at der skulle udbydes i anparter. Der er imidlertid vedtaget ny bekendtgørelse om, at hver
husstand maksimalt må eje 6kW i fællesanlæg. Solenergi oplyser, at det betyder, at der skal
findes 2.666 personer, hvis de skal udbyde som fællesanlæg, og at de ikke har kapacitet til pt.
at lave så mange individuelle aftaler. Men på sigt håber de at kunne finde tid til det.
Udvalget spurgte endvidere til rengøring af solcelleanlægget. Solenergi oplyser, at såfremt
anlægget skal rengøres, vil det ske med vand uden forurenende rengøringsmidler. Der
anvendes roterende børster som i en bilvask, disse sidder på en arm på traktorer som ved
klipning af vejkanter og læbælter.
Forvaltningen har bedt om supplerende oplysninger om øvrige tekniske anlæg i forbindelse
med solcelleanlæg. Solenergi oplyser, at der etableres transformatorer (ca. 1,5 x 1,5 meter),
ca. én pr. hektar. Disse integreres mellem panelerne og er af samme slags som
strømforsyningen bruger. Der er oliekar i transformatorerne, som opsamler olie ved en
eventuel defekt transformator.
Forvaltningen har udarbejdet udkast til vejledende retningslinjer for opstilling af store
solcelleanlæg, der er vedlagt sagen som bilag.
4
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om det vedlagte udkast skal vedtages, som
vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg.
Bilag:
1 Åben Vejledende retningslinjer for placering af store solcelleanlæg

45609/15

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-03-2015
Tiltrådt at det besluttes, at det vedlagte udkast skal vedtages som vejledende retningslinjer for
opstilling af store solcelleanlæg.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt, at det besluttes, at det vedlagte udkast skal vedtages som vejledende retningslinjer for
opstilling af store solcelleanlæg.
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Anlægsbevilling, salg af erhvervsarealer i Ørum
13.06.02.G00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/11861

Åben sag

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har indgået aftale med en erhvervsvirksomhed om salg af et
erhvervsareal på Industrivej i Ørum. Salgsindtægten udgør i alt 0,116 mio. kr. ekskl. moms.
Samtidig har Norddjurs Kommune indgået aftale med en tilstødende erhvervsvirksomhed om
salg af et areal til arealoverførsel til den eksisterende ejendom. Her udgør salgsindtægten 0,03
kr. ekskl. moms. Salgsindtægt i alt for disse to arealer vil beløbe sig til 0,145 mio. kr. ekskl.
moms. Ifølge aftalerne skal kommunen anlægge adgangsvej til arealerne og endvidere betale
10.000 kr. af landinspektørudgiften.
Da lokalplan 25 for industriområdet i Ørum blev udarbejdet af Nørre Djurs Kommune i 1988
var det tanken, at den omhandlede nye vej med tiden kunne forlænges, og blive adgangsvej til
endnu en udstykning på de tilstødende landbrugsarealer. Lokalplanen kan ses her:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_184033_APPROVED_1183536724549.pdf

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med indførelse de nye regler om moms på kommunal
jord pr. 1. januar 2011, fastsat prisen til kr. 26,- pr. m² eksklusive moms.
Foruden den omhandlede nyligt solgte grund, er der to eksisterende ejendomme, som bliver
vejforsynet med den nye vej, jf. det vedlagte notat.
Hvis vejen anlægges med asfalt, vil anlægsudgiften beløbe sig til 0,483 mio. kr. inkl.
afvanding og belysning.
Hvis vejen anlægges som grusvej, uden vejafvanding og belysning, vil anlægsudgiften beløbe
sig til 0,265 mio. kr.
Det meget skrånende terræn (40 promille) kan begrunde, at vejen bør etableres med fast
belægning, men da indtægterne ved salget af grundene ikke kan bære så stor en udgift kan det
overvejes, at etablere vejen som grusvej.
6
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Der er også forskellige muligheder for at træffe beslutning om den fremtidige vedligeholdelse
af vejen.
Den første mulighed er, at vejen bibeholdes som privat fællesvej, men anlægges af
kommunen som en del af byggemodningen. De tilgrænsende grundejere vil da have den
fremtidige vedligeholdelse efter nærhedsprincippet. Det vil sige, at ejerne af hver ejendom
vedligeholder den del af vejen, der ligger nærmest ejendommen.
Den anden mulighed er, at kommunen træffer beslutning i medfør af vejloven om, at vejen
optages som offentlig kommunevej, anlægger vejen og selv vedligeholder den.
Økonomiske konsekvenser
Kommunens udgift til vejanlæg, ved vejens anlæg som asfaltvej udgør 0,483 mio. kr. Udgift i
alt inkl. landinspektør er 0,493 kr.
Kommunens udgift til vejanlæg, ved vejens anlæg som grusvej udgør 0,265 mio. kr. Udgift i
alt inkl. landinspektør er 0,275 mio. kr.
Salgsindtægten er 0,145 mio. kr. ekskl. moms.
Det kan oplyses, at der tidligere er solgt erhvervsarealer indenfor lokalplanområdet, senest i
2014, hvor salgsindtægten var 0,114 mio. kr. ekskl. moms.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. vejen anlægges som asfaltvej
2. vejen bibeholdes som privat fællesvej
3. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,493 mio. kr. i
udgift og 0,145 mio. kr. i indtægt
7
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4. udgiften

på

0,493

mio.

kr.

finansieres

24-03-2015

af

rådighedsbeløbet

afsat

på

afsat

på

investeringsoversigten som en pulje på 2,5 mio. kr. til byggemodning i 2015
5. indtægten

på

0,145

mio.

kr.

finansieres

af

rådighedsbeløbet

investeringsoversigten som en pulje på 1,0 mio. kr. til salgsindtægter, erhvervsformål,
i 2015
Bilag:
1 Åben Kortbilag erhvervsområde Ørum

44877/15

2 Åben Notat om anlæg og vedligeholdelse af ny sidevej til Industrivej i Ørum

45607/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev i
forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby
01.02.15.K02
12/23373
Sagsgang: KUU, MTU, ØK, KB

Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2014, at der kan igangsættes planlægning for at
skabe mulighed for opstilling af vindmøller i vindmølleområde 13 øst for Søby.
I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for opstilling af 4 nye vindmøller øst
for Søby, jf. vedlagte kortillustration, har projektholder oplyst, at de 3 eksisterende vindmøller
vest for Allelev kan medføre en støjmæssig udfordring i relation til tre idriftværende
landbrugsejendomme i den vestlige del af byen, hvis disse ejendomme er støjfølsomme. Inden
VVM-arbejdet kan fortsættes, skal der derfor tages stilling til støjfølsomheden for disse tre
ejendomme.
Når der ikke foreligger en lokalplan er det kommunen, der ved konkret vurdering fastlægger
både karakteren af et bestemt område, områdets afgrænsning og vurderingen af de enkelte
ejendomme som støjfølsomme eller ej. Denne vurdering kan ikke påklages, jf. vejledning fra
Miljøstyrelsen om støj fra vindmøller.
Der er tale om tre idriftværende landbrugsejendomme inden for landsbyafgrænsningen i
Allelev. Som udgangspunkt er en landsby et støjfølsomt område, men de enkelte ejendomme
kan vurderes som værende ikke støjfølsomme på baggrund af den faktiske anvendelse.
Ved opstilling af nye vindmøller, skal støjpåvirkningen beregnes på grundlag af det samlede
støjniveau for de vindmøller, der er i området. I dette tilfælde er der vindmøller både øst og
vest for Søby samt syd for. Vindmøllerne syd for opkøbes i projektet, så det er kun
vindmøllerne vest for Allelev, der skal vurderes i forhold til den faktiske anvendelse af tre
landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev.
Maksimalt støjniveau for ejendomme i støjfølsomt område er 39 dB(A) ved en vindhastighed
på 8 m/s og 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
9
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Maksimalt støjniveau for ejendomme i det åbne land er 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8
m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
Forvaltningen

har

besigtiget

området

og

vurderet,

at

de

tre

idriftværende

landbrugsejendomme har en beliggenhed og en funktion i form af støj fra maskiner, dyr,
udluftningsanlæg mm., der er sammenlignelig med ejendomme beliggende i det åbne land. På
den baggrund vurderes det, at de ikke er at betragte som støjfølsomme, selv om de ligger
inden for landsbyafgræsningen.
Såfremt ejendommene bliver vurderet som værende ikke støjfølsomme, er støjgrænserne, for
så vidt angår projektet med opstilling af 4 nye vindmøller på op til 150 m øst for Søby,
overholdt.
Den resterende del af Allelev vurderes som udgangspunkt som støjfølsomt område. Det
indstilles, at der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev
inden for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget.
Ejerne af de 3 vestligste ejendomme er blevet partshørt og samtidig orienteret om, at kulturog udviklingsudvalget har sagen på dagsordenen på mødet den 23. marts 2015, og at der
efterfølgende skal ske endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 21. april 2015. Der er
ingen bemærkninger modtaget ved fristens udløb.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. de 3 ejendomme på grund af deres landbrugsmæssige aktiviteter ikke betragtes som
støjfølsomme,
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2. der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri i Allelev inden
for det potentielt støjpåvirkede område mod vest, før de 3 møller er nedtaget.
Bilag:
1 Åben Kort med mølleafstand og indbyrdes placeringer

22560/15

2 Åben Bilag - høringsbrev.pdf

48365/15

Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 23-03-2015
1. Et flertal tiltrådte indstillingen. Inger K. Andersen (O) og Birgitte Poulsen (Ø) tog
forbehold.
2. Tiltrådt.

Kopi af kommunens partshøringsbreve til de 3 vestligste ejendomme blev uddelt på mødet.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
Kopi af kommunens partshøringsbrev til de tre vestligste ejendomme blev udleveret på mødet.

11
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Prioritering og anlægsbevilling af energioptimeringer
02.08.00.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/4329

Åben sag

Sagsfremstilling
I budget 2015 er der afsat en anlægspulje til energiinvesteringer med et beløb på 4,0 mio. kr.
Beløbet skal anvendes til energiinvesteringer ved Norddjurs Kommunes ejendomme.
Forvaltningen har prioriteret anlægspuljen ud fra kortest mulig tilbagebetalingstid, samt:


den godkendte prioriterede liste for fælles bygningsvedligehold (godkendt på møde
den 27. januar i miljø- og teknikudvalget),



kendte påbud fra arbejdsmiljøtilsynet på kommunale bygninger,



bygningernes energimærker,



viden om bygningernes isoleringstilstand,



standen på de tekniske installationer.

Forvaltningen har med baggrund i den samlede viden, udarbejdet den på sagen vedlagte
foreløbige prioriteringsliste for energiinvesteringer. Listen kan justeres, hvis der sker skader
eller nedbrud, som ikke er kendt på tidspunktet for listens udarbejdelse.
Den foreløbige prioriteringsliste fremlægges miljø- og teknikudvalget til godkendelse, og
sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til frigivelse af bevilling.
Økonomiske konsekvenser
Der skal meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til energiinvesteringer, og udgiften
finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2015 afsatte rådighedsbeløb til
projektet på 4,0 mio. kr.
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Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. den foreløbige prioriteringsliste over energiinvesteringer godkendes,
2. der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til energiinvesteringer,
3. udgiften finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2015 afsatte
rådighedsbeløb til projektet på 4,0 mio. kr.
Bilag:
1 Åben 39547-15_v1_Bilag - prioriteringsliste energioptimering.pdf(2).pdf
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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Anlægsbevilling, pulje til landsbyfornyelse
03.01.03.P27
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/15538

Åben sag

Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget besluttede den 27. november 2013 fremgangsmåden for
håndteringen af Landsbyfornyelsespuljen 2014. Der var et statuspunkt på miljø- og
teknikudvalgets møde den 27. maj 2014, og igen den 28. oktober 2014.
På kommunalbestyrelsens møde den 18. november 2014 blev der givet tillægsbevilling på
1,733 mio. kr., således at den samlede kommunale bevilling kom på 2,733 mio. kr. til fuld
kommunal medfinansiering af Landsbyfornyelsespuljen for 2014, som inklusiv den statslige
del i alt er på 6,667 mio. kr.
Vedlagte statusnotat er bygget op således:
Ejendomme der er nedrevet
15 stk.
Ejendomme, der er i udbud
8 stk.
Ejendomme, der er klar til udbud
13 stk.
Ejendomme, hvor der kan indgås en nedrivningsaftale 14 stk.
Ejendomme, hvor der er eller burde meddeles afslag
21 stk.
Ejendomme, som burde kondemneres og påbydes
9 stk.
nedrevet
Ejendomme, som er kontaktet, uden reaktion og derfor 15 stk.
nedprioriteret
Ejendomme, som burde overvejes købt til nedrivning
2 stk.
Udgift til rådgiver
Samlet vurderet udgiftsbehov ultimo februar 2015
Siden sidste status i oktober 2014 er det vurderede udgiftsbehov

udgift
forventet udgift
forventet udgift
forventet udgift

Kr. 1.967.680
Kr. 1.200.000
Kr. 2.350.000
Kr. 2.100.000

Kr. 625.000
Kr. 8.242.680
således steget fra 6,85 mio.

kr. til 8,25 mio. kr., - en stigning på 1,4 mio. kr.
Da der ikke sker en forudbetaling af tilskudsmidlerne, vil kommunen komme til at stå i
forskud med betalinger.
Medio 2015 vil der opstå behov for yderligere budget til egenfinansiering til 2015 puljen, for
at der ikke skal opstå et overforbrug af 2015 bevillingen. Der rejses derfor en status- og
bevillingssag med ønske om tillægsbevilling på 1,733 mio. kr. til fuld dækning af
14
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egenfinansiering af landsbyfornyelsespuljen for 2015, som inklusive den statslige del udgør i
alt 6,833 mio. kr.
Det kan oplyses, at Landsbyfornyelsespuljen 2014 skal disponeres inden den 30. juni 2015, og
Landsbyfornyelsespuljen 2015 skal disponeres inden den 30. juni 2016.
Økonomiske konsekvenser
Bruttoudgiften til landsbyfornyelse 2014 er 6,667 mio. kr. Statens andel udgør 4,0 mio. kr. og
kommunens andel 2,667 mio. kr. Der er tidligere bevilliget i alt 2,667 mio. kr. til fuld
kommunal medfinansiering af 2014 puljen.
Bruttoudgiften til landsbyfornyelse 2015 er 6,833 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 4,1
mio. kr. og kommunens egenfinansiering 2,733 mio. kr. Der er i forbindelse med
budgetvedtagelsen for 2015 bevilliget 1,0 mio. kr. af de 2,733 mio. kr.
For fuld udnyttelse af kommunens andel i landsbyfornyelsespuljen 2015 mangler der således
finansiering af 1,733 mio. kr.
Indstilling
Udviklingsdirektører indstiller, at
1. det videre forløb drøftes,
2. den manglende rest egenfinansiering til 2015-puljen, 1,733 mio. kr. drøftes.
Bilag:
1 Åben Bilag over behandlede ejendomme inkl. økonomi
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Jens Meilvang (I) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

1. Drøftet.
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2. Økonomiudvalget anmodes om at finde restfinansieringen.

Miljø- og teknikudvalget anmoder forvaltningen om, til mødet den 5. maj, at beskrive, om
der kan stilles skærpede krav til genanvendelse af materialer fra nedrivninger.
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Ansøgning om tilladelse til flexbolig på Anholt
03.01.04.P19
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/4516

Åben sag

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har den 4. marts 2015 modtaget en ansøgning om tilladelse til en
helårsboligs overgang til flexbolig på Anholt. Ansøger påtænker, at erhverve ejendommen
Bygaden 28, 8592 Anholt sammen med sine to børn. Ejendommen er p.t. en helårsbolig, men
vil efter overtagelsen være ledig, og ansøger ønsker herefter at anvende ejendommen som
feriebolig. Ansøgningen skal være besvaret inden seks uger fra modtagelsen.
Den 22. oktober 2013 besluttede kommunalbestyrelsen at bemyndige forvaltningen til at give
tilladelser til flexboliger (så ejeren af en helårsbolig midlertidigt kan anvende boligen som
fritidsbolig), og at give tilladelse til permanent nedlæggelse af helårsboliger, såfremt der ikke
er en lokalplan, som bestemmer, at området kun må anvendes til helårsboliger.
I kommunalbestyrelsens sagsfremstilling blev følgende påpeget: ”Anholt er unik på en måde,
der gør den særligt attraktiv for personer, der kan og vil investere i en feriebolig med denne
ganske særlige beliggenhed. Hvis der opstår en tendens til opkøb på dette grundlag, kan det
frygtes, at der sker prisstigninger på ejendommene som gør, at ”almindelige” borgere ikke
længere har økonomisk mulighed for at bo på Anholt. Øen kan derfor have en særlig
problematik omkring risikoen for affolkning, der gør, at kommunalbestyrelsen måtte ønske at
undgå, at helårsboligerne skifter anvendelse til fritidsboliger. Dette kan gøres ved at
bestemme i en lokalplan, at området kun må anvendes til helårsbeboelse. Der er allerede to
lokalplaner på Anholt med en sådan bestemmelse. Det er lokalplan 118 fra 1994, der
omhandler en udstykning på 13 parceller til et boligområde ved Sønderstrandvej og lokalplan
36 fra 1981, som omhandler etablering af et boligområdesydvest for Mindesmærket i Anholt
by.”
Kommunalbestyrelsen besluttede, at Anholtborgerne skulle have mulighed for at udtale sig
forud for en eventuel igangsætning af en lokalplan.
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Spørgsmålet er drøftet med beboerne på Anholt, men der er delte meninger om hvorvidt, det
er en god idé, at gennemføre en lokalplanlægning, der forhindrer, at helårsboligerne kan skifte
status.
Der er mulighed for at beslutte et administrationsgrundlag, der gør, at man som udgangspunkt
ikke vil kunne få tilladelse til at have en bolig som flexbolig på Anholt.
Det er imidlertid alene en lokalplanbestemmelse, der kan forhindre, at der må gives tilladelse
til en ledig helårsboligs permanente overgang til fritidsbolig efter boligreguleringsloven.
Lovens § 51, stk. 2 siger, at hvis boligen er ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte
samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til
boligsøgende i kommunen. I praksis vil det sige, at der skal anvises en lejer til boligen, hvis
ansøgningen skal kunne afslås.
Intentionerne bag den nye flexboligregel er, at det er en god idé, at give mulighed for, at
boliger i områder, der er truet af affolkning, kan benyttes fleksibelt, så ejeren fx har mulighed
for at afprøve et seniorliv på landet, hvor boligen vil skulle opfylde alle de behov, som dette
indebærer i forhold til at være ejerens primære bolig. Der er derfor tale om en ordning, hvor
helårsboligen bevarer sin formelle status som helårsbolig i relation til boligreguleringsloven
uanset, at boligen i en periode benyttes som fritidsbolig.
Lovens intention stemmer godt overens med mange af de henvendelser, der kommer til
Norddjurs Kommune. Mange henvendelser kommer fra ældre ægtepar, som ønsker at
erhverve en flexbolig i kommunens naturskønne omgivelser. De har måske to – tre år tilbage i
deres arbejdsliv, og ønsker at flytte til kommunen som pensionister. Indtil da vil de benytte
boligen som fritidsbolig, og eventuelt sætte den i bedre stand.
Ordningen

kan

dermed

være

katalysator

for

øget

bosætning

og

bedre

vedligeholdelsesstandard af bygningsmassen.
Der kan opstå problemer med mangel på boliger på Anholt, men det er ikke sikkert, at de
helårsboliger, der er eller vil blive ledige, rent faktisk har en vedligeholdelsesstandard, der
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gør, at de er egnede til at leje ud som helårsboliger. Det er heller ikke sikkert, at boligens
størrelse er passende, og at huslejen stemmer overens med det, en eventuel lejer kan eller vil
betale. Dette kan tale for, at boligmangel må imødegås på anden vis.
På mødet, i kommunalbestyrelsens kontaktudvalg for Anholt, blev det i maj 2014 besluttet at
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal indsamle viden, der gør, at der kan gives et samlet billede
af de problemstillinger, som opleves i forhold til boligudbuddet på øen. Arbejdsgruppen
forventer, at der i juni måned 2015 kan forelægges en sag til politisk behandling i
kontaktudvalget. Mens dette arbejde pågår, er der brug for en beslutning om hvorvidt, der kan
gives flextilladelser på Anholt ligesom i resten af kommunen, ligesom der skal træffes
beslutning om hvorvidt, den konkrete ansøgning kan imødekommes.
Fortegnelse over afgivne tilladelser til flexbolig er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. det besluttes, om der kan gives tilladelser til flexbolig på Anholt,
2. det besluttes, om der kan meddeles ansøgeren tilladelse til flexbolig.
Bilag:
1 Åben Tilladelser efter Boligreguleringslovens.pdf

42420/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
1. Miljø- og teknikudvalget anbefaler, at den generelle beslutning om flextilladelser på
Anholt udsættes, til der foreligger et resultat fra arbejdsgruppen.
2. Miljø- og teknikudvalget anbefaler, at der gives tilladelse til flexbolig i den konkrete
sag.
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Disponering af Grøn Pulje 2015
04.00.00.G01
Sagsgang: MTU

15/4039

Åben sag

Sagsfremstilling
I budget 2014-2017 er der hvert år afsat 1 mio. kr. til Grøn Pulje. Den grønne pulje har to
hovedområder med 0,5 mio. kr. i hver.
I udmøntning af budget 2014-2017 blev dele af puljen brugt til serviceforbedringer i driften,
bedre oplysning og vedligeholdelse af oplevelsessteder samt ”Ren kommune” kampagne.
I 2015 foreslås puljen anvendt til udvikling af møde- og aktivitetssteder (lege- og
aktivitetsmuligheder på eksisterende steder) samt et fokus på handicappedes adgang og
færdsel, hvilket er i overensstemmelse med én af målsætningerne i budgetbemærkningerne til
budget 2015-2018.
Desuden foreslås det, at der afsættes en del af puljen til fortsættelse af driftstiltag iværksat af
puljen i 2014, herunder fortsat indsats med klipning af ubebyggede grunde, der blev vedtaget
på miljø- og teknikudvalgets møde den 17. december 2013.
Puljens udmøntning, som beskrevet i bilaget, er overslagsbeløb, som kan variere en del, men
samlet forventes puljen anvendt fuldt ud.
Sagen er sendt til handicaprådet og ældrerådet, og det forventes, at rådenes udtalelser
foreligger til mødet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget til disponering af den grønne pulje godkendes.
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Bilag:
1 Åben Udspecificering af Grøn Pulje

37101/15

2 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. disponering af Grøn pulje 2015.PDF

48158/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Sagen udsat.
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Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser
04.03.00.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/5812

Åben sag

Sagsfremstilling
Der er i budgettet for 2015 afsat 0,5 mio. kr. til vedligehold og renovering af kommunale
legepladser. Legepladspuljen bliver fordelt ud fra de kriterier, der giver bedst mening set ud
fra et driftsmæssigt synspunkt. Det betyder, at der ikke gives penge til nye legepladser, men
kun som en hjælp til renovering af de oprindelige legeplader, hvor f.eks. institutioner ikke har
kunnet løfte opgaven selv.
Puljen er også med til at understøtte et landsbyfællesskab i de helt små landsbyer idet
frivillighed omkring drift af legepladser fremmes via støtte til legeredskaber. Alternativet er
fjernelse af legeredskaber/legepladser, da mange af dem er i meget dårlig stand.
Puljen bevirker derfor, at man kan opretholde legepladser, der ellers ville forsvinde.
Prioriteringen mellem de ca. 45 legepladser er derfor foretaget ud fra følgende kriterier:
1. Lovlighed/sikkerhed.
2. Opretholdelse af offentlige legepladser i mindre landsbyer.
3. Indkomne ansøgninger fra institutioner.

Prioriteringen

har

forvaltningen

lavet

i

samråd

med

kommunens

certificerede

legepladsinspektør på baggrund af udfyldte skemaer. Prioriteringen fremgår af bilaget.
Prioriteringslisten har været til høring i handicaprådet. Handicaprådet svarer den 13. marts
2015, at rådet tager materialet til efterretning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen udover bevillingen.
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Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. prioriteringslisten godkendes, jf. bilag,
2. der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.,
3. bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,5
mio. kr. til formålet.
Bilag:
1 Åben Prioriteringsliste til legepladser

36813/15

2 Åben Eksempel på udfyldt skema.pdf

41087/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.

23

Miljø- og teknikudvalget

11.
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Frigivelse af anlægsbevilling til kabellægning af tændkabler til gadebelysning
05.00.00.P20
Sagsgang: MTU, ØK, KB

13/12772

Åben sag

Sagsfremstilling
Der er i budget 2015 afsat en anlægspulje ”Kabellægning af tændkabler” til gadebelysning,
EnergiMidt, med et beløb på 0,5 mio. kr.
Beløbet skal anvendes til kabellægning af tændkabler til Norddjurs Kommunes gadebelysning
i takt med, at EnergiMidt ønsker at kabellægge sine elforsyningskabler.
EnergiMidt har været i udbud med opgaven, og i udbuddet er indeholdt Norddjurs Kommunes
andel.
Oversigt over gader, hvor der kabellægges i samarbejde med EnergiMidt i sidste halvår 2015.
Vivild:


Søndergade på strækningen fra nr. 1 til 18



Nørregade på strækningen fra Langgade til nr. 20A og B



Stadionvej på strækningen fra Langgade til nr. 13

Auning:


Gjesingvej på strækningen fra Holmbjergsvej til nr. 10



Holmbjergsvej på strækningen fra Gjesingvej til nr. 11



Kirkevej på strækningen fra Kirkegade til nr. 13



Ndr. Fælledvej



Nygade



Gerstrømsvej
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Grønnegade



Østervangs Alle på strækningen fra Østergade til Ndr. Fælledvej



Sandvej



Stadion Alle



Møllersmindevej



Dyrbyvej på strækningen fra Østergade til Ndr. Fælledvej



Nyvangsvej på strækningen fra nr. 1 til nr. 42

24-03-2015

Økonomiske konsekvenser
Ingen, udover bevillingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.,
2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2015
afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til kabellægning af tændkabler.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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Anlægsbevilling til omfartsvejen nord om Grenaa
05.00.00.P17
Sagsgang: MTU, ØK, KB

10/4449

Åben sag

Sagsfremstilling
Etablering af omfartsvej nord om Grenaa er igangsat. På nuværende tidspunkt pågår de
arkæologiske

forundersøgelser,

senere

på

foråret

færdiggøres

jordfordeling

ved

ekspropriation. Selve anlæg af vejen igangsættes i tredje kvartal af 2015.
Bilag med skematisk oversigt over økonomien 2012-2018.
Økonomiske konsekvenser
Vejdirektoratet har over en årrække afsat 121,0 mio. kr. (2014-niveau) til omfartsvejen. Det
forventes, at udgiften i 2015 bliver på 38,1 mio. kr.
Der er på budget 2015 afsat 37,6 mio. kr. til projektet. Rådighedsbeløbet på budget 2015 er
39,878 mio. kr., hvoraf de 2,278 mio. kr. er godkendt overførsel fra 2014. Anlægsbevilling er
tidligere givet til det overførte beløb på 2,278 mio. kr.
Det forventes, at der i 2015 kan hjemtages et statstilskud på ca. 33 mio. kr.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 37,6 mio. kr. i udgift samt 37,6 mio. kr. i
indtægt,
2. udgiften og indtægten finansieres ved frigivelse af de på investeringsoversigten for
2015 afsatte rådighedsbeløb til projektet på 37,6 mio. kr. i udgift og indtægt.
Bilag:
1 Åben Økonomi Omfartsvejen marts 2015.xlsx

26

43766/15

Miljø- og teknikudvalget

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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24-03-2015

Frigivelse af anlægsbevilling - Tangkæret Ørsted
05.04.06.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

13/18336

Åben sag

Sagsfremstilling
Med henblik på at udvikle et bynært areal med højt naturpotentiale erhvervede Norddjurs
Kommune i 2014 et 2,63 ha stort engareal i tilknytning til Tangkær grøften i Ørsted. Området
rummer mulighed for en rekreativ indretning med stiforbindelse fra Sygehusvej i Nord til
Hollandsbjerg i syd.
En stor sø på arealet er resultatet af samarbejdet med Aqua Djurs, der i 2014 påbegyndte
separat kloakering af Ørsted by. Derved medvirker overskydende regnvand til en ekstra
biotop på arealet i form af et større regnvandsbassin.
Ørsted Borgerforening har undervej i processen vist stor interesse for indretningen af arealet.
Ved indvielsen af regnvandsbassinet i januar 2015 blev dialogen udvidet yderligere.
Fremkomne ideer og ønsker for arealet omhandler:


Stiforbindelse Sygehusvej – Skyttevej



Stiforbindelse Ørsted bymidte – Tangkær – Stenalt skov



Plads til ro og eftertænksomhed



Udsigtsplatform til fuglekig



Afgræsning dyr (evt. tilsyn evt. i samarbejde med Tangkærcentret)

Tangkærcentrets beboere vil være en stor del af områdets brugere, hvorfor tilgængelighed har
en høj prioritering i projektet. Det forventes, at der kan søges ekstern medfinansiering til
formålet, f.eks. fast stibelægning egnet for kørestolsbrugere. Både Tangkærcentret og Ørsted
Borgerforening er aktive i arbejdet.
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I samarbejde med beboere, naboer og repræsentanter fra Tangkærcentret pågår i øjeblikket
besigtigelser af arealet med henblik på at finde, vurdere og prisfastsættelse mulige løsninger,
der kan imødekomme så mange ideer og ønsker som muligt. I den proces aftales det nærmere,
hvem der ansøger relevante fonde om medfinansiering. Der skal også foretages høring i
handicaprådet.
Økonomiske konsekvenser
Der blev oprindelig givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til starten af
projektet i 2014 og afsat et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til færdiggørelsen i 2015, men da
projektet skulle koordineres med behovene i Tangkærcentret, blev starten udsat til 2015. Der
er således 0,2 mio. kr. til rådighed for projektet i 2015 under forudsætning af
kommunalbestyrelsens godkendelse af overførslen på 0,1 mio. kr.

Der mangler

anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbet på 0,1 mio. kr. i 2015.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. og
frigivelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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14.

24-03-2015

Forslag til vandhandleplan
06.02.02.A00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/17576

Åben sag

Sagsfremstilling
Statens Vandplaner er offentliggjort den 30. oktober 2014. Norddjurs Kommune skal senest
den 30. april 2015 sende forslaget til den kommunale vandhandleplan i offentlig høring i otte
uger. Senest den 30. oktober 2015 skal Norddjurs Kommunes vandhandleplan være politisk
vedtaget. Norddjurs Kommunes vandhandleplan beskriver, hvordan kommunen vil
gennemføre den statslige Vandplans indsatsprogram.
Statens forslag til vandplaner for perioden 2009 – 2015 blev første gang vedtaget i december
2011, men siden underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012. Begrundelsen herfor var,
at den supplerende høring af planerne på otte dage var for kort. Forslag til vandplaner for
perioden 2009 – 2015 er derfor blevet genforhandlet efter bestemmelserne i miljømålsloven.
Der er således gennemført en fornyet teknisk forhøring af myndighederne, en seks måneders
offentlig høring af vandplanerne og en otte ugers supplerende høring af ændringer i forhold til
det offentliggjorte forslag i de dele af indsatsprogrammet eller retningslinjerne, der fastsætter
forpligtigelser for myndigheder.
I forbindelse med genforhandlingen af statens forslag til vandplaner er virkemidlet ”ændret
vandløbsvedligeholdelse” udgået og er derfor ikke en del af indsatsprogrammet i Norddjurs
Kommunes forslag til vandhandleplan. I forbindelse med den fornyede tekniske forhøring har
Norddjurs Kommune endvidere fremsendt høringssvar for vandløbsindsatsen, således at det
samlede forslag til vandløbsindsats i kommunen er reduceret væsentligt i forhold til forslag til
vandhandleplanen fra april 2012.
Norddjurs Kommune er omfattet af to statslige vandplaner. Det er Hovedopland 1.5 Randers
Fjord og Hovedopland 1.6 Djursland. Norddjurs Kommunes har den største indsats i oplandet
1.6 Djursland.
Af vandplanerne fremgår at ”Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster
og kystvande i udgangspunktet opfylder god tilstand inden udgangen af 2015”.
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Indsats vandløb
For at sikre målopfyldelse i 2015 er der i statens vandplaner opstillet et indsatsprogram, som
Norddjurs Kommune skal gennemføre i 2015. Til indsatserne er knyttet en række virkemidler:


Restaurere 3,8 km vandløb



Åbne rørlagte strækninger på 0,443 km



Fjerne 1 opstemning/styrt

Prioritering af indsatsen
Da gennemførelsen af vandløbsindsatsen er stærkt forsinket på grund af vandplanerne, skal
vandløbsindsatserne gennemføres eller forundersøges i 2015. Da det i høringsperioden har
været muligt at gennemføre restaureringsprojekter, har Norddjurs Kommune gennemført én
vandløbsindsats og fået foretaget forundersøgelse ved en anden vandløbsindsats.
Indsats søer
Der skal gennemføres restaurering af Dystrup Sø og Ramten Sø ved opfiskning af skidtfisk.
Der er foretaget en forundersøgelse af fiskebestanden i søerne i 2013. En efterfølgende
udbudsrunde i 2014 hos tre konsulentfirmaer har vist, at restaurering af søerne vil koste
mellem 0,6 mio. kr. og 1,23 mio. kr. Norddjurs Kommune undersøger andre muligheder for
gennemførelse af restaureringen, som f.eks. inddragelse af skoler, lystfiskere og lokale
beboere.
Indsats vådområder
Af Vandplan 1.5 Randers Fjord fremgår, at der i oplandet til Randers Fjord skal ske en
reduktion af kvælstoftilledningen med i alt 91 ton kvælstof. Den tekniske og
ejendomsmæssige forundersøgelse for projektet er gennemført i 2013. Naturstyrelsen har i
2013, på baggrund af den tekniske forundersøgelse vurderet, at risikoen for udledning af
fosfor til Alling Å var for stor, og kunne derfor ikke godkende projektet. Norddjurs Kommune
har efterfølgende gennemført supplerende fosforundersøgelser i projektområdet i 2014, der
viste, at risikoen for fosforlækage alligevel ikke er stor. Naturstyrelsen har på baggrund af de
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nye oplysninger godkendt projektet om et kvælstofreducerende vådeng-projekt ved Alling Å.
Norddjurs Kommune forventer at fremsende en ansøgning om realisering af projektet i foråret
2015.
Forslag til Vandhandleplan 2009 til 2015 er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Vandplanens vandløbsindsatser er fuldt finansieret gennem landdistriktsmidler og statslige
tilskudsordninger.
Til gennemførelse af sørestaurering af Dystrup Sø og Ramten Sø har Norddjurs Kommune
modtaget DUT-midler fra staten. De modtagne midler skal finansiere restaureringsindsatsen,
myndighedsbehandling og administrationsudgifter. På baggrund af de tre indhentede tilbud på
restaureringsindsatsen forventes det, at de statslige midler ikke dækker de reelle omkostninger
ved sørestaureringen af de to søer. Forvaltningen undersøger mulighed for ekstern
finansiering samt frivillig deltagelse.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til ”Vandhandleplan 2009 – 2015 for Norddjurs
Kommune” anbefales og sendes i offentlig høring i otte uger i henhold til lovgivningen.
Bilag:
1

Åben Bilag 2. Samlet indsatsprogram i Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord 35392/15
og 1.6 Djursland

2

Åben Bilag 5 Samlet vandløbsindsats.pdf

35378/15

3

Åben Bilag 4.6 Ørum Å.pdf

35377/15

4

Åben Bilag 4.5 Voldby-Karlby Bæk.pdf

35376/15

5

Åben Bilag 4.4 Ring Bæk.pdf

35374/15

6

Åben Bilag 4.3 Hemmed Bæk.pdf

35371/15

7

Åben Bilag 4.2 Gjesing_Vrangbæk.pdf

35369/15

8

Åben Bilag 4.1 Dystrup Sø.pdf

35366/15

9

Åben Bilag 1, resume af de statslige vandplaner 2015

35159/15
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10 Åben Bilag 3. Tabel med vandløbsindsats

22615/15

11 Åben Forslag til Handleplan 2015

22481/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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Ønske om udvidelse af Grenaa Bådklubs hus - Skakkesholm 26
08.03.04.G07
Sagsgang: MTU

15/4120

Åben sag

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Grenaa Bådklub, som ønsker at lave en
tilbygning til det eksisterende klubhus, beliggende Skakkesholm 26, Grenaa.
Imellem Norddjurs kommune som grundejer og Grenaa Bådklub er der oprettet en
brugskontrakt. Brugskontrakten udløber den 1. oktober 2035, med mulighed for forlængelse.
Derudover kan kontrakten ophæves pga. misligholdelse.
Af brugskontraktens punkt 2, tredje afsnit fremgår det, at alle ønsker om arealets anlægsform,
terræn, bygninger, anlæg og hegn, udover særskilt ansøgning om byggetilladelse, skal
forelægges Norddjurs Kommune (Grenaa Kommune) til særskilt godkendelse som grundejer.
Den ønskede tilbygning har et grundareal på 35 m2, og vil fremstå som de nuværende to
bygninger, således der er symmetri i udvidelsen
I begrundelsen for ansøgningen oplyses det, at Grenaa Bådklub er i vækst og i dag har 97
medlemmer, der er meget aktive. Klubben afholder kurser i navigation, sikkerhed, samt
temaaftener i brugen af redningsveste, vedligehold, lystfiskeri m.m. Til klubbens
arrangementer er der ofte over 50 medlemmer, derved bliver den nuværende plads for trang.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. Grenaa Bådklubs anmodning om tilladelse til udvidelse af Skakkesholm 26
imødekommes
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2. Grenaa Bådklub oplyses om, at der skal søges byggetilladelse til projektet
Bilag:
1 Åben Skakkesholm 26 ansøgning om udvidelse Grenaa Bådklub

38007/15

2 Åben Skakkeholm 26 Tegninger over udvidelse Grenaa Bådklub

38009/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Godkendt.
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24-03-2015

Frigivelse af anlægsbevilling - klimahandlingsplan
13.00.00.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/3333

Åben sag

Sagsfremstilling
I budget 2015 er der afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. til klimahandlingsplaner. Beløbet
dækker administrative udgifter til eget personale og til eksterne konsulenter.
Beløbet ønskes disponeret på følgende måde i 2015:


0,9 mio. kr. anvendes til aflønning af eget personale i forbindelse med:
1. Afslutning af arbejdet med strategisk energiplanlægning for Grenaa. Projektet har
opnået støtte på i alt 0,52 mio. kr. fra Energistyrelsen, hvoraf de 0,495 mio. kr. er
udbetalt i 2014. Den resterende del udbetales ved afslutning af projektet.
2. Afslutning af arbejdet med udarbejdelse af Risikostyringsplan for Randers Fjord.
3. Opstart af projekt til beskyttelse af klimaudfordringen i Grenaa og Allingåbro.
4. Afrapportering af SEAP (strategic energy action plan/strategisk energi handleplan)
til EU i forbindelse med Borgmesterpagten.
5. Udarbejdelse af projekt om Anholt nærvarme.



0,1 mio. kr. anvendes til ekstern konsulentbistand til klimaarbejdet.

Økonomiske konsekvenser
Nettoudgiften på 1,0 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten.
Bevillingen er en fortsættelse af projektet påbegyndt i 2014 med en anlægsbevilling på 1,52
mio. kr. i udgift og 0,52 mio. kr. i indtægt.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.
finansieret ved frigivelse af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio.
kr.
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning, udskiftning af kviksølvlamper
13.01.00.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/4271

Åben sag

Sagsfremstilling
Belysningsplanen for Norddjurs Kommune indeholder en handlingsplan for udskiftning af
kviksølvarmaturer, opsætning af elmålere og styringsenheder, nedtagning af træmaster samt
kabellægning. Handlingsplanen gennemføres i takt med, at der afsættes midler på budgettet til
de enkelte punkter.
I 2015 igangsættes udskiftning af kviksølvlamper i den vestlige del af kommunen, se
kortbilag. Forvaltningen udarbejder i samarbejde med COWI udbudsmateriale til
gennemførelse af EU-udbud med kriteriet laveste pris, forventet licitation primo juni 2015.
Økonomiske konsekvenser
Frigivelse af de afsatte 5,0 mio. kr. på budget 2015 til gadebelysning, udskiftning af
kviksølvlamper.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.
finansieret af det på investeringsoversigten 2015 afsatte beløb til formålet,
2. forvaltningen bemyndiges til at skrive kontrakt med lavestbydende ved licitationen.
Bilag:
1 Åben Kortlægning Norddjurs handlingsplan
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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24-03-2015

Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2
13.05.00.G00
Sagsgang: MTU

15/900

Åben sag

Sagsfremstilling
Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er
afviklet i perioden fra den 5. – 18. januar 2015 på Midttrafik.dk.
Samlet oversigt over høringssvar for ruter i Norddjurs Kommune er vedlagt. Der er modtaget i
alt fem høringssvar.
Rute 352 Grenaa - Bønnerup - Glesborg - Ryomgård er den eneste rute, der har delt
finansiering mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. Midttrafik har
sagsbehandlet de enkelte høringssvar. Af sagsbehandlingen fremgår, hvilke økonomiske
konsekvenser, der er forbundet med ønskerne om øget betjening og eventuel indsættelse af
flere afgange.
Rute 352
Som det fremgår af vedlagte bilag for behandling af høringssvar for rute 352, har Midttrafik
modtaget fire høringssvar ang. rute 352:
1. Ønske om justering af køre- og afgangstider (tre høringssvar, herunder Norddjurs
Kommune)
2. Ønske om øget betjening (et høringssvar)

Ad 1
En chauffør ønsker justering af køretiden mellem Bønnerup og Ryomgård. Norddjurs
Kommune ønsker justering af afgangstider af hensyn til ringetid for skoler. Ryomgård
Realskole ønsker tilpasning til ringetider. Midttrafik undersøger og implementerer, hvis
muligt.
Ad 2
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En kunde ønsker senere forbindelser mellem Bønnerup og Grenaa i weekenden. På denne
strækning er Norddjurs Kommune bestiller.
Der er mulighed for indsættelse af en sen dobbelttur Bønnerup-Grenaa i weekenden:
Bruttoudgift: 80.000 kr.
Passagerindtægt (skøn): 8.000 kr.
Nettoudgift: 72.000 kr.
Der har ikke tidligere eksisteret sene forbindelser mellem Bønnerup og Grenaa i weekenden,
og Midttrafik vurderer, at passagergrundlaget er begrænset og henviser til Norddjurs
Kommunens tilbud om Flextur til laveste sats med venneaftale med Syddjurs Kommune.
Bybusrute 2 Mogensgade - Banegården – Dr. Ferieby - Færgehavn - Banegården –
Mogensgade.
Som det fremgår af vedlagte bilag for behandling af høringssvar har Midttrafik modtaget et
høringssvar: 1. ønske om øget betjening.
Ad 1
En kunde ønsker tidligere afgang på bybusrute 2, som har tidligste ankomst i Mogensgade kl.
09.26.
Kunden ønsker ankomst inden kl. 08.00 af hensyn til arbejdstider.
Der er mulighed for at indsætte en ekstra afgang kl. 07.00 med ankomst Mogensgade kl.
07.26 på alle hverdage.
Bruttoudgift 48.000 kr.
Passagerindtægt (skøn): 3.500 kr.
Nettoudgift: 44.500 kr.
Sagen er sendt til handicaprådet, ældrerådet, kollektiv trafik råd og ungdomsrådet. Rådenes
udtalelser forventes at foreligge til mødet.
Økonomiske konsekvenser
40
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Serviceforbedringer som beskrevet ovenfor beløber sig til i alt:
128.000 kr. udgift
11.500 kr. skønnet indtægt
116.500 kr. nettoudgift
Der er plads til den påtænkte serviceudvidelse i 2015 på baggrund af den forventede
overførsel fra 2014, men ikke i 2016 og overslagsårene. Det kræver en udvidelse af budgettet
for overslagsårene.
Af den forventede overførsel fra 2014 på 1,956 mio. kr. stammer 1,428 mio. kr. fra 2013
flextur.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at Norddjurs kommune svarer Midttrafik, at
1. Norddjurs Kommune for rute 352 vurderer, at passagergrundlaget i weekenden er
begrænset og derfor henviser til Norddjurs Kommunes tilbud om Flextur til laveste
sats,
2. Norddjurs Kommune ikke har økonomisk mulighed for at efterkomme ønsket om en
ekstra afgang på bybus rute 2.
Bilag:
1 Åben Midttrafiks sagsbehandling af indkomne høringssvar K15 - 352.docx

28079/15

2 Åben Midttrafiks sagsbehandling af indkomne høringssvar K15 - bybus rute 28081/15
2.docx
3 Åben Midttrafiks sagsbehandling af indkomne høringssvar K15 - Høringssvar 28082/15
K15_Norddjurs.xlsx
4 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. Midttrafiks høring 2015.PDF

48151/15

5 Åben Høringssvar ungdomsrådet

49068/15

6 Åben Høringssvar Kollektiv Trafik Råd

49090/15
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Godkendt.
Høringssvar fra ungdomsrådet, ældrerådet og Kollektiv Trafik Råd blev uddelt på mødet.
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19.

24-03-2015

Politisk høring om kundevendte forbedringer i Flextur
13.05.00.G00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

12/17493

Åben sag

Sagsfremstilling
Midttrafiks bestyrelse har på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende forslag til
kundevendte forbedringer i Flextur og Teletaxa i høring hos kommunerne. Norddjurs
Kommune har ikke Teletaxa.
For at høringssvaret kan indgå i den videre proces, skal Midttrafik have høringssvaret senest
mandag den 11. maj 2015.
Den politiske høring omhandler, at:


bestillingsfristen i Flextur ændres til senest 1 time før (i dag er den 2 timer før),



online bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20.00 fjernes,



ledsagerabatten ændres til 50 % i Flextur (i dag er den 25 %),



der kan indgås venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst.
Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Følgende er undtaget af høringen, da Midttrafiks bestyrelse har beslutningskompetencen
herom:


At der åbnes for telefonbestilling i tidsrummet kl. 7-20 alle dage (i dag er det kl. 8-17).

I vedlagte brev om politisk høring og notat fra Midttrafik findes en nærmere beskrivelse af
ændringerne og et estimat for udgifterne.
Sagen er sendt til handicaprådet, ældrerådet, kollektiv trafik råd og ungdomsrådet. Rådenes
udtalelser forventes, at foreligge til mødet.
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Økonomiske konsekvenser
Midttrafik forventer, at ændringerne vil medføre øgede udgifter:
Bestillerfrist - flere ture og dårligere koordinering


Bestillingsfristen reduceres til 1 time før: 2 % af udgifterne



At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes: 2 % af udgifterne

Ledsagerrabat – lavere egenbetaling og flere ture


Ledsagerabatten ændres til 50 %, 10 % af udgifterne

Venneaftaler
Ændring i muligheder for venneaftaler medfører i sig selv ikke øgede udgifter. Det er kun når
to byråd og Midttrafiks bestyrelse godkender en ny venneaftale, at udgifterne øges. Hver
ansøgning om venneaftale ledsages af en konkret økonomisk beregning.
For Norddjurs Kommunes samlede budget for flextur i 2015 på 1,423 mio. kr., betyder
Midttrafiks skøn for merudgiften et samlet merforbrug på flextur på ca. 0,2 mio. kr. Der kan
ikke anvises finansiering fra 2016 og frem. Der er plads til merudgiften i 2015 i den
forventede overførsel fra 2014 på 1,956 mio. kr. Af overførslen er det på miljø- og
teknikudvalgets møde den 3. marts 2015 og på økonomiudvalgets møde den 10. marts 2015
besluttet at anvende 1,233 mio. kr. i årene 2015 til 2017 til finansiering af timedrift på
bybusruterne.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. det besluttes, om Norddjurs Kommune skal anbefale de kundevendte forbedringer,
2. udvalget i givet fald drøfter finansiering af forventede merudgifter i 2016 og
overslagsårene.
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Bilag:
1 Åben Notat politisk høring om Flextur.docx

39066/15

2 Åben Brev politisk høring af Flextur.doc

39069/15

3 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. forbedringer i Flextur.PDF

48153/15

4 Åben Høringssvar Kollektiv Trafik Råd

49097/15

5 Åben Høringssvar ungdomsrådet

49104/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
1. Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Jens Meilvang (I) tog forbehold. Mads
Nikolajsen (F) anbefaler de kundevendte forbedringer.
2. Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Jens Meilvang (I) tog forbehold. Mads
Nikolajsen (F) anbefaler, at finansieringen i 2016 sker af overførte midler fra 2014.

Høringssvar fra ungdomsrådet, ældrerådet og Kollektiv Trafik Råd blev udleveret på
mødet. Handicaprådet anmodes om at fremkomme med en udtalelse inden sagens
behandling i kommunalbestyrelsen.
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24-03-2015

Udlejning af areal i Industriparken, Allingåbro til Allingåbro Motor Festival
82.16.05.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/853

Åben sag

Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget besluttede den 27. januar 2015 at der, på en række betingelser,
kunne indgås en femårig lejeaftale mellem Allingåbro Motor Festival og Norddjurs
Kommune om et 2,4 ha stort kommunalt areal.
Allingåbro Motor Festival har gennem en årrække med kommunens og politiets tilladelser
afholdt en årlig motorfestival med afvikling af konkurrencer inden for motorcykelsport på den
østligste strækning af Hovedgaden i Allingåbro. I de senere år har arrangørerne endvidere
involveret et tilgrænsende areal i arrangementet til tractor pulling.
Motorfestivalen har investeret i at gøre det areal, der ønskes indgået lejeaftale for, attraktivt til
tractor pulling efter anvisninger fra Danish Tractor Pulling, og vil gerne forbedre arealet
yderligere. Hvis der opnås lejeaftale, vil der blive etableret tilslutning for kloak og vand på
arealet, hvorved de sanitære forhold i forbindelse med afvikling af festivalen optimeres.
Som det også er oplyst i ansøgningen, tiltrækker festivalen hvert år mange tilskuere til
arrangementet, hvilket er medvirkende til at sætte Allingåbro på landkortet. Desuden hjælper
den lokale idrætsforening med gennemførelse af arrangementet, og opnår herved et
økonomisk tilskud.
Miljø- og teknikudvalget godkendte, at der kunne indgås en femårig lejeaftale på følgende
vilkår:
1. de tilgrænsende ejere af erhvervsejendomme tilkendegiver, at de ikke har behov for
yderligere erhvervsareal inden for en femårig periode,
2. der maksimalt afholdes tre arrangementer pr år,
3. arealet holdes ryddeligt, også når der ikke er arrangementer,
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4. naboer ved direkte besked, adviseres i god tid før afholdelse af hvert arrangement,
5. der fastsættes en leje på 3.000 kr. pr. år,
6. tilslutning til kloak og vand er kommunen uvedkommende.

Ejerne af de tilgrænsende ejendomme er blevet spurgt, om de har planer om opkøb af
yderligere jord til deres erhvervsejendomme inden for de næste fem år.


Anders Simonsen, som pr. 1. marts har købt det tidligere postkontor Industriparken 24,
har fået tilsagn om at kunne købe 1.000 m² som tillæg til sin ejendom. Anders
Simonsen er indforstået med at lade det tilkøbte areal indgå i afvikling af Allingåbro
Motor Festivals arrangementer. Anders Simonsen har blot sikret, at han har fremtidige
udvidelsesmuligheder for sin virksomhed på plads.



Brdr. Davidsen, som ejer Industriparken 29, har ingen aktuelle planer om tilkøb af
areal til deres ejendom, som er et lager for brugte bildæk.



Peter Borup, som er indehaver af PB Autocamper, Industriparken 16, har heller ingen
aktuelle planer om, at tilkøbe areal til sin ejendom.

Nuværende forpagtningsaftale er opsagt.
Såfremt der sælges mere af arealet, vil det ikke længere være stort nok til, at der kan afholdes
tractor pulling.
På den baggrund er arealet nu taget af kommunens hjemmeside, så det ikke er annonceret til
salg.
Forvaltningen foreslår, at arealet udtages af kommunens salgsliste, så det ikke er annonceret
til salg i den periode, det er lejet ud til Allingåbro Motor Festival. Der er stadig ledigt areal i
Industriparken og ved Stålvej, såfremt der skulle blive efterspørgsel på erhvervsareal i
Allingåbro.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. arealet i Industriparken udlejes, som besluttet af miljø- og teknikudvalget den 27.
januar 2015,
2. arealet som konsekvens heraf tages af kommunens salgsliste, så det ikke er annonceret
til salg i den periode, det er lejet ud til Allingåbro Motor Festival.
Bilag:
1 Åben Kortbilag til Allingåbro Motorfestival.pdf

12674/15

2 Åben Ansøgning om leje af areal

12679/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Tiltrådt.
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21.

24-03-2015

Arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget
00.01.00.P35
Sagsgang: MTU

14/18681

Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget i
2015.
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
2015, herunder de sager, der er kendskab til ifølge budgetaftalen.
Også dialogmøder for 2015 fremgår af arbejdsplanen.
Arbejdsplanen opdateres løbende.
Flyttede punkter:


Energiforsyningsstrategi for Grenaa: Udsættes pga. ændringer i tidsplanen. En
forhåndsorientering vil komme på miljø- og teknikudvalgets møde den 5. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan godkendes.
Bilag:
1 Åben Miljø- og teknikudvalget - arbejdsplan den 24. marts 2015
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Godkendt.
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Meddelelser / efterretninger
00.01.00.I00
Sagsgang: MTU

15/45

Åben sag

Sagsfremstilling
Fra udvalgets medlemmer
Fra udviklingsdirektøren
Orientering om byggesager.
09.17.24K08 15/2933
Etablering af maskinhus, Åstrupbakken 15, 8500 Grenaa
09.17.18P19 14/13923
Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Tolstrupvej 10, 8500 Grenaa
09.17.22P19 14/17264
Miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Hovedvejen 44, Ørum Djurs
09.17.22P19 14/17256
Miljøgodkendelse af udbringningsarealer, Rødeled Vej 23, 8500 Grenaa
09.17.44P19 15/1038
Afgørelse om skift i dyretyper, Bådsdal 1, 8500 Grenaa
Kommende møder og konferencer:


27.-28. april - Politisk Forum, Hotel Nyborg Strand. Målgruppe: alle.
o

Følgende deltager: Miljø- og teknikudvalget deltager

Afholdte møder og konferencer:
50

Miljø- og teknikudvalget



4.-5. marts - Bygningskultur 2015, København . Målgruppe: alle.
o



24-03-2015

Følgende deltager:

6. marts - Politisk konference for kommunalpolitikere om ressourcestrategien,
København.

Målgruppe:

Alle

inden

for

Teknik

og

Miljø

området,

kommunalpolitikere, regionsrådsmedlemmer, embedsmænd, interesseorganisationer
etc.
o


Følgende deltager:

10. marts - Landbruget i landskabet, Middelfart. Målgruppe: Kurset henvender sig til
kommunale politikere og chefer, embedsmænd fra centraladministrationen og
kommuner

(planlægning,

landbrug,

natur,

miljø),

samt

fagfolk

planlægningsområdet og andre fagområder inden for det åbne lands udvikling.
o Følgende deltager:
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015
Til efterretning.
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Bilagsoversigt
1.

Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo februar 2015.
1. Bilag til budgetopfølgning for MTU ult. februar 2015.pdf (42552/15)
2. Anlægsoversigt - februar 2015.pdf (44137/15)

2.

Årsregnskab 2014 - sektorbeskrivelse miljø- og teknikudvalget
1. Sektorbeskrivelse 2014 mtu.pdf (46309/15)

3.

Vejledende retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg
1. Vejledende retningslinjer for placering af store solcelleanlæg (45609/15)

4.

Anlægsbevilling, salg af erhvervsarealer i Ørum
1. Kortbilag erhvervsområde Ørum (44877/15)
2. Notat om anlæg og vedligeholdelse af ny sidevej til Industrivej i Ørum
(45607/15)

5.

Vurdering af støjfølsomheden for tre landbrugsejendomme i den vestlige del af Allelev
i forbindelse med opstilling af vindmøller øst for Søby
1. Kort med mølleafstand og indbyrdes placeringer (22560/15)
2. Bilag - høringsbrev.pdf (48365/15)

6.

Prioritering og anlægsbevilling af energioptimeringer
1. 39547-15_v1_Bilag - prioriteringsliste energioptimering.pdf(2).pdf (43056/15)

7.

Anlægsbevilling, pulje til landsbyfornyelse
1. Bilag over behandlede ejendomme inkl. økonomi (39716/15)

8.

Ansøgning om tilladelse til flexbolig på Anholt
1. Tilladelser efter Boligreguleringslovens.pdf (42420/15)

9.

Disponering af Grøn Pulje 2015
1. Udspecificering af Grøn Pulje (37101/15)
2. Høringssvar fra ældrerådet vedr. disponering af Grøn pulje 2015.PDF (48158/15)

10.

Frigivelse af anlægsbevilling til legepladser
1. Prioriteringsliste til legepladser (36813/15)
2. Eksempel på udfyldt skema.pdf (41087/15)

12.

Anlægsbevilling til omfartsvejen nord om Grenaa
1. Økonomi Omfartsvejen marts 2015.xlsx (43766/15)

14.

Forslag til vandhandleplan
1. Bilag 2. Samlet indsatsprogram i Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord og 1.6
Djursland (35392/15)
2. Bilag 5 Samlet vandløbsindsats.pdf (35378/15)
3. Bilag 4.6 Ørum Å.pdf (35377/15)
4. Bilag 4.5 Voldby-Karlby Bæk.pdf (35376/15)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

24-03-2015

Bilag 4.4 Ring Bæk.pdf (35374/15)
Bilag 4.3 Hemmed Bæk.pdf (35371/15)
Bilag 4.2 Gjesing_Vrangbæk.pdf (35369/15)
Bilag 4.1 Dystrup Sø.pdf (35366/15)
Bilag 1, resume af de statslige vandplaner 2015 (35159/15)
Bilag 3. Tabel med vandløbsindsats (22615/15)
Forslag til Handleplan 2015 (22481/15)

15.

Ønske om udvidelse af Grenaa Bådklubs hus - Skakkesholm 26
1. Skakkesholm 26 ansøgning om udvidelse Grenaa Bådklub (38007/15)
2. Skakkeholm 26 Tegninger over udvidelse Grenaa Bådklub (38009/15)

17.

Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning, udskiftning af kviksølvlamper
1. Kortlægning Norddjurs handlingsplan (29500/15)

18.

Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2
1. Midttrafiks sagsbehandling af indkomne høringssvar K15 - 352.docx (28079/15)
2. Midttrafiks sagsbehandling af indkomne høringssvar K15 - bybus rute 2.docx
(28081/15)
3. Midttrafiks sagsbehandling af indkomne høringssvar K15 - Høringssvar
K15_Norddjurs.xlsx (28082/15)
4. Høringssvar fra ældrerådet vedr. Midttrafiks høring 2015.PDF (48151/15)
5. Høringssvar ungdomsrådet (49068/15)
6. Høringssvar Kollektiv Trafik Råd (49090/15)

19.

Politisk høring om kundevendte forbedringer i Flextur
1. Notat politisk høring om Flextur.docx (39066/15)
2. Brev politisk høring af Flextur.doc (39069/15)
3. Høringssvar fra ældrerådet vedr. forbedringer i Flextur.PDF (48153/15)
4. Høringssvar Kollektiv Trafik Råd (49097/15)
5. Høringssvar ungdomsrådet (49104/15)

20.

Udlejning af areal i Industriparken, Allingåbro til Allingåbro Motor Festival
1. Kortbilag til Allingåbro Motorfestival.pdf (12674/15)
2. Ansøgning om leje af areal (12679/15)

21.

Arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget
1. Miljø- og teknikudvalget - arbejdsplan den 24. marts 2015 (39476/15)
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Underskriftsside

Jens Meilvang (I)

Tom Bytoft (A)

Niels Basballe (A)

Mads Nikolajsen (F)

Niels Ole Birk ((V)

54

24-03-2015

