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Budgetopfølgning pr. ultimo oktober måned 2018 for Miljø- og teknikudvalget
00.30.14.Ø00

18/41

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget – samlet oversigt
Korr.
Opr.

budget

Forbru

budget

ekskl.

g

driftsove
r-førsler

Budget 2018 (mio. kr.)

Forvent

Afvigels

et

e

regnska

opr.

b

budget*

ift.

Drift

90,8

90,6

74,5

89,4

-1,3

Anlæg

33,4

39,0

26,0

42,5

9,1

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Miljø- og teknikudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført

Forventet
(80%)

beløb i alt

(20%)

(Mio. kr.)
Økonomiudvalget

forbrug

af

overførsler**
4,0

2,8

1,3

0,0

**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget
clearings-/koordineringsprincip. 0,6 mio. kr. af overførslen vedrører skadedyrsbekæmpelse og
indsatsplaner for grundvand, hvoraf der er ekstern finansiering, hvorfor disse poster er
undtaget clearings/koordineringsprincippet.
Overordnet konklusion
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 89,4 mio. kr., hvilket svarer til et
mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget uden overførsler. Afvigelsen
skyldes generel tilbageholdenhed på alle områder. Der er tale om et netto beløb, der rummer
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mindreforbrug på bl.a. de grønne driftsområder, havbadevand og kort & GIS, samt et
merforbrug på handicapkørsel som følge af en lov ændring.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke konstateres nogen effekter ved ansættelsesstoppet på
miljø- og teknikudvalgets område. Dog vil serviceniveauet på byggesagsbehandling være
påvirket som følge af en vakant stilling på økonomiudvalgets område, lige som arbejdet med
plan- og udviklingsstrategien af samme årsag er forsinket.
Driftsoverførsler:
Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug af overførslerne fra 2017 på 4,0 mio. kr.
Overholdelse af udvalgets serviceramme:
Miljø- og teknikudvalgets andel af servicerammen udgør 90,9 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr.
mindre end det oprindelige budget. Der forventes ingen overskridelse af udvalgets
serviceramme.
Anlæg:
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget på 33,4 mio. kr., der skyldes forbrug af overførte anlægsmidler fra 2017.
Der er i alt overført 24,6 mio. kr. i anlægsmidler fra 2017 til 2018. Afvigelsen for anlæg har
ændret sig fra 7,7 mio. kr. til 9,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Ændringen skyldes
en afrundingsfejl, som først er blevet rettet i forbindelse med denne budgetopfølgning.
Merforbruget skyldes ligeledes, at der på Omfartsvejen og Områdefornyelse Auning først kan
indhentes den sidste refusion i 2019.
Derudover er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til Ungdomsunivers, GD-N.P.
Josiassensvej. Mindreforbruget skyldes, at Norddjurs Kommune kontraktligt er forpligtet til at
udføre arbejdet, men at arbejdet først kan gennemføres i 2019. Derfor forventes
mindreforbruget overført til 2019.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
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Opmærksomhedspunkter
Der forventes på nuværende tidspunkt et yderligere merforbrug på budgettet til
vintervedligeholdelse under driften på miljø- og teknikudvalgets område. I årets første
måneder har der været et stort udgiftstræk på budgettet til vintervedligeholdelse. Da der som
minimum skal udbetale rådighedsbeløb til vinterberedskab, vil en del af det resterende budget
blive brugt blot til aflønning af personale, selv hvis vejret i vinterhalvåret bliver varmt og
uden sne. I budget 2018 er der afsat 7,9 mio. kr. heraf er der allerede anvendt 6 mio. kr.
På nuværende tidspunkt forventes også et yderligere merforbrug på Områdefornyelse Grenaa,
da der er usikkerheder omkring hjemtagelse af refusion, som konsekvens af anlægsstoppet.
I forbindelse med midtvejsreguleringen er der blevet tilført midler til kommunen som følge af
en lovændring vedrørende individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede
gældende fra 2018. Norddjurs Kommune har fået 0,110 mio. kr. i 2018 stigende til 0,220 mio.
kr. i 2019 og frem. Fra 2019 og frem er budgettet forhøjet i forbindelse med budgetlægningen
for 2019-2022. Det er Midttrafik, der løser opgaven for Norddjurs Kommune og udgifterne
har været stigende som følger af ordningen. Da der samlet set forventes et mindreforbrug på
miljø- og teknikudvalgets område, vil merudgiften bliver finansieret indenfor udvalgets
nuværende driftsbudget til vej og ejendom.
Budgetomplacering imellem udvalg
Der omplaceres 0,012 mio. kr. fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende
kompensation for medarbejderes medlemskab af hovedudvalget i 2018.
Økonomiske konsekvenser
Se ovenfor.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. der i 2018 fra økonomiudvalget omplaceres 0,012 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget
vedrørende kompensation for HU-medlemskab.
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2. budgetopfølgningen pr. september 2018 på miljø- og teknikudvalgets område tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2018 for Miljø- og 202914/18
teknikudvalget
2 Åben Anlægsoversigt - Oktober

202913/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Godkendt.
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Godkendelse af aftaleenheder på miljø- og teknikudvalgets område for 2019
00.01.00.A00

18/17657

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
I henhold til ”Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune” fra december 2008 skal
miljø- og teknikudvalget efter indstilling fra miljø- og kulturdirektøren beslutte hvilke
aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område.
Den 24. oktober 2019 blev der indledt en proces, med henblik på at reducere antallet chefer i
blandt andet miljø- og kulturforvaltningen. Ny organisering og fordeling af ansvarsområder
mellem aftaleenhederne er afklaret primo december 2018, hvorfor der foreløbigt er udarbejdet
følgende forslag til aftaleenheder i 2019:
Aftalegiver
Lotta

Aftaleenhed

Aftaleholder

Dybdahl Miljø- og kultursekretariatet

Trine Grejsen

Dybdahl Vej og ejendom

Kim T. Jensen

Sandsgaard
Lotta
Sandsgaard
Lotta
Sandsgaard

Dybdahl Planlægning og natur – nedlagt.
Ansvarsområder fordeles på øvrige
aftaleenheder primo december 2019.

Lotta

Dybdahl Erhverv og miljø

Ulrik Christensen

Sandsgaard
Kim T. Jensen

Driftscenter Norddjurs

Palle Ove Nielsen

Direktørområderne vil i samarbejde med økonomisk sekretariat og de enkelte aftaleenheder
udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/12
2019.
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Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder på miljø- og teknikudvalgets
område i 2019 godkendes.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Godkendt.
Driftsleder Palle Ove Nielsen er under mødet tilføjet som aftaleholder for aftaleenheden
Driftscenter Norddjurs.
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Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2019
24.00.01.Ø35

18/17456

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Bestyrelsen i det kommunalt ejede aktieselskab AquaDjurs A/S har på sit møde den 5.
november 2018 fastlagt selskabets takster for 2019. Norddjurs Kommune skal som
myndighed sikre, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer.
Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er lovligt fastsat.
Til brug i forbindelse med fastlæggelse og illustration af budget- og takststrategien anvender
AquaDjurs en langtidsbudgetmodel. Modellen indeholder relevante parametre og herunder en
kobling til de økonomiske rammer med tilhørende centrale effektiviseringskrav.
Budgetmodellen er i samarbejde med selskabets revisor ajourført i forhold til udviklingen
over det seneste år samt de fremadrettede forventninger.
En hjørnesten i strategiplanen for AquaDjurs er attraktive og stabile takster. Budget og takststrategien er udarbejdet med afsæt i langtidsbudgettets forudsætninger. Det betyder, at
AquaDjurs A/S kan fastholde vandtaksterne og spildevandstaksterne i 2019.
Set i relation til de øvrige kommuners spildevandstakster i Business region Aarhus ligger
AquaDjurs i en position som det tredje billigste blandt 11 benchmarkede selskaber.
Spildevandsforsyning
Med reference til selskabets takststrategi, og herunder langtidsbudgettet fastholdes den
variable spildevandstakst på 26,00 kr. pr. kubikmeter i 2019 (trin 1), mens det faste bidrag
indekseres. Dette kombineret med en differentieret takstmodel – den såkaldte trappemodel
betyder, at den variable spildevandstakst bliver 20,80 kr. for trin 2 (forbrug mellem 500 og
20.000 kubikmeter), og 10,40 kr. pr. kubikmeter for trin 3 (forbrug større end 20.000
kubikmeter).
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Udover takst for normalt spildevand indeholder takstbladet særbidragssatser for organisk stof,
kvælstof og fosfor, disse er genberegnet og justeret på basis af udledningerne i 2017, og er
fastsat til: Organisk stof 2 kr. pr. kg, kvælstof 4 kr. pr kg. og fosfor 30 kr. pr. kg.
Budget 2019 indeholder anlægsinvesteringer på 27,5 mio. kr., og driftsudgifter på 26,6 mio.
kr., ekskl. 1,0 mio. kr. til budgetværn. Anførte beløb er uden moms. Der budgetteres i 2019
med et negativt årsresultat, hvilket harmonerer med bestyrelsens tidligere beslutning i forhold
til takststrategi og herunder beskatningsmæssige forhold.
Der er reelt tale om et fald i taksten for spildevand, da den variable takst for tredje år i træk
ikke pristalsreguleres. Der er i samme periode indfaset en fuld trappemodel for større
vandforbrugere.
Vandforsyning
AquaDjurs er fra 2018 overgået til køb af vand fra Vandsam, og de eksisterende vandværker
er nedlagt. Med reference til selskabets takststrategi, og herunder langtidsbudgettet fastholdes
den variable vandtakst på 7 kr. pr. kubikmeter i 2019, mens det faste bidrag indekseres og
udgør 463 kr. pr. år.
Budget 2019 indeholder anlægsinvesteringer på 0,75 mio. kr., og driftsudgifter på 1,67 mio.
kr. Der budgetteres med et negativt årsresultat i 2019. Anførte beløb er uden moms.
Der er reelt tale om et fald i taksten for vand, da den variable takst i lighed med sidste år ikke
pristalsreguleres. I tilknytning til taksten bemærkes, at prisen for indkøb af vand hos Vandsam
udgør 6 kr. pr. kubikmeter.
Slam og fedt
Det nye mekaniske forbehandlingsanlæg, der aktuelt er under opførelse på Fornæs
renseanlæg, er forberedt til modtagelse og behandling af septisk slam fra hele Djursland.
Slammet køres i dag til deponi hos Reno Djurs. Det nye anlæg forventes taget i brug i 2.
halvår 2019.
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Taksterne for modtagelse af slam og fedt fastholdes i 2019 med pristalsregulering og udgør i
2019 147,39 kr. pr. m3. Beløb uden moms.
Økonomiske konsekvenser
Uforandrede vand- og spildevandsafgifter for forbrugerne.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at takster for 2019 godkendes.
Bilag:
1 Åben Særbidragstakst for 2019. Notat 19.10.2018

191930/18

2 Åben Langtidsbudget vand 240818 Graf

191928/18

3 Åben Vandstakster 2019

196415/18

4 Åben Langtidsbudget spildevand 311018 Graf

191926/18

5 Åben Spildevandstakster 2019

196416/18

6 Åben Takstoversigt Businessregion Aarhus 2018

195805/18

7 Åben Udskrift af referat fra AquaDjurs Bestyrelsesmøde 05.11.2018

195796/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Tiltrådt.
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Grenaa Marina budget 2019
08.00.00.S55

18/17165

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Grenaa Lystbådehavns Fond har fremsendt budget for 2019 til godkendelse. Forvaltningen
anbefaler, at budgettet godkendes.
Budgettet er fremsendt jævnfør ”Vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond § 11”.
Likviditets- og driftsbudgettet skal ifølge vedtægterne være fremsendt til godkendelse i
kommunalbestyrelsen inden udgangen af oktober 2018. Budget for 2019 er derfor rettidigt
indsendt den 23. oktober 2018.
Af vedlagte budget 2019 fremgår det, at der forventes et underskud på 0,007 mio. kr.
Der er i 2019 i forhold til budget 2018 afsat færre udgifter til vedligeholdelse af broer, pæle,
el samt til vedligeholdelse af maskiner.
Grenaa Lystbådehavns Fond har godkendt budgettet på sit bestyrelsesmøde den 22. oktober
2018.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budget 2019 for Grenaa Lystbådehavns Fond
godkendes.
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Bilag:
1 Åben Budget 2019

185553/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Tiltrådt.
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Høring vedr. besparelsesforslag på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet
00.01.00.P35

17/12852

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde den 24. oktober 2018 at sende
dagsordenspunktet vedrørende deres besparelsesforslag i høring hos de udvalg, som kunne
blive påvirket af besparelserne i sagen. miljø- og teknikudvalget er et af udvalgene, der kan
sende høringssvar.
Dagsordenspunktet fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Udmøntning af besparelser på erhvervsområdet
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Til efterretning.
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KL-analyse af arbejdet med budgetstyring og ressourcefordelingsmodeller
00.01.00.P35

17/12852

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. august 2018 at få gennemført en
uvildig, ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på
forbedringer af budgetprocessen.
Konkret blev det besluttet, at følgende skulle indgå i analysen:


Fejlvurderingerne på arbejdsmarkedsbudgettet



Beregningsgrundlaget ved tildelingen af skole- og dagpasningsressourcer



Forretningsgange og kommunikationsveje i den politiske og administrative
organisation på de to ovennævnte områder.

Kommissoriet for analysen, der blev godkendt af økonomiudvalget den 4. september 2018, er
vedlagt som bilag.
Selve analysen er blevet gennemført af KL’s konsulentvirksomhed KLK, og der foreligger nu
en rapport, der indeholder en række vurderinger af og anbefalinger til det fremtidige arbejde
med budgetstyring og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet.
Analyserapporten er vedlagt som bilag.
KL anbefaler en række initiativer vedrørende arbejdsmarkedsområdet samt skole- og
dagtilbudsområdet, såsom færre men mere indholdsmæssigt tungere budgetopfølgninger,
styrkelse af samarbejdet med økonomiafdelingen og styrkelse af ansvar og arbejdsgange
relateret til budgetopfølgningen.
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I forhold til de foreslåede initiativer, skal det nævnes, at der er et tæt samarbejde mellem
miljø- og kulturforvaltningen og medarbejdere fra økonomiafdelingen, der har 1-2
arbejdsdage om ugen, hvor de fysisk sidder i forvaltningen. Der er desuden veletablerede
arbejdsgange i forvaltningen omkring budgetopfølgninger, hvor miljø- og kulturdirektøren og
cheferne afholder fælles kvartalsvise budgetopfølgninger samt økonomikonsulenter løbende
deltager på chefmøder, når økonomien er på dagsordenen.
Udvalget har som led i sin introduktion til arbejdet og som led i udmøntning af besparelser i
budget 2019 fået en grundig introduktion til udvalgets økonomi. Forvaltningen foreslår, at
udvalget fastsætter en række økonomiske temaer, som udvalget arbejder videre med i 2019.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at analyserapporten fra KL drøftes, herunder om der er
særlige økonomiske temaer, som udvalget ønsker at arbejde med i 2019.
Bilag:
1 Åben KL Kommissorium 2018

196673/18

2 Åben Rapport fra KL undersøgelse

196672/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Drøftet.
Budget-temaer indarbejdes i arbejdsplanen 2019.
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Naturrådets anbefalinger til Norddjurs Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort
01.05.12.A00

18/6881

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Der skal tages stilling til, hvordan Norddjurs Kommune skal behandle Naturrådets
anbefalinger for udpegning af Grønt Danmarkskort. Oprettelsen af Naturrådet blev behandlet i
efteråret 2017 - senest i kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2017. Formand for miljø- og
teknikudvalget er udpeget som politisk observatør for Norddjurs Kommune med næstformand
som suppleant.
Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommuneplanlægning, og i denne sag
lægges op til revisionsændringer til den kommende kommuneplan.
Baggrund
Det er et krav fra staten, at kommunerne udpeger naturarealer til Grønt Danmarkskort.
Udpegningen sker via kommuneplanerne og er for Norddjurs Kommunes vedkommende
indeholdt i Kommuneplan 2017. Formålet med Grønt Danmarkskort er, at vise hvor


den eksisterende natur findes



der kan planlægges for nye naturområder.



der kan skabes et samlet naturnetværk.



kommunen fremover vil prioritere naturindsatsen.

Regeringen besluttede i 2017, at der skulle oprettes i alt 20 lokale naturråd, som skulle lave
anbefalinger til at udpege Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne.
Det lokale naturråd for Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov bestod af 12 medlemmer
fordelt på natur-, frilufts- og landbrugsorganisationer. Rådet havde første møde den 18. januar
2018, og afsluttede deres arbejde den 21. juni 2018. Syddjurs Kommune, der er
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sekretariatskommune for rådet, har sammenskrevet vedlagte anbefalinger fra rådet. Udover
det samlede Naturråds anbefalinger er der suppleret med en række mindretalsanbefalinger, der
tydeligt

fremgår

af

det

samlede

dokument.

Mindretallet

består

af

Danmarks

Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt BLAK (miljøbeskyttelsesforening
på Djursland).
Naturrådets anbefalinger
Naturrådets anbefalinger er ikke bindende for kommunerne. Naturrådet har haft fokus på at
give anbefalinger til retningslinjer og værktøjer til udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort, og
er nærmere beskrevet i vedlagte bilag:


Realisering gennem frivillige aftaler og med kompensation til lodsejere.



Jordfordeling kan være et effektivt værktøj ved gennemførelse af naturrelaterede
projekter.



Markblokkort, der viser den aktuelle landbrugsmæssige anvendelse på et areal, kan
benyttes ved udpegning af områder for ny natur og økologiske forbindelser.



Forvaltningens viden om lokalforhold.



Andre værktøjer som historiske kort, jordbundskort, digitale naturkort mv.

Med den anbefaling ser Naturrådet, at der undgås konflikter mellem udvikling af
naturområder, erhvervsinteresser og byudvikling.
Et mindretal i Naturrådet mener ikke, at markblokkortet alene kan dække behovet til
udpegning af Grønt Danmarkskort, og mener, at der skal mere fokus på at afgrænse ny natur
og økologiske forbindelseslinjer med fokus på, hvor det er muligt at genoprette naturlige
økosystemer.
Det er forvaltningens vurdering, at anbefalingerne er nyttige bidrag, og bør indgå på lige fod
med øvrige eksisterende metoder. På den måde sikres en afvejning mellem behovet for
naturbeskyttelse og øvrige interesser.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af Naturrådets anbefalinger.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Naturrådets anbefalinger indgår i samspil med øvrigt
baggrundsmateriale

for

udpegning

af

Grønt

Danmarkskort

i

næste

revision

af

kommuneplanen.
Bilag:
1 Åben Naturrådets afrapportering med mindretalsudtalelser
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Tiltrådt.
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Proces vedr. revision af vandforsyningsplan
13.02.08.P00

15/17726

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Der er ikke i loven fastsat noget interval for revision af en vandforsyningsplan. Den seneste
revision var i 2011, hvor de fire gamle kommuners planer blev afløst af en ny samlet plan for
Norddjurs Kommune. Siden er der været ændringer i vandforsyningsstrukturen, herunder
sammenlægninger og nedlæggelse af vandværker og etablering af Vandsamarbejde Vest. Der
er desuden kommet øget opmærksomhed på forsyningssikkerhed og en ny lovgivning, der
især betyder ændringer for enkeltindvindere, som kan medføre et behov for ændrede
forsyningsområder for vandværkerne, hvilket vil påvirke prisen for tilslutning til vandværk.
Norddjurs

Kommunes

vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan

fastsætter

grundlaget

2011
for

–

2017

skal

forvaltningen

revideres.
af

En

kommunens

drikkevandsressourcer, så der kan sikres en robust, tilstrækkelig og hensigtsmæssig forsyning
til kommunens borgere og virksomheder. Miljø- og teknikudvalget skal tage stilling til proces
for udarbejdelse af planen, herunder om arbejdet med en fuld revision skal igangsættes, eller
om arbejdet indledes med et tillæg til den nuværende plan, efter ønske fra Djurslands
Landboforening.
Det er et ønske fra Djurslands Landboforening i vedlagte brev, at det skal være muligt for
landbrug selv at indvinde vand til driftsbygninger, uanset om vand til husholdningsbrug
modtages fra alment vandværk, og at det også skal gælde, hvis ejendommen allerede er
tilsluttet vandværk. Der kan endvidere være behov for at klarlægge, om det skal være lettere
for industrivirksomheder selv at indvinde vand til produktion. Dette er ikke muligt med den
gældende plan. Det er billigere for vandværkerne at indvinde den sidste m3 end den første.
Derudover kan vandværker have foretaget investeringer for at imødekomme forbruget hos
storforbrugeren. Det kan betyde øget vandpris for de tilbageværende forbrugere i et
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vandværk, hvis en storforbruger, der aftager en mærkbar andel af det producerede vand, får
lov at koble sin ejendom af vandværket for selv at indvinde.
Ønsket om en revideret vandforsyningsplan kommer også fra visse vandværker, primært på
grund af den ændrede lovgivning, der har medført et behov for at revurdere de områder, hvor
vandværkerne har forsyningspligt. Justeres disse områder, kan det også have konsekvenser for
de takster ikke tilsluttede ejendomme skal betale for at blive tilsluttet vandværk.
En vandforsyningsplan fastlægger blandt andet:


Kortlægning af vandbehov i kommunen



Vandværkers nuværende og fremtidige forsyningsområder



Indvindingsstruktur og forsyningssikkerhed



Retningslinjer for ejendomme med egen vandforsyning



Retningslinjer for storforbrugere, herunder spørgsmålet om tilslutnings- og
forblivelsespligt for landbrug og industri.

En vandforsyningsplan og tillæg til planen skal udarbejdes efter forhandling med
vandværkerne, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen for Patientsikkerhed) og andre relevante
myndigheder og interesserede institutioner, herunder eksempelvis landboforeninger. Vedlagte
procesplan for en fuld revision af vandforsyningsplanen forventes at kunne være tilendebragt
ultimo 2020.
Hvis man vil imødekomme ønsket fra Djurslands Landboforening hurtigere end dette, kan
man udarbejde et tillæg til vandforsyningsplanen, inden der foretages revision af den
gældende vandforsyningsplan. Et tillæg kan tidligst være besluttet endeligt medio 2019. Et
tillæg til vandforsyningsplanen vil forsinke den samlede revision, så den reviderede
vandforsyningsplan først vil kunne vedtages endeligt i 2021.
En forsinkelse af en revideret vandforsyningsplan kan betyde meromkostninger for de almene
vandværker, eksempelvis kan de med den nuværende plan blive pålagt at stå i økonomisk
forskud for forsyningsledninger i områder, hvor de på grund af ændret lovgivning ikke
længere kan forvente at få dækket omkostningerne indenfor en rimelig tidshorisont.
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En mindre ændring eller tillæg kan vedtages efter den vedlagte forsimplede proces. Ved
mindre tillæg kan høringsperioden reduceres til 4 uger, men forvaltningen vurderer, at en
ændring af retningslinjer, der har betydning for økonomien både for landbrug, virksomheder
og vandværkets forbrugere er en væsentlig ændring, hvorfor det anbefales at 8 ugers
høringstid fastholdes.
Som udgangspunkt vil der ikke inddrages ekstern hjælp til at udarbejde planen, opgaven løses
internt ved at prioritere de eksisterende arbejdsopgaver.
Udvalget skal således tage stilling til to muligheder:


Arbejdet med revision af den samlede vandforsyningsplan påbegyndes. Det er en
omfattende proces, hvor det sikres, at alle forhold bliver belyst i sammenhæng,
hvorved der sikres en sammenhængende og robust plan. Tidsrammen for en fuld
revision er ca. 1,5 til 2 år.



Der udarbejdes et tillæg til den gældende plan inden arbejdet med en revision af den
samlede

plan

påbegyndes.

Dette

vil

imødekomme

ønsket

fra

Djurslands

Landboforening om, at det i højere grad skal være muligt for landbruget selv at
indvinde vand til driftsbygninger uanset at vand til husholdningsbrug leveres fra
vandværk. Dette vil kunne gennemføres indenfor en tidsramme på ½ år. Den samlede
plan vil blive tilsvarende forsinket.
Økonomiske konsekvenser
Vandforsyningsplanen skal offentliggøres på kommunens plansystem, Odeum. Her forventes
omkostninger på cirka kr. 20.000,- til konsulenthjælp. Udgifterne kan afholdes indenfor
udvalgets driftsbudget.
Indstilling
Miljø-

og

kulturdirektøren

indstiller,

at

vandforsyningsplanen igangsættes.
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Bilag:
1 Åben Brev fra Djurslands Landboforening

190821/18

2 Åben Proces for udarbejdelse af samlet plan

196397/18

3 Åben Proces for udarbejdelse af tillæg

196410/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V), Steen Jensen (O) og Niels
Basballe (A) stemte for at udarbejde et tillæg til den gældende plan inden arbejdet med en
revision af den samlede plan.
Aleksander Myrhøj (F) stemte imod.
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Udby Vandværk, ansøgning om etablering af boring og vandbehandling
13.02.03.P19

18/14513

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Udby Vandværk har den 31. august 2018 ansøgt Norddjurs Kommune om genetablering af
boring og behandlingsanlæg og om fornyelse af tilladelse til vandindvinding.
Miljø- og teknikudvalget skal tage stilling til, om


det vil tillade, at Udby Vandværk etablerer en boring og foretager prøvepumpning
med henblik på at vurdere, om vandværket skal reetableres eller



Udby Vandværk skal forblive distributionsvandværk.

Bestyrelsen i Udby Vandværk underskrev den 17. maj 2017 en aftale med Vandsam A/S, om
at Vandsam A/S fremover skulle levere vand til Udby Vandværks distributionsnet. Derved
overgik Udby Vandværk til at blive et såkaldt distributionsvandværk. I marts 2018 blev Udby
Vandværks boring sløjfet og råvandspumpen blev fjernet. Det øvrige produktionsanlæg står
ifølge forvaltningens oplysninger i vandværksbygningen.
Udby Vandværks indvindingstilladelse udløb i 2010. I vandforsyningslovens § 22. stk. 2, står
der: ”Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny
tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre
samfundsmæssige hensyn, jf. §§ 1 og 2, er til hinder herfor”.
Udby Vandværk har efterfølgende valgt en ny bestyrelse, der ønsker at genetablere Udby
Vandværk. Ved møde med Norddjurs Kommune blev det tilkendegivet, at genetablering
kunne være muligt, hvis der ikke var samfundsmæssige hensyn, der var til hinder for dette jf.
vandforsyningsloven. Den nye bestyrelse har i brev af 31. august 2018 fremsendt ansøgning
om at måtte indvinde op til 24.000 m3 vand årligt. Bestyrelsens begrundelser er:
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Udby Vandværk ville kunne producere vand væsentligt billigere, end det kan købes
ved Vandsam A/S.



Etablering af en boring i Udby vil give en væsentligt højere forsyningssikkerhed, ikke
alene for Udby men også for Holbæk og Udbyhøj, idet Udby Vandværk vil kunne
nødforsyne Holbæk og Udbyhøj i tilfælde af, at leverancen fra Vandsam A/S svigter.

Ad. 1: Den nye bestyrelse har fremsendt vedlagte budget i forbindelse med ansøgningen, hvor
de sammenligner indtægter og udgifter henholdsvis ved køb af vand fra Vandsam A/S og ved
egen produktion. Ifølge dette budget kan der spares 0,048 kr. årligt ved selv at producere.
Med udgangspunkt i dette budget kan man beregne konsekvenserne for forskellige
forbrugertyper ved at forblive i Vandsam A/S og ved genetablering af vandværket, hvilket
fremgår af nedenstående tabel. En høj fast afgift og lav variabel afgift er til fordel for de store
forbrugere.
Producent

Forbrug/år

Fast afgift

Variabel afgift

Årlige omkostninger

Vandsam

100 m3

Kr. 900,-

Kr. 4,-

Kr. 1300,-

Udby

100 m3

Kr. 900,-

Kr. 2,-

Kr. 1100,-

Vandsam

10.000 m3

Kr. 900,-

Kr. 4,-

Kr. 40.900,-

Udby

10.000 m3

Kr. 900,-

Kr. 2,-

Kr. 20.900,-

Tabel 1. Årlige omkostninger for forskellige forbrugertyper ved en fast afgift på kr. 900,Beregningerne forudsætter, at genetableringsprisen ikke overstiger 0,250 mio. kr. for ny
boring

og

råvandspumpe

samt

renovering

/

genanskaffelse

af

filter,

hydrofor,

udpumpningsanlæg, eventuel rentvandsbeholder, styring m.m. Bestyrelsen for Udby
Vandværk har ikke fremsendt dokumentation for genetableringsprisen. Udvalget skal
endvidere være opmærksom på, at der ved genetablering af vandværket på sigt kan forventes
udgifter til grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet som følge af indsatsplanlægning.
Indenfor Udby Vandværks forsyningsområde er der én forbruger, der aftager cirka halvdelen
af det distribuerede vand på grund af dyrehold. Hvis denne forbruger ophører med at købe
vand fra vandværket, vurderer forvaltningen, at forskellen mellem at købe vandet hos
Vandsam A/S fremfor at producere det selv bliver væsentligt reduceret, se udregning i
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”omkostninger ved halvt forbrug”, der er vedlagt i bilag. Vandværkets økonomi vil således
blive langt mere stabil, hvis Udby Vandværk forbliver distributionsvandværk.
Ad. 2. Ansøgningen fra Udby Vandværk har været partshørt hos Vandsam A/S, som
bemærker i vedlagte, at de har en høj forsyningssikkerhed i sin produktion. Ved brud på
hovedforsyningsledningen ved Ll. Sjørup, vil det maksimalt gå 3 – 5 timer før vandforsyning
er genetableret. Der er et 100 m3 beholderanlæg i Ll. Sjørup, som vil kunne sikre forsyningen
i cirka 8 timer.
I Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan er Udby Vandværk er kategoriseret som et
såkaldt ”øvrigt vandværk”. Et vandværk i denne kategori kan ikke forvente at få tilladelse
efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med
mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.
Ifølge bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning skal Norddjurs Kommune tage
stilling til, om ansøgningen skal fremmes. Besluttes dette bliver proceduren for boretilladelse
og foreløbig tilladelse som vedlagte: I Udby Vandværks vedlagte samarbejdsaftale med
Vandsam A/S om leverance af vand er der en opsigelsesfrist på 6 måneder, hvis parterne er
enige herom, og Norddjurs Kommune kan godkende det. Vandsam A/S har afholdt
omkostninger ved indgåelse af aftalen. Hvis disse skal godtgøres, skal det indregnes i det
budget bestyrelsen for Udby Vandværk har fremsendt.
Hvis udvalget beslutter at imødekomme bestyrelsens ønske om at reetablere Udby Vandværk
kan processen iværksættes, når følgende er opfyldt:


Vandsam A/S bestyrelse har godkendt opsigelse af leveringsaftalen.



Norddjurs Kommune har godkendt opsigelse af leveringsaftalen.



Udby Vandværk har leveret et genberegnet budget, herunder omkostninger ved at
sikre en høj forsyningssikkerhed.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om reetablering af
Udby Vandværk med den begrundelse, at det ikke vil være i overensstemmelse med
Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan, at der ikke er væsentlige økonomiske
begrundelser for at genetablere Udby Vandværk som produktionsvandværk, og at økonomien
i Udby Vandværk bliver mindre følsom ved køb af vand fra Vandsam A/S.
Bilag:
1 Åben Ansøgning om vandindvinding - Udby Vandværk

152840/18

2 Åben Omkostninger ved halvt vandforbrug

182115/18

3 Åben Leveringsaftale

173775/18

4 Åben Bemærkning fra Vandsam A/S

190725/18

5 Åben Opfølgende svar fra Vandsam A/S

190739/18

6 Åben Kommunikation med Vandsam A/S om muligheden for opsigelse af 196712/18
aftale
7 Åben Proces for sagsbehandling hvis ansøgning om reetablering af Udby 201458/18
Vandværk imødekommes
8 Åben Budget på erstatningsboring for DGU

205638/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A), Steen Jensen (O) og Niels Ole
Birk (V) besluttede at imødekomme bestyrelsens ønske om at reetablere Udby Vandværk.
Aleksander Myrhøj (F) stemte imod.
Bilag ” Budget på erstatningsboring for DGU” blev udleveret på mødet og er vedlagt
protokollen.
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Stillingtagen til igangsætning af ny lokalplan for Anholt Havn
01.02.05.P00

18/16718

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Planklagenævnet har ophævet kommunens tidligere afgørelse om, at overnatningsfaciliteter
på Anholt Havn var i overensstemmelse med gældende lokalplans anvendelsesbestemmelser.
Derfor skal der nu tages stilling til, om der skal arbejdes videre med at ændre planlægningen
for at sikre en fremtidig anvendelse af de havnenære arealer til havne-, erhvervs- og
ferieformål.
En udvidelse af anvendelsesmulighederne vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan samt
kommuneplantillæg. Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan skal ifølge den gældende
kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter
indstilling fra økonomiudvalget. Forvaltningen foreslår dog, at der indledes en
foroffentlighedsfase, inden der tages endelig stilling til, om der skal udarbejdes en ny
lokalplan.
Forvaltningen foreslår, at følgende 3 mulige scenarier vedrørende planlægningen sendes i en
høring. Se vedlagte ’Kortoversigt – 3 scenarier’.


Scenarie 1: Der udarbejdes ikke en ny lokalplan. Det betyder, at der fremadrettet ikke
gives mulighed for udlejning af overnatningsfaciliteter. I gældende lokalplan er der,
indenfor område 2, mulighed for boliger til indehaver, bestyrer og personale tilknyttet
restauranter og forretninger i området, dog må boligerne ikke anvendes til
helårsbeboelse, se vedlagte ”Gældende lokalplan nr. 158 for Anholt Havn”. Det
bemærkes desuden, at der i dag er lovligt etablerede helårsbeboelser i området.
Tilladelse til eksisterende helårsbeboelser er fra før gældende lokalplan blev vedtaget.
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Scenarie 2: Der udarbejdes en ny lokalplan med mulighed for udlejning af
overnatningsfaciliteter i eksisterende bygninger egnet til formålet. Se hvilke bygninger
i bilaget ’Kortoversigt – 3 scenarier’.



Scenarie 3: Der udarbejdes en ny lokalplan, hvor der gives mulighed for både
udlejning af overnatningsfaciliteter og samme type erhverv som i gældende lokalplan.
Muligheden for potentielt tungere erhverv kan også undersøges. Det vil være
nødvendigt at præcisere bestemmelserne for typen af overnatningsfaciliteter, så der
ikke kommer eksempelvis private sommerhuse eller større hotelkomplekser. Scenarie
3 forudsætter, at Lokalplan 031-707 for et område på Anholt Havn aflyses og
indarbejdes i en ny lokalplan. Se ’Kortoversigt – 3 scenarier’.

Ovenstående forslag er betinget af, at planlovens særlige krav til planlægning af ferie- og
fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen vil være opfyldt. Forvaltningen gør opmærksom på,
at det er forbundet med stor usikkerhed om en ny lokalplan vil blive godkendt efter eventuel
behandling i Planklagenævnet. I vedlagte ’Opmærksomhedspunkter’ er ovenstående uddybet.
Forvaltningens foreløbige opmærksomhedspunkter ved igangsætning af en ny lokalplan er
desuden oplistet.
Planlægningsmæssige forhold og baggrund
Anholt Havn er omfattet af lokalplan nr. 158, der ikke giver mulighed for udlejning af
overnatningsfaciliteter. Planklagenævet har ophævet kommunens afgørelse om, at der skal
være mulighed for udlejning af overnatningsfaciliteter på Anholt Havn. Det er
Planklagenævnets vurdering, at anvendelsen er i strid med gældende lokalplan nr. 158. Det
pointeres, at dispensation heller ikke er en mulighed.
I planloven er der særlige krav til planlægning af ferie- og fritidsanlæg inden for
kystnærhedszonen. Den nuværende lokalplan for Anholt Havn opfyldte ikke de særlige krav,
derfor blev de oprindelige delområder, med mulighed for ferieboliger, skrevet ud af
lokalplanen. Denne ændring blev foretaget efter afgørelse i det daværende Naturklagenævn.
Forventet tidsplan:
20. november 2018
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foroffentlighedsfase i 4 uger
December 2018 – Januar 2019

Foroffentlighedsfase i 4 uger

Januar 2019 / Februar 2019

Miljø- og teknikudvalget – igangsætning af lokalplan

Februar 2019 / Marts 2019

Økonomiudvalget – igangsætning af lokalplan

Februar 2019 / Marts 2019

Kommunalbestyrelsen – igangsætning af lokalplan

Maj 2019 / Juni 2019

Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til
lokalplan

Juni 2019 / August 2019

Økonomiudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan

Juni 2019 / August 2019

Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan
Offentlighedsperiode i 8 uger

Oktober 2019 / December Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan
2019
November 2019 / Januar 2020

Økonomiudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan

November 2019 / Januar 2020

Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan og
kommuneplantillæg
4 ugers klagefrist til Planklagenævnet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at de 3 scenarier for planlægningen på Anholt Havn
sendes i høring i 4 uger forud for endelig stillingtagen til igangsætning af en ny planlægning.
Bilag:
1 Åben Gældende lokalplan nr. 158 for Anholt Havn

182293/18

2 Åben Opmærksomhedspunkter

186832/18

3 Åben Kortoversigt - 3 scenarier

202140/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Godkendt.
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Endelig vedtagelse Lokalplan 080-707 Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i Auning
01.02.05.G01

17/15611

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. september 2018 forslag til lokalplan 080-707
Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i Auning. Efter offentliggørelsen skal lokalplanen
nu vedtages endeligt. Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for
Norddjurs Kommune afgøres i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.
Planforslaget har været offentliggjort i 4 uger, og der er kommet nedenstående høringssvar:
1. Museum Østjylland påpeger, at
a. der med stor sandsynlighed kan være fortidsminder i jorden, da der er gjort fund i
nærområdet. Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse
forud for anlægsarbejdet, for at dette ikke forsinkes unødigt.
b. der for at skabe mere sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området
anbefales, at de nye huse ensrettes mere i farvevalget.
c. et højt byggeri kan hindre udsynet til kirken fra de omkringliggende boligområder,
også selvom der tages højde for kirkebyggelinjen. På visualiseringen fremstår især
bebyggelsen mod Tårupvej som meget høj og bastant set i forhold til den øvrige
bebyggelse i området. Det anbefales, at der reduceres i den tilladte højde af det nye
byggeri.
Forvaltningens kommentarer til høringssvaret;
a. det indføjes i lokalplanen, at der er registreret fortidsminder vest og nord for
området.
b. det indskrives i planen, at der som minimum skal være 3 rækkehuse med ens
facadefarve, før der må være et farveskift.
c. På kortbilag 2 indsættes to fælles friarealer på arealet tættest mod Auning Kirke, så
der bliver mere afstand imellem rækkerne af bygninger. Den maksimale højde på
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8,5 m fastholdes, da det er i overensstemmelse med bygningsreglementet og
kirkebyggelinjen, og da området ligger med god afstand til den øvrige bebyggelse
og dermed ikke giver skyggegener.
2. Kgl. Bygningsinspektør Jens Andrew Baumann og Århus Stift som vurderer, at
byggeriet ikke vil hindre frit indkig til- og udsyn fra Auning Kirke. Der synes ikke at
være grund til

væsentlige indsigelser mod etableringen af en ny bebyggelse. De

anbefaler, at
a. det sikres, at den eksisterende grønne beplantning i området bevares. Grænsen
mellem bebyggelsen og den grønne kile, der ligger mellem bebyggelsen og
Auning Kirke, bør beplantes med en mellemhøj beplantning.
b. det sikres, at der ikke placeres reflekterende solceller på tagflader, der er
orienteret mod Auning Kirke.
c. løsningen på kortbilag 3 side 20 med en blanding af tæt-lav og åben-lav
bebyggelse, som er mere åben og spredt, anvendes fremfor løsningen på
kortbilag 4 side 21 som illustrerer en udelukkende tæt-lav bebyggelse, som er
mere lukket over mod kirken.
Forvaltningens kommentarer til høringssvaret;
a. lokalplanen sikrer allerede, at de høje træer mod Tårupvej bevares, og at de
fælles friarealer beplantes. Da arealet ligger mod syd vil en mellemhøj
beplantning i på grænsen til den grønne kile dog komme til at give skygge i
haverne.
b. det indskrives i planen, at solceller skal være refleksfri og med en mørk
ramme.
c. der udlægges mere fælles friareal i rækken længst mod syd over mod kirken.
Dermed bliver bebyggelsen lidt mere åben over mod kirken, og den
eksisterende beplantning mellem projektgrunden og kirken kan bevares visse
steder.
3. Auning Menighedsråd, har ingen bemærkning og hilser projektet velkomment.
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Forvaltningen foreslår, at følgende rettelser foretages for at imødekomme høringssvarene:


I redegørelsen tilføjes, at det der er gjort arkæologiske fund i nærområdet.



Der indskrives i planen, at der som minimum skal være 3 rækkehuse med ens
facadefarve før der må være et farveskift.



Det indskrives i lokalplanen, at solceller skal have en sort kant og skal være
antirefleksbehandlede.



Der udlægges fælles friarealer to steder i den sydlige del af området, således at
bebyggelsen bliver mere åben over mod kirken, og så det bliver muligt at bevare mere
af den eksisterende beplantning i området mellem lokalplanområdet og kirken.

Herudover foreslår forvaltningen, at visse af bestemmelserne præciseres i forhold til
opholdsareal ved boliger, legeområder, grønne områder, terrænregulering samt at de to
smalle, grønne friarealer mod Tårupvej og Kirkegade oprettes som selvstændige delområder
af hensyn til afrapportering til plandata.dk.
Lokalplanen er vedlagt som bilag. De foreslåede ændringer er markeret med rødt.
Baggrund
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse af tæt-lavt og åben-lavt boligbyggeri. Der vil
kunne opføres enten ca. 58 tæt-lave boligenheder eller en blanding af tæt-lave og åbent-lave
boliger. Arealet er på 28.814 m2 og ligger på den tidligere drivhusgrund mellem hundeskoven
og Byparken og med et eksisterende boligområde mod øst.
Bebyggelsesprocenten for tæt-lav fastsættes til 40 % og for åben-lav til 30 %. Minimum 15 %
af arealet skal udlægges til fælles friarealer. Lokalplanen lægger op til, at den eksisterende
række af høje træer mod Tårupvej skal bevares, ligesom bakken ud mod Tårupvej skal indgå i
det fælles friareal. Vejadgangen sker fra Kirkegade og Tårupvej.
Tidsplan:
23. januar 2018

Kommunalbestyrelsen – igangsætning af planlægningen

14. august 2018

Miljø- og teknikudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan

4. september 2018

Økonomiudvalget – vedtagelse af forslag til lokalplan
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11. september 2018

Kommunalbestyrelsen – vedtagelse af forslag til lokalplan

19. sept. – 17 okt. 2018

Offentlighedsperiode i 4 uger

20. november 2018

Miljø- og teknikudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan

4. december 2018

Økonomiudvalget – endelig vedtagelse af lokalplan

11. december 2018

Kommunalbestyrelsen – endelig vedtagelse af lokalplan

14. januar 2019

4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 080-707 Boligområde ved
Kirkegade og Tårupvej i Auning vedtages endeligt med forvaltningens ændringsforslag.
Bilag:
1 Åben Høringssvar samlet.pdf

191508/18

2 Åben LP_080-707 Boliger på Kirkegade i Auning

199715/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Tiltrådt.
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Endelig vedtagelse af projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning
13.03.00.P00

16/587

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget godkendte den 18. september 2018 projektforslag fra Auning
Varmeværk og sendte det i høring. I projektforslaget søges der om forblivelsespligt til 562
ejendomme i Auning, der allerede i dag forsynes med fjernvarme.
Vedtagelse af projektforslag for varmeforsyning skal ifølge Norddjurs Kommunes gældende
kompetencefordelingsplan

godkendes

af

kommunalbestyrelsen

efter

indstilling

fra

økonomiudvalget.
Der er kommet 4 høringssvar fra borgere i Auning. Oversigt og høringssvar kan ses i deres
fulde længde ”oversigt over indsigelser vedlagt høringssvar”. Her en opsummering:


1 henvendelse omhandler bekymring om at blive økonomisk stavnsbundet til Auning
Varmeværk.



2 henvendelser omhandler ønsket om at omstille til vedvarende energianlæg for
eksempel til eget solvarmeanlæg.



1 henvendelse drejer sig alene om udsendelse af høringsbreve til de rette
vedkommende.

Auning Varmeværk ønsker med projektforslaget fremadrettet at sikre selskabets, og dermed
samtlige forbrugeres, varmeøkonomi. Projektforslaget skal ligeledes i den aktuelle situation
ses i forbindelse med sagen om etablering af et nyt halmfyret varmeværk, samt den dertil
knyttede ansøgning om kommunegaranti. Norddjurs Kommune har således den 8. maj 2018
meddelt en kommunegaranti på 49,6 mio. kr.
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Auning Varmeværk forsyner 922 ejendomme med fjernvarme, hvilket dækker over i alt 1.112
fjernvarmeforbrugere. De 360 ejendomme er allerede pålagt forblivelsespligt, hvorved der
resterer 562 ejendomme uden forblivelsespligt, og det er de ejendomme indenfor
forsyningsområdet, som nu ønskes pålagt forblivelsespligt. Der er således kun tale om
forblivelsespligt for allerede tilsluttede forbrugere, og der er ikke søgt om tilslutningspligt for
øvrige ejendomme indenfor forsyningsområdet. Auning Varmeværk leverer også varme til
Pindstrup Varmeværk beliggende i Syddjurs Kommune, Pindstrup Varmeværk har ikke sendt
projektforslag til Syddjurs Kommune om forblivelsespligt.
En forblivelsespligt indebærer en forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det
kollektive varmeforsyningsanlæg i området til at forblive tilsluttet dette. Dette betyder, at
ejendommens ejer skal blive ved med at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.
Pålæg om forblivelsespligt medfører ikke pligt til at aftage fjernvarme fra Auning
Varmeværk, og forhindrer ikke anden boligopvarmning såsom varmepumpe, solvarme, pejs
og brændeovn. Derimod indebærer pålægget af en forblivelsespligt en forpligtelse til at betale
de faste, årlige afgifter (effektafgift og årligt abonnement) som Auning Varmeværk har
indberettet til Energitilsynet.
En beslutning om forblivelsespligt får virkning fra det tidspunkt, hvor Norddjurs Kommune
har truffet beslutning om forblivelsespligt. Når kommunen har sendt et projekt om pålæg af
forblivelsespligt i høring, kan opsigelse af en eksisterende varmeleveringsaftale med
forsyningsselskabet ikke få virkning, før kommunen har truffet beslutning om projektet.
Eventuel opsigelse kan kun ske efter den eller de aftaler, som det enkelte medlem har indgået
med Auning Varmeværk. Opsigelsen vil dog senest få virkning 12 måneder efter projektet er
sendt i høring. Derudover henvises til Auning Varmeværks generelle vedtægter og
bestemmelser.
Norddjurs Kommune foranlediger og bekoster, at en ejendom er pålagt forblivelsespligt
tinglyses på ejendommen. Der er bebyggelse, der er fritaget forblivelsespligt jf. § 15. stk. 2. i
Tilslutningsbekendtgørelsen:
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Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis
solvarmeanlæg,

varmepumper,

vindmøller,

biogasanlæg,

brintanlæg,

komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller
anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan
dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning
med varmt vand.


Bygninger,

hvor

overskudsvarme

fra

produktionsvirksomhed

efter

kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug
til opvarmning og forsyning med varmt vand.


Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.



Eksisterende lavenergibygninger.

Ejere af ejendomme, der er pålagt forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan
ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne.
Norddjurs Kommune kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende
bebyggelse skal fritages for forblivelsespligten. Norddjurs Kommune skal meddele
dispensation fra forblivelsespligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger.
Dispensation meddeles til ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.
De 562 forbrugere der nu pålægges forblivelsespligt vil i praksis ikke opleve nogen
brugerøkonomiske konsekvenser, idet Auning Varmeværk allerede opkræver de faste årlige
afgifter i form af abonnement og effektafgift i dag. Norddjurs Kommune træffer afgørelsen
om forblivelsespligt i henhold til ”Bekendtgørelsen af lov om varmeforsyning, nr. 523 af 22.
maj 2017” og ”Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nr.
904 af den 24. juni 2016”.
Tidsplan

Proces

18. sept. 2018

Miljø- og teknikudvalget – projektforslag sendes i høring
Høring i 4 uger

20. nov. 2018

Miljø- og teknikudvalget – godkendelse
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4. dec. 2018

Økonomiudvalget – godkendelse

11. dec. 2018

Kommunalbestyrelsen – godkendelse
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Økonomiske konsekvenser
Tinglysning

af

forblivelsespligt

påhviler

Norddjurs

Kommune

jævnfør

tilslutningsbekendtgørel-sens §21. Omkostningerne til tinglysning vurderes at udgøre ca.
0,050 mio. kr. plus moms under forudsætning af, at kommunen selv leverer deklarationstekst
og liste over berørte ejendomme til landinspektør.
Indstilling
Miljø-

og

kulturdirektøren

indstiller,

at

projektforslaget

for

forblivelsespligt

for

fjernvarmeforbrugere godkendes.
Bilag:
1 Åben Projektforslag for forblivelsespligt Auning Varmeværk af 31 august 153631/18
2018
2 Åben Oversigt over indsigelser vedrørende forblivelsespligt i Auning
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Tiltrådt.
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Navngivning af plads i Øster Alling
05.01.01.G00

18/9208

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har modtaget henvendelse fra Øster Alling Forsamlingshus og
Borgerforening med ønske om at navngive pladsen på Hovedgaden 37 i Øster Alling. Øster
Alling Forsamlingshus og Borgerforening ønsker at kalde pladsen et af følgende navne:


Hyggehjørnet



Ø. Pladsen



Byens Plads



Forsamlingspladsen.

Øster Alling Forsamlingshus og Borgerforening peger på navnet Hyggehjørnet som 1.
prioritet. Øster Alling Forsamlingshus er registreret som ejer af pladsen.
Navngivning af veje sker i henhold til bekendtgørelsen om vejnavne og adresser.
Adressemyndigheden, som er Norddjurs Kommune, fastsætter og registrerer vejnavne,
adresser og supplerende bynavne i overensstemmelse med adresseloven og bekendtgørelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at pladsen kaldes Hyggehjørnet.
Bilag:
1 Åben Kortbilag - Hovedgaden 37, Øster Alling
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Godkendt.
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Navngivning af vej i Grenaa
05.01.01.G00

18/13870

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
I forbindelse med at letbanen føres til Grenaa lukkes en del overkørsler i Norddjurs
Kommune. Det betyder, at nogle adresser skal ændres, når baneoverskæringen ved Århusvej
lukkes. Sdr. Mølle Engvej føres ud til Ringvejen via en nyetableret vej.
Norddjurs Kommune har modtaget henvendelse fra formanden for Sdr. Mølle Haveforening
med ønske om vejnavn til den nye vejadgang til haveforeningen. Sdr. Mølle Haveforening
ønsker at kalde vejen Sdr. Mølle Markvej, da den forsyner de gamle marker til Sdr. Mølle
Gård.
Navngivning af veje sker i henhold til Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.
Adressemyndigheden, som er Norddjurs Kommune, fastsætter og registrerer vejnavne,
adresser og supplerende bynavne i overensstemmelse med adresseloven og bekendtgørelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at den nye vejadgang kaldes Sdr. Mølle Markvej.
Bilag:
1 Åben Kortbilag

145542/18

2 Åben Kortbilag - Sdr. Mølle Haveforening

180054/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Godkendt.
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Orientering om Nordre Kattegatvej/omfartsvejanlæg
05.00.00.P17

10/4449

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Nordre Kattegatvejs tilslutning til Hovedvejen åbnede for trafik den 8. juni 2018. Samme dag
blev Nordhavnsvej fra rundkørslen til Grenaa Havn også åbnet for trafik. Dermed er hele
omfartsvejanlægget taget i brug med direkte adgang fra Hovedvej A16 til Grenaa Havn.
Entreprenøren arbejder dog fortsat med en række ekstra arbejder omkring vejanlægget. Den
matrikulære berigtigelse af jordfordelingen og omfartsvejen er igangværende. Efter
berigtigelsen skal der tinglyses forskellige deklarationer på de tilgrænsende ejendomme.
Erstatningssagen omkring ejendommen Åstrupbakken 18A pågår. To rastepladser, som var
planlagt på denne ejendom, afventer erstatningssagens afslutning.
Hele projektet forventes afsluttet i første halvdel af 2019 bortset fra den tilbageværende
erstatningssag og de to rastepladser.
Økonomiske konsekvenser
Ingen. Den igangværende retssag om Åstrupbakken 18A kan dog få økonomiske
konsekvenser, disse kendes endnu ikke.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Til efterretning.
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Status på letbaneprojekterne november 2018
13.05.16.P20

13/19557

Åben sag

Sagsfremstilling
Det er besluttet, at Norddjurs Kommune vil gennemføre en række projekter, der skal
understøtte letbanen og dermed medvirke til, at antallet af pendlere og øvrige rejsende kan
stige på strækningen når letbanen åbner. De udvalgte projekter indgår ligeledes som en del af
Djurs Mobilitetsstrategi.
For at skabe overblik over de igangværende og kommende projekter, er der udarbejdet det
vedlagte projektkatalog, hvor alle projekterne er samlet og beskrevet. Det er aftalt, at der frem
mod letbanens åbning, hvert kvartal bliver udarbejdet et statusnotat, hvor udviklingen og
fremdriften i de enkelte projekter kan følges.
Den væsentligste udvikling siden seneste orientering på miljø- og teknikudvalget i august
2018 er:
Hessel Station
Der var indkaldt til afleveringsforretning den 27. september 2018. Afleveringen kunne dog
ikke gennemføres på grund af fejl og mangler. Der er endnu ikke indkaldt til ny
afleveringsforretning. Endelig færdiggørelse med bygherreleverancer vil være på plads inden
ibrugtagningen af stationen.
Aarhus Letbane skal nu søge ibrugtagningstilladelse hos Trafikstyrelsen. Denne tilladelse vil
først

blive

indsendt,

når

Letbanen

er

godkendt

til

brug

af

Trafikstyrelsen.

Sagsbehandlingstiden for ibrugtagningstilladelser er ukendt.
Grenaa Stations forplads
På augustmødet præsenterede studerende fra Aalborg Universitet et design af en ny
stationsforplads. Forvaltningen har, med inspiration fra studieprojektet, udarbejdet
ansøgninger til Realdania, EU's Interreg North Sea-program og Erhvervsstyrelsens
Landdistriktspulje til gennemførelse af et forprojekt til en ny stationsforplads. I forprojektet
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skal der produceres dispositionsforslag og anlægsoverslag til en ny stationsforplads på
baggrund af en større borgerinddragelsesproces og tekniske undersøgelser. Forprojektet søges
100 % eksternt finansieret med de nævnte ansøgninger og kan ved positivt tilsagn fra
minimum 2 ansøgninger gennemføres i første halvår af 2019. Der forventes svar på
ansøgningerne i december 2018.
Overdragelse af arealer på Grenaa og Trustrup Station
Aarhus Letbane underskrev i august 2018 købsaftaler for Grenaa og Trustrup stationer med
DSB. Aarhus Letbane har foreslået en aftale med Norddjurs Kommune om køb af arealer og
udstyr på stationerne for i alt 1,798 mio. kr.
Forvaltningen vurderer, at Letbanens tilbud indeholder mangelfuld information om faktiske
forhold og de økonomiske konsekvenser ved overtagelse af arealerne. Borgmesteren har i
april 2017 oplyst Aarhus Letbane om, at arealerne bør overdrages omkostningsfrit fra DSB til
Norddjurs Kommune jævnfør Transportministeriets procedure, da det er en overdragelse
mellem offentlige myndigheder til offentligt formål uden henblik på videresalg. Sagen
behandles på økonomiudvalget den 6. november.
Økonomiske konsekvenser
Pendlerfaciliteterne på Grenaa Station, Hessel Station og Letbanemarkørerne forventes udført
inden for nuværende budget på 8,793 mio. kr. (inkl. tilskud fra Trafik-, Bygge og
Boligstyrelsen til Hessel Station).
I kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2019 blev det besluttet, at yderligere
forbedringer i faciliteter på letbanestationer udskydes 1 år og derfor genovervejes i 2020
budgettet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Bilag:
1 Åben Orientering om letbaneprojekterne november 2018
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Til efterretning.
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17.

20-11-2018

Tids- og procesplan for omlægning af den kollektive trafik
30.10.40.G01

18/15100

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Region Midtjylland har bebudet, at regionen agter at nedlægge eller reducere den regionale
kollektive trafik på ruterne 120, 211, 213, 214, 319, 351 og 352 med virkning fra 1. april
2019. Som konsekvens af denne besparelse er Norddjurs Kommune dels lovmæssigt forpligtet
til at sikre transportmuligheder for transportberettigede folkeskoleelever, dels har kommunen
en interesse i at sikre øvrige borgere mulighed for en acceptabel kollektiv trafik lokalt.
Der er derfor behov for at gennemtænke hele den kommunale kollektive trafikstruktur og
overveje forskellige tids- og procesplaner for forskellige udfald af de kommende
forhandlinger/aftaler med div. interessenter.
I vedlagte notat beskrives de processer og tidsplaner, der på nuværende tidspunkt kan
opstilles.
Scenarie 3
Dette scenarie er relativt ukompliceret, idet det ikke kræver accept fra Region Midtjylland
eller Syddjurs Kommune. Scenariet vil det kræve følgende processer:
Politisk behandling:
Miljø- og teknikudvalget skal dels behandle nærværende procesplan og dernæst den endelige
aftale for omlægningen af den kollektive trafik. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
skal godkende den endelige aftale om omlægning.
Udarbejdelse af nye ruter:
Rute- og køreplanerne for de eventuelle nye ruter skal udarbejdes for at kunne indgå aftaler
med relevante vognmænd.
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Udbud af kørsel:
Hvis ikke kørslen på de nye ruter kan håndteres under de nuværende kontrakter, skal der
foretages nye udbud af kørslen gennem Midttrafik.
Høring, information og borgerinddragelse:
Det er på nuværende tidspunkt uvist om, hvordan der kan sikres høring og borgerinddragelse i
processen. Forvaltningen er opmærksom på i videst muligt omfang at inddrage borgere og
interessenter. Tidspresset gør dog, at visse processer må gennemføres med en efterfølgende
høring.
Tidsplanen:
Varigheden af de ovenstående processer er ikke kendte. De enkelte fasers varighed og deres
indbyrdes sammenhæng er usikker.
Hvis der skal foretages ruteændringer til den 1. april 2019, skal bestillingen fra Norddjurs
Kommune være Midttrafik i hænde inden årets udgang. Selv med denne frist vil der være
risiko for, at det ikke kan nås at få afværgeforanstaltningerne etableret inden den 1. april
2019.
Skolebusser:
Det er forvaltningens vurdering, at afgørelsen om hvor og hvor mange skolebusser til
folkeskolen, der skal indsættes senest skal være afklaret den 1. februar 2019. Dette vil være en
forudsætning for, at vognmanden har mulighed for at mønstre busser og chauffører til den 1.
april 2019.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1

Åben

2

Lukket

Fremtidens kollektive trafik

198158/18
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Til efterretning.
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Suppleringsvalg til Kollektiv Trafik Råd
00.22.04.G01

17/681

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Kollektiv Trafik Råd er et dialog- og samarbejdsorgan for kollektiv trafik i Norddjurs
Kommune. Rådet inddrages i kommunens kollektive trafikplaner, politikker og projekter.
Norddjurs Idrætsråd har meddelt, at de ved en fejl ikke fik indmeldt en kandidat til det
kollektive trafikråd, forud for at miljø- og teknikudvalget den 27. februar 2018 udpegede
medlemmerne til rådet. Norddjurs Idrætsråd har anmodet om, at få Kai Hansen optaget som
repræsentant i Kollektiv Trafik Råd, hvor der i øjeblikket er et ledigt sæde.
Ifølge forretningsordenen for Kollektiv Trafik Råd i Norddjurs Kommune § 3 stk. 1. skal
foreninger/organisationer/institutioner, der ønsker sæde i Kollektiv Trafikråd Norddjurs,
inden 1. januar efter et kommunalvalg meddele dette til Norddjurs Kommune. Blandt de
indkomne anmodninger skal miljø- og teknikudvalget udvælge 7 repræsentanter, der tilbydes
sæde i rådet. Udvælgelsen sker ud fra ønsket om dækning af flest mulige interesseområder og
ønsket om en bred geografisk dækning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Norddjurs Idrætsråd forespørgsel imødekommes, og at
Kai Hansen får sæde i det kollektive trafikråd.
Bilag:
1 Åben Forretningsorden for kollektiv trafikråd Norddjurs Kommune
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Godkendt.
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Dialogmøde med Kollektiv Trafik Råd
00.01.00.P35

17/12852

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Der afholdes dialogmøde med Kollektiv Trafik Råd kl. 15. Rådet har til formål at rådgive og
vejlede politikere i kommunen og fremme en effektiv kollektiv trafik i Norddjurs Kommune
samt styrke samarbejdet mellem de deltagende parter. Rådets medlemmer vælges for en 4-årig
periode og følger kommunalvalget.
Deltagere:
Anders Enggaard (Fjellerup Borgerforening)
Henrik Pedersen (VidenDjurs)
Hans Erik Nielsen (Ældrerådet)
Peter Hjulmand (Handicaprådet)
Majurran Veethividangan (Grenaa Gymnasium)
Niels Basballe (MTU)
Dagsorden:


De regionale besparelser
o Det kollektive trafikråd ønsker at udtrykke bekymring over de regionale
nedlæggelser af kollektive trafikruter i Norddjurs Kommune. Rådet mener, at
de regionale besparelser strider med regionens egne udviklingsplaner og bør
problematiseres

i forhold til de statslige

ambitioner

om vækst i

landdistrikterne.


De kommunale planer
o Rådet vurderer, at udfordringerne i den kollektive trafik delvist skyldes de
centraliseringstendenser, der har været indenfor blandt andet social-, sundhedog skoleområdet. Rådet ønsker i den forbindelse at understrege, at der er behov
for at gennemføre en helhedsorienteret planlægning, hvor konsekvenserne for
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den kollektive trafik indarbejdes i beslutningsgrundlaget for de kommunale
planer.
o Rådet mener, at de hidtidig præsenterede planer for udviklingen af den
kollektive trafik efterlader en stor ulighed indenfor kommunens grænser. Dels
en ulighed mellem land og by, dels en ulighed mellem syd og nord og endelig
en ulighed mellem øst og vest. Rådet anbefaler, at der tages initiativer til at
modvirke denne skævvridning.


Det kollektive trafikråds indstilling til prioriteringer
o Rådet fremlægger sine overvejelser om prioritering af det kollektive
trafiktilbud i Norddjurs Kommune.

Mødet er berammet til 45 minutter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Til efterretning.
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Meddelelser
00.01.00.I00

15/45

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets medlemmer
Fra miljø- og kulturdirektør
Referat fra kollektiv trafik råds møde den 9. oktober er vedlagt.
Invitation til konference om havmiljø er vedlagt.
Der informeres om afholdt møde åbent hus for byggebranchen i Norddjurs Kommune torsdag
d.15. november.
Notat om taxibevillinger i Norddjurs Kommune vedlagt.
Forslag fra Niels Ole Birk om MTU mødeplan 2019: Kan MTU mødet torsdag den 19-12
2019 flyttes til onsdag den 18-12-2019? Til information er der KB den 17.12.2019, DIR og
EAU den 18.12.2019 og BUU den 19.12.2019.
Husdyrtilladelse til Kristiansmindevej 1, 8500 Grenaa, sag 18/3204.

Dato

Arrangement

Sted

27.11.18

Konference

16- 20.15

Bæredygtig Kyster

Færgevej 4, 8500 Grenå

Dato

Afholdt møder/arrangementer

Sted

Deltagere

Aalborg

Jens Meilvang

-

Deltagere

Komitéen Kattegatcentret,

5.– 6. 10. KIMO årsmøde
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2018

Program

4. – 5. 10. Byplanmøde 2018
2018

20-11-2018

Hjørring

-

http://www.byplanlab.dk/byplanm
odet

3. 10.2018 Møde med landsbyklyngen

Stenvad

kl. 14.30

Mosebrugscenter

4.6.18

Vandløb, monsterregn og sileregn. AguaGlobe,

Kl. 10-14

Hvad gør vi med den øgede Skanderborg

Jens Meilvang

nedbør?
4.5.18

Kysten

–

en

kampplads

Kl. 10-14

forskellige interesser

for Klimatorium, Lemvig

12. – 13. 4 TEKNIK & MILJØ '18

Aarhus

Alle

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Kollektiv Trafik Råd 09-10-2018 Beslutningsprotokol

185683/18

2 Åben Konference for Østjyske Kystkommuner - invitation

189644/18

3 Åben Taxibevillinger i Norddjurs Kommune

191917/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Til efterretning.
Udvalgsmødet den 19. december 2019 flyttes til den 17. december 2019 kl. 9-12.
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Arbejdsplan
00.01.00.P35

17/12852

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Af arbejdsplanen fremgår miljø- og teknikudvalgets sager, der på nuværende tidspunkt er
kendskab til, og som skal behandles i miljø- og teknikudvalget 2018, herunder de sager, der er
kendskab til ifølge budgetaftalen.
Også planlagte dialogmøder for 2018 vil fremgå af arbejdsplanen.
På udvalgets møde i december fremlægges forslag til arbejdsplan 2019, og hvis der er særlige
ønsker til temaer i 2019, vil de blive indarbejdet i planen. Planen for tema og dialogmøder,
som blev godkendt i januar 2018 er vedlagt.
Arbejdsplanen opdateres løbende.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan MTU 2018

105849/17

2 Åben MTU dialogmøder og temaer 2019

193099/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 20-11-2018
Til efterretning.
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Bilagsoversigt
1.

Budgetopfølgning pr. ultimo oktober måned 2018 for Miljø- og teknikudvalget
1.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2018 for Miljø- og
teknikudvalget (202914/18)

2.
3.

4.

Takstgodkendelse for Aqua Djurs 2019
1.

Særbidragstakst for 2019. Notat 19.10.2018 (191930/18)

2.

Langtidsbudget vand 240818 Graf (191928/18)

3.

Vandstakster 2019 (196415/18)

4.

Langtidsbudget spildevand 311018 Graf (191926/18)

5.

Spildevandstakster 2019 (196416/18)

6.

Takstoversigt Businessregion Aarhus 2018 (195805/18)

7.

Udskrift af referat fra AquaDjurs Bestyrelsesmøde 05.11.2018 (195796/18)

Grenaa Marina budget 2019
1.

5.

7.

Udmøntning af besparelser på erhvervsområdet (194618/18)

KL-analyse af arbejdet med budgetstyring og ressourcefordelingsmodeller
1.

KL Kommissorium 2018 (196673/18)

2.

Rapport fra KL undersøgelse (196672/18)

Naturrådets anbefalinger til Norddjurs Kommune vedrørende Grønt Danmarkskort
1.

8.

Budget 2019 (185553/18)

Høring vedr. besparelsesforslag på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet
1.

6.

Anlægsoversigt - Oktober (202913/18)

Naturrådets afrapportering med mindretalsudtalelser (194377/18)

Proces vedr. revision af vandforsyningsplan
1.

Brev fra Djurslands Landboforening (190821/18)

2.

Proces for udarbejdelse af samlet plan (196397/18)
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Proces for udarbejdelse af tillæg (196410/18)

Udby Vandværk, ansøgning om etablering af boring og vandbehandling
1.

Ansøgning om vandindvinding - Udby Vandværk (152840/18)

2.

Omkostninger ved halvt vandforbrug (182115/18)

3.

Leveringsaftale (173775/18)

4.

Bemærkning fra Vandsam A/S (190725/18)

5.

Opfølgende svar fra Vandsam A/S (190739/18)

6.

Kommunikation med Vandsam A/S om muligheden for opsigelse af aftale
(196712/18)

7.

Proces for sagsbehandling hvis ansøgning om reetablering af Udby Vandværk
imødekommes (201458/18)

8.
10.

11.

Budget på erstatningsboring for DGU (205638/18)

Stillingtagen til igangsætning af ny lokalplan for Anholt Havn
1.

Gældende lokalplan nr. 158 for Anholt Havn (182293/18)

2.

Opmærksomhedspunkter (186832/18)

3.

Kortoversigt - 3 scenarier (202140/18)

Endelig vedtagelse Lokalplan 080-707 Boligområde ved Kirkegade og Tårupvej i
Auning

12.

1.

Høringssvar samlet.pdf (191508/18)

2.

LP_080-707 Boliger på Kirkegade i Auning (199715/18)

Endelig vedtagelse af projektforslag om forsyningsområde og forblivelsespligt Auning
1.

Projektforslag for forblivelsespligt Auning Varmeværk af 31 august 2018
(153631/18)

2.
13.

Oversigt over indsigelser vedrørende forblivelsespligt i Auning (189453/18)

Navngivning af plads i Øster Alling
1.

Kortbilag - Hovedgaden 37, Øster Alling (180022/18)
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14.

16.

Navngivning af vej i Grenaa
1.

Kortbilag (145542/18)

2.

Kortbilag - Sdr. Mølle Haveforening (180054/18)

Status på letbaneprojekterne november 2018
1.

17.

18.

21.

Orientering om letbaneprojekterne november 2018 (183333/18)

Tids- og procesplan for omlægning af den kollektive trafik
1.

Fremtidens kollektive trafik (198158/18)

2.

(Lukket bilag)

Suppleringsvalg til Kollektiv Trafik Råd
1.

20.

20-11-2018

Forretningsorden for kollektiv trafikråd Norddjurs Kommune (184199/18)

Meddelelser
1.

Kollektiv Trafik Råd 09-10-2018 Beslutningsprotokol (185683/18)

2.

Konference for Østjyske Kystkommuner - invitation (189644/18)

3.

Taxibevillinger i Norddjurs Kommune (191917/18)

Arbejdsplan
1.

Arbejdsplan MTU 2018 (105849/17)

2.

MTU dialogmøder og temaer 2019 (193099/18)
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Underskriftsside

Jens Meilvang (I)

Niels Basballe (A)

Niels Ole Birk (V)

Steen Jensen (O)

Aleksander Myrhøj (F)
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