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Orientering om handlekatalog for Norddjurs Kommune energi og klimapolitik
01.00.00.G01

18/1336

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. august 2017 energi og klimapolitikken for
Norddjurs Kommune. På baggrund af politikken er der udarbejdet et handlekatalog, som
indeholder de igangværende og kommende forslag til handlinger.
Handlinger er opdelt således:
1) Handlinger i Norddjurs Kommune
a. Lovbundne og igangværende opgaver
b. Opgaver der er planlagte
2) Handlinger ved eksterne partnere og samarbejdspartnere.
Handlekatalogets handlinger er ligesom politikken opdelt i spor:


Et Robust Norddjurs



Grøn Transport



Byer og Land i Udvikling



Grøn Erhvervsvækst.

Herunder ses et uddrag af nye initiativer set i forhold til seneste fremlægning af
handlekataloget i 2018, flere handlinger fremgår af handlekataloget.
Handlinger i kategori 1a som er lovbundne opgaver eller igangværende opgaver:


C2C projekterne Randers Fjord og Grenåens opland



Kystbeskyttelse som administrationsområde inkl. forberedelse af revidering af
Risikostyringsplan for Randers Fjord



Planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion
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Handlinger i kategori 1b som er planlagte:


Global

Goal

Tour

verdensmålene

2019

med

seks

temadage

i

Grenaa,

borgerarrangement


Varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning påbegyndes



Cirkulær økonomi planlægning

Handlinger i kategori 2 handlinger ved eksterne partnere:


Skybrudstilpasning af Vejlby (v/Allingåbro), Trustrup og Auning – Aqua Djurs



Modtagelse af septisk slam fra Djursland til Fornæs til energiudnyttelse – Aqua Djurs
og Reno Djurs



Samarbejde med Bæredygtighedens hus i Grenaa – Bæredygtighedens hus



Klimaberedskabsplan for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Handlekatalog februar 2019

23552/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Til efterretning.
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Endelig vedtagelse af lokalplan 081-707 og kommuneplantillæg 9 – Erhvervsområde og
dagligvarebutik i Auning
01.02.05.P00

18/1527

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. november 2018 forslag til lokalplan 081-707 og
forslag til kommuneplantillæg 9 for Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning.
Der er i offentlighedsperioden kommet 2 høringssvar:


Vejdirektoratet meddeler, at lokalplanforslaget ikke giver Vejdirektoratet anledning til
indsigelser. Direktoratet bemærker, at det bør fremgå af lokalplanen, at
o anlæg af en evt. senere nødvendig støjvold eller anden støjafskærmning
indenfor vejbyggelinjen kræver Vejdirektoratets godkendelse.
o ny indkørsel fra hovedvejen forudsætter Vejdirektoratets tilladelse.
o byggeri og anden anlæg ikke må etableres indenfor vejbyggelinjen uden
Vejdirektoratets tilladelse.



Ejerne af ejendommen Vestergade 46A gør indsigelse mod, at vejretten fra
hovedvejen til ejendommen fjernes.

Forvaltningen anbefaler, at bemærkningerne fra Vejdirektoratet indarbejdes i lokalplanen.
Forvaltningen anbefaler ligeledes, at tekst og kortbilag i lokalplanen rettes, så den tinglyste
vejret/fællesindkørsel for Vestergade 46A fremgår af lokalplanen. Ændringerne er vist med
rød skrift i vedlagte lokalplan.
Lokalplan 081-707 muliggør, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1.200 m² og
parkeringspladser på Vestergade i Auning. Arealet har tidligere været anvendt til
byggemarked.
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Kommuneplantillæg 9 bringer rammerne for lokalplanlægningen i Kommuneplan 2017 i
overensstemmelse

med

lokalplanens

bestemmelser.

Lokalplanområdet

kan

udover

dagligvarebutik fortsat anvendes til erhverv, institutioner, lettere industri, lager- og
værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.
Sagen skal ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Norddjurs Kommune afgøres i
kommunalbestyrelsen efter indstilling fra økonomiudvalget.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2017 at igangsætte udarbejdelse af
kommuneplantillæg og lokalplan for en ny dagligvarebutik i Auning.
I henhold til kommuneplan 2017 er det kommunalbestyrelsens mål, at Auning skal udvikle sig
som motoren i Bybånd Vest, at detailhandlen skal styrkes, og bycentret skal udvikles.
Aunings centerområde er ved at være fyldt, og der er ikke oplagte udvidelsesmuligheder, som
kan opfylde de størrelseskrav, der er til nyetableringer. Det er derfor forvaltningens vurdering,
at en udvidelse langs Vestergade på det pågældende sted er hensigtsmæssig og
planlægningsmæssigt velbegrundet.
Den nye planlov, som trådte i kraft i 2017, giver mulighed for at placere enkeltstående
dagligvarebutikker på op til 1.200 m² udenfor de udpegede centerområder, og de kan i
modsætning til tidligere lovgivning placeres nærmere end 500 m fra andre butikker eller
butiksområder.
Tidsplan:
13. november 2018

Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg

21. nov. 2018 – 16. jan. Offentlighedsperiode i 8 uger
2019
26. Februar 2019

Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan og
kommuneplantillæg
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12. Marts 2019

Økonomiudvalget

-

endelig

26-02-2019

vedtagelse

af

lokalplan

og

kommuneplantillæg
19. Marts 2019

Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan og
kommuneplantillæg

Marts-April

4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at lokalplan 081-707 og kommuneplantillæg 9 –
Erhvervsområde og dagligvarebutik i Auning vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
Bilag:
1 Åben LP 081-707 Erhverv og dagligvarebutik Auning.pdf

17915/19

2 Åben Forslag tillæg 9 til Kommuneplan 2017

176188/18

3 Åben Samlede høringssvar.pdf

13175/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Tiltrådt.
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Forslag lokalplan 086-707 Feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand
01.00.00.P00

18/375

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. april 2018 at igangsætte planlægningen for etablering
af et feriecenter i Bønnerup Strand. Lokalplanen 086-707 skal muliggøre, at der kan etableres
et feriecenter. Det skal besluttes, om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget godkendes.
Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget blev projektet forelagt på et borgermøde og
sendt i høring. Der indkom 5 høringssvar, som blandt andet omhandler støj og
skyggevirkning. Efterfølgende blev projektet tilrettet, ved at gæstehytterne blev flyttet ud
langs skel, som en krans om grunden, så aktiviteterne koncentreres midt på grunden. Samtidig
tilføjes der krav om etablering af støjafskærmings-foranstaltninger, hvis det viser sig
nødvendigt.
Forslag til kommuneplantillæg 12 bringer rammerne for lokalplanlægningen i Kommuneplan
2017 i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 086-707 og kommuneplantillæg 12 vedtages
og offentliggøres i 8 uger.
Baggrund
Placering af et feriecenter på Åvej i Bønnerup Strand kræver udarbejdelse af
kommuneplantillæg og lokalplan.
Ejendommen ligger indenfor rammeområde 02-1-B i kommuneplan 2017. Området er udlagt
til boligformål til åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Det er derfor nødvendigt at lave et
kommuneplantillæg, som gør det muligt at have et feriecenter på ejendommen.
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Området har tidligere huset en børnehave. De nuværende ejere købte huset i 2016 og har
gennemrenoveret køkken, badeværelser, fælles områder og værelser, så de fremstår moderne
og indbydende. Huset bliver i dag udlejet til familieferier og sammenkomster, og det er
ejernes vurdering, at der er behov for flere sengepladser.
Før udarbejdelsen af lokalplanen har forslaget til den nye ramme været i høring hos naboerne,
hvor de har haft mulighed for at fremsætte synspunkter, ideer og forslag til
planlægningsarbejdet. Der er desuden blevet afholdt et borgermøde, og der er efterfølgende
kommet 5 høringssvar.
Indsigelser fra naboer
Følgende bekymringer indgår i høringssvarene:
1. Projektet kommer til at virke dominerende i forhold til omgivelserne i et villakvarter,
og der udtrykkes generel bekymring for placeringen af et feriecenter midt i byen.
2. Placeringen af hytterne på grunden, samt at højden på hytterne vil lukke af for lys og
udsyn på nabogrunden.
3. Trafikforhold, herunder vejadgang og parkeringsforhold.
4. Bebyggelsesprocenten bliver for høj.
5. Støjgener. Flere borgere beskriver, at der tidligere har været flere støjgener fra
ejendommen og udtrykker derfor bekymring for fremtidig støj, når området udvides
yderligere.
6. En borger argumenterer for, at hans grund skal inddrages i projektet, da grunden er til
salg.
Forvaltningen har følgende bemærkninger til naboernes bekymringer:
1. Det er forvaltningens vurdering, at placeringen af et feriecenter midt i et boligområde
fint kan indpasses. Det er en hjørnegrund, der er afgrænset af vej til to sider, og på de
resterende to sider er beplantningen så tæt, at det vil skjule for indsyn.
2. Bygningshøjden må ikke overstige 7 meter, hvilket er 1,5 meter lavere end den tilladte
højde for de omkringliggende boliger. Byggelinjen er placeret 2,5 meter fra skel,
hvilket er standard for bebyggelse. Hytterne kan derfor ikke placeres tættere på skel
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end 2,5 meter, der vil derfor være mellem 5 og 9 meter til nærmeste hus, hvilket ikke
vil blokere for lys og udsyn på nabogrundene.
3. Der vil komme mere trafik i området, men der kommer ikke kapacitetsproblemer.
Vejene i området er designet til at kunne håndtere en forøgelse af trafikken.
4. Der lægges op til et en bebyggelsesprocent på 20, som følger bebyggelsesprocenten
for nabogrundene.
5. Der må til tider forventes visse støjmæssige gener mellem lokalplanområdet og
omgivelserne. Dette kan afhjælpes ved at etablere et støjværn mellem bygninger, hvis
det viser sig, at der er støjgener. Ved at bygge hytterne omkring grunden, som vist på
kortbilag 3 – illustrationsplan i lokalplanen, flyttes aktiviteterne i feriecentret til
midten af grunden. Det vil reducere eventuelle støjgener, og derudover kan der bygges
et støjhegn mellem hytterne, som ses på kortbilag 2.
6. Bygherre er ikke interesseret i at udvide projektet yderligere, og vil derfor ikke
inddrage mere areal til projektet.
Tidsplan:
10. april 2018

Kommunalbestyrelsen – igangsættelse af planlægningen

26. februar 2019

Miljø- og teknikudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg

12. marts 2019

Økonomiudvalget - vedtagelse af forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg

19. marts 2019

Kommunalbestyrelsen - vedtagelse af forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg

Marts 2019 – maj 2019

Offentlighedsperiode i 8 uger*

Juni/august 2019

Miljø- og teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan og
kommuneplantillæg

August/september 2019

Økonomiudvalget

-

endelig

vedtagelse

af

lokalplan

og

kommuneplantillæg
August/september 2019

Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan og
kommuneplantillæg

August/september 2019

4 ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet
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*Kommuneplantillægget skal offentliggøres i 8 uger. Det anbefales at lade lokalplanen følge
samme tidsplan.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 086-707 og kommuneplantillæg
12 for et feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand vedtages og offentliggøres i 8 uger.
Bilag:
1 Åben Forslag LP 086-707 Feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand

24816/19

2 Åben kommuneplantillæg 12 til kommuneplan 2017

25225/19

3 Åben Høringssvar samlet

219394/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Tiltrådt.
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Stillingtagen til igangsætning af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Anholt Havn
01.02.05.P00

18/16718

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
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.
På miljø- og teknikudvalgsmødet den 20. november 2018 blev det besluttet, at sende 3
scenarier til offentlig høring i en foroffentlighedsfase. I høringsfasen har forvaltningen
modtaget 18 høringssvar. Se vedlagte ”Høringssvar og forvaltningens bemærkninger”.
De 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’.

I forbindelse med høringsfasen modtog forvaltningen forslag til alternative scenarier. De 3
scenarier fra foroffentlighedsfasen inklusiv nye forslag er vedlagt som bilag ”Mulige
scenarier”.
Planlægningsmæssige forhold og baggrund
Anholt Havn er omfattet af lokalplan nr. 158, der ikke giver mulighed for udlejning af
overnatningsfaciliteter. Planklagenævnet 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.
Muligheden for overnatningsfaciliteter 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
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’Opmærksomhedspunkter’

er

ovenstående

uddybet.
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Forvaltningens

foreløbige

opmærksomhedspunkter ved igangsætning af en ny lokalplan er desuden oplistet.
Forventet tidsplan:
20. november 2018

Miljø-

og

teknikudvalget

–

indstilling

til

foroffentlighedsfase i 4 uger
December 2018 – Januar 2019

Foroffentlighedsfase i 4 uger

26. februar 2019

Miljø- og teknikudvalget – igangsætning af lokalplan

12. marts 2019

Økonomiudvalget – igangsætning af lokalplan

19. 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
1. der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Anholt Havn.
2. det besluttes hvilket scenarie, som lokalplanen skal udarbejdes efter.
3. såfremt det besluttes at udarbejde en ny lokalplan, indarbejdes lokalplan 031-707 i
denne.
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Bilag:
1 Åben Gældende lokalplan nr. 158 for Anholt Havn

182293/18

2 Åben Høringssvar og forvaltningens bemærkninger

28136/19

3 Åben Mulige scenarier

28137/19

4 Åben Henvendelse til udvalget fra Pakhuset Anholt

33506/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Ad. 1) Tiltrådt.
Ad. 2) Udvalget besluttede at igangsætte planlægningen for scenarie 2.
Ad. 3) Tiltrådt.
Henvendelse fra Pakhuset Anholt er vedlagt protokol.
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Tillæg til vandforsyningsplan
13.02.08.P00

15/17726

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet den 20. november 2018, at der skal udarbejdes
et tillæg til Norddjurs Kommunes gældende vandforsyningsplan. Denne skal udstikke
retningslinjer for tilslutnings- og forblivelsespligt til almene vandværker. Tillægget skal
omhandle driftsbygninger til landbrug samt virksomheder.
Ændringer i vandforsyningsplanen skal ifølge kompetencefordelingsplanen afgøres i
kommunalbestyrelsen.
I den gældende vandforsyningsplan skal hele ejendommen, det vil sige både husholdning og
driftsbygninger, tilsluttes vandværk, selvom behovet for tilslutning alene skyldes
vandkvaliteten eller andre forhold i husholdningen. Derudover kan en ejendom ikke afkobles
et vandværk, når der en gang er sket tilslutning.
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til følgende valgmuligheder:
1. Alternativ 1 - Gælder kun ved nytilslutninger, og kun der hvor der ikke kræves vand af
drikkevandskvalitet: Ved ny tilslutning til vandværk kan registrerede landbrug og
virksomheder hvor det vurderes, at der er et vandforbrug på mere end 10 m3 pr. dag
(3650 m3 årligt) vælge kun at lade de dele, der kræver vand af drikkevandskvalitet,
tilslutte vandværk. Forblivelsespligten opretholdes. Dette svarer til bestemmelserne i
Syddjurs Kommunes vandforsyningsplan.
2. Alternativ 2 – Giver mulighed for at afkoble visse forbrugere: Forblivelsespligten
ophæves, således at man kan afkoble driftsbygninger og virksomheder, hvor der ikke
kræves vand af drikkevandskvalitet. Dette gælder landbrug og virksomheder, der
aftager mere end 10 m3 pr. dag (3650 m3 årligt).
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3. Alternativ 3 - Tillægget udskydes: Arbejdet med en revision af den samlede
vandforsyningsplan igangsættes i løbet af det første halvår af 2019. Derved opnår man
en løsning, hvor alle problemstillinger afvejes. Det bør i denne forbindelse præciseres,
at vandværkerne har mulighed for en dynamisk takstpolitik.
Forslag til regulativtekst til alternativ 1 og 2 er vedlagt.
Forvaltningen anbefalede ved seneste behandling, at tillægget udskydes og indarbejdes i en
samlet revision af vandforsyningsplanen. Grunden til at tredje valgmulighed er medtaget igen
er, at der siden udvalgets møde den 20. november er fremkommet nye oplysninger.
Eksempelvis har Vandcenter Djurs, der er den største leverandør af vand til landbrug og
industri, ændret sin takstpolitik, således at de variable afgifter er sænket til gavn for de større
forbrugere. Derudover er det belyst i hvilket omfang de almene vandværker afsætter vand til
landbrug og virksomheder, hvilket fremgår nedenfor.
Hvis alternativ 1 eller 2 besluttes, skal det tydeliggøres i tillægget, at de almene vandværker
har mulighed for at differentiere taksterne, således at storforbrugere kan få rabat på
vandprisen. Derved øges incitamentet for at storforbrugere forbliver tilsluttet.
En gennemgang viser, at 65 % af landbrugsejendommene i Norddjurs Kommune er tilsluttet
almen vandværk. Af de tilsluttede ejendomme aftager cirka 35 % mere end 3650 m3 årligt fra
almen vandværk. De ejendomme der aftager mest, aftager mere end 20.000 m3 årligt.
Derudover er der fem erhvervsvirksomheder, der aftager mere end 3650 m3 vand årligt fra
almen vandværk. Når der foreslås en bagatelgrænse på 3650 m3 årligt vil det være i
overensstemmelse

med

retningslinjerne

i

Syddjurs

Kommunes

netop

vedtagne

vandforsyningsplan.
Som det fremgår af tillæggene varierer det meget, hvor stor en andel salget til landbrug udgør
for de enkelte vandværker. Det er lige fra 0 % til 75 %.

Betydningen for de enkelte

vandværkers økonomi og forsyningssikkerhed varierer dermed tilsvarende, og for visse
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vandværkers forbrugere kan det således have store konsekvenser, hvis forblivelsespligten for
storforbrugere ophæves.
Bemærkninger til alternativ 1
Når en ejendom tilsluttes almen vandværk kan ejendommene i visse tilfælde opleve, at
driftsomkostningerne bliver forøget, idet prisen pr. m3 vand kan være højere, når man skal
købe vand fra et alment vandværk fremfor at producere det selv. Dette afhænger blandt andet
af den takstpolitik vandværkerne benytter.
Modsat kan det have betydning for drikkevandssikkerheden, hvis dele af en ejendom selv skal
indvinde vand og andre dele er tilsluttet vandværk. Det skal i givet fald sikres, at der ikke er
risiko for forurening af det almene vandværks forsyningsnet. Dette kan især være
kompliceret, hvis driftsbygningerne indeholder velfærdsrum eller malkerum, hvor der kræves
vand af drikkevandskvalitet. Derudover udgør enhver indvinding en risiko for forurening af
grundvandsmagasinerne, hvis man ikke sikrer en tilstrækkelig vedligeholdelse af
indvindingsanlæggene.
Endelig kan vandværker have foretaget investeringer i overensstemmelse med den gældende
vandforsyningsplan med forventning om senere tilslutning af driftsbygninger og industrier
ved udbygning og nødvendige renoveringer af ledningsnet og vandværker.
Bemærkninger til alternativ 2
Hvis en virksomhed eller et landbrug af økonomiske årsager vælger at frakoble sig almen
vandforsyning, kan det være på bekostning af forsyningssikkerheden. Ejendommen vil
derefter stå uden nødforsyning, idet man ikke kan pålægge de almene vandværker at være
nødforsyning for ejendomme eller dele af ejendomme, der ikke modtager vand fra
vandværket, og derfor ikke bidrager til vandværkets vedligeholdelsesomkostninger.
Derudover har mange vandværker investeret i indvindingsanlæg og forsyningsledninger for at
kunne forsyne storforbrugere. Disse investeringer har ofte en meget lang afskrivningstid (3050 år) og kan være tabt, hvis forblivelsespligten ophæves for et enkelt vandværk.
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Endelig kan det have økonomiske konsekvenser for de ”almindelige” forbrugere i et alment
vandværk, hvis en storforbruger må træde helt eller delvis ud af en vandforsyning med et
reduceret vandsalg til følge. Som det fremgår af vedlagte tillæg 2 kan det dreje sig om op til
ca. 94% af vandsalget.
Bemærkninger til alternativ 3
Den gældende vandforsyningsplan skal under alle omstændigheder revideres snarest. Den er
vedtaget i 2010, og skal derfor tilpasses ny og revideret lovgivning samt ændret
forsyningsstruktur i kommunen. I en samlet revision vil man tage stilling til struktur,
takstpolitik, forsyningssikkerhed og andre forhold af betydning for vandforsyningen i
kommunen. Det skal besluttes efter en mere omfattende proces end et tillæg, så man i højere
grad får belyst forhold vedrørende vandforsyningen i kommunen, og man sikrer derfor en
mere robust og langtidsholdbar plan.
Proces for udarbejdelse af tillæg:
Trin nr. Dato

Handling

4

Udkast

Ultimo 2018

Bemærkning
til

tillæg

udarbejdes
7

Primo 2019

Politisk behandling af MTU, ØK, KB
udkast

8

Primo 2019 – Annoncering
medio 2019

og Minimum 8 uger.
Vandværker og organisationer skal høres

høring

særskilt.
10

Medio 2019

Politisk behandling

MTU

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne kan afholdes indenfor udvalgets driftsbudget.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at alternativ 1 godkendes, således at der kun sker
ændringer ved nye tilslutninger, og kun der hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet.
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Bilag:
1 Åben Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 1

220161/18

2 Åben Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 2

220162/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-01-2019
Tiltrådt.
Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V) og Steen Jensen (O) ønsker, at man i forbindelse med
revision af vandforsyningsplanen belyser de økonomiske konsekvenser i alternativ 2.
Beslutning i Økonomiudvalget den 05-02-2019
Tiltrådt.
Jens Meilvang (I), Kasper Bjerregaard (V) og Benny Hammer (C) ønsker, at man i
forbindelse med revision af vandforsyningsplanen belyser de økonomiske konsekvenser i
alternativ 2.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-02-2019
Niels Basballe (A) fremsatte ændringsforslag om, at sagen tilbagesendes til fornyet
behandling i miljø- og teknikudvalget.
Borgmesteren satte ændringsforslag om, at sagen tilbagesendes til fornyet behandling i miljøog teknikudvalget.
For stemte:

14 (A,F,Ø)

Imod stemte: 13 (V,O,I,C)
Ændringsforslaget er vedtaget.
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Sagen er tilbagesendt til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget.
Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V), Steen Jensen (O), Aleksander
Myrhøj (F) tiltrådte indstillingen.
Niels Basballe (A) tager forbehold og vil afvente høringssvar.
Jens Meilvang (I), Niels Ole Birk (V), Steen Jensen (O) ønsker stadig, og man i forbindelse
med revision af vandforsyningsplanen belyser de økonomiske konsekvenser i alternativ 2.
Det bemærkes, at et tillæg til vandforsyningsplanen skal i 8 ugers høring. Tidsplan for tillæg
er desuden tilføjet i sagsfremstillingen ved protokollering.
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Anlægsbevilling - Helhedsplan for Auning
01.00.05.P00

18/20645

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Der søges om flytning af anlægsbevilling i 2019 på 0,3 mio. kr. fra Ungdomsunivers i Grenaa
til en helhedsplan for Auning.
Baggrund
Kultur- og udviklingsudvalget godkendte den 8. april 2013 ”udmøntning af midler til
ungdomsunivers

2013”.

Aktivitetsmidlerne

skulle

understøtte

opbygningen

af

ungdomsmiljøet i Norddjurs, hvoraf 0,3 mio. kr. skulle anvendes til inddragelse af unge.
Området omkring N.P. Josiassens Vej og forbindelseslinjen ind mod bymidten skulle tilføres
anlæg og faciliteter, der ville styrke signalværdien og oplevelsen af et godt ungemiljø.
Projektet blev startet op i slutningen af 2017, og der blev i den forbindelse indgået en aftale
med en ekstern rådgiver. Rådgiveren skulle hjælpe med at inddrage de studerende på
ungdomsuddannelserne og lave et fysisk projekt, som efterfølgende skulle teste, om der var
grobund for at arbejde videre med et ungdomsunivers på N.P. Josiassens Vej.
Det blev i sommeren 2018 besluttet af stoppe projektet, da signalværdien af et fysisk projekt
ikke harmonerede med Norddjurs Kommunes økonomiske situation. Det var desværre ikke
muligt at komme ud af de kontraktlige forpligtigelser med den eksterne rådgiver, som
fastholdt et økonomisk krav på trods af, at projektet ikke blev leveret.
Forvaltningen anbefaler derfor, at anlægsbevillingen på 0,300 mio. kr. flyttes til at udarbejde
en helhedsplan for Auning. Den eksterne rådgiver er villig til at ændre deres
opgavebeskrivelse til at omhandle Auning med fokus på følgende udviklingsområder:


Skole-, uddannelse- og fritidsområdet
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Handelsliv - udvidelse af centerområdet

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med fysisk afprøvning som afsæt for debat og dialog.
Projektet skal have en stor involveringsgrad af borgere, erhvervsliv, politikere og
interessegrupper. Helhedsplanen skal efterfølgende indarbejdes i kommuneplan 2021.
Økonomiske konsekvenser
Flytning af anlægsbevilling i 2019 på 0,3 mio. kr. fra Ungdomsunivers i Grenaa til en
helhedsplan for Auning.
Der tages endelig stilling til overførslen i forbindelse med overførselssagen i marts/april 2019.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives tilladelse til at flytte anlægsbevilling fra
ungdomsunivers i Grenaa til helhedsplan for Auning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Godkendt.
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Forslag til ny ejerstrategi for Reno Djurs I/S
24.00.01.P24

15/16657

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Der er gennemført 3 workshops med de tekniske udvalg i Norddjurs og Syddjurs kommuner
samt bestyrelsen i Reno Djurs I/S, hvor den nuværende ejerstrategi fra 2016 for Reno Djurs
I/S er blevet evalueret. På baggrund af dette forløb fremlægges forslag til revideret fælles
ejerstrategi for Reno Djurs I/S.
Det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S varetager de daglige driftsopgaver for
Norddjurs og Syddjurs kommuner i forhold til affald og genanvendelse.
Reno Djurs I/S blev stiftet i 1996 som et interessentskab mellem de daværende 8 kommuner
på Djursland. I forbindelse med kommunalreformen blev selskabet videreført med Norddjurs
og Syddjurs kommuner som interessenter. Ansvaret for selskabets drift varetages af en
bestyrelse, som med det kommunale tilsyns godkendelse er den kompetente og ansvarlige
myndighed på en række forskellige opgaver indenfor affaldsområdet.
Bestyrelsens

medlemmer,

som

alle

er

udpeget

blandt

de

to

ejerkommuners

kommunalbestyrelser er underlagt instruktion fra medlemmernes kommuner. For at sikre den
fornødne politiske indflydelse og opbakning til bestyrelsens beslutninger har de to kommuner
vedtaget en fælles ejerstrategi for at tydeliggøre, hvilken retning kommunerne ønsker, at
selskabet skal udvikles i.
Kommunalbestyrelsen kan i en ejerstrategi tilkendegive konkrete politiske fokusområder og
de prioriteringer, som man ønsker, at selskabet skal arbejde efter. Ejerstrategien for Reno
Djurs I/S er således ejernes tilkendegivelse af, hvilke rammer de ønsker, at bestyrelsen og
ledelsen i Reno Djurs I/S arbejder indenfor.
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Den nuværende fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S blev godkendt af de to ejerkommuner i
foråret 2016. I det vedlagte forslag til ejerstrategi fremhæves nedenstående elementer i
samspillet mellem Reno Djurs I/S og dets ejerkommuner:
Aktivt ejerskab
Ejerkommunerne ønsker med ejerstrategien at deltage aktivt i udviklingen af Reno Djurs I/S
ud fra princippet om "aktivt ejerskab". I ejerstrategien er der således fastlagt en
samarbejdsplan med et årshjul med regelmæssige møder mellem Reno Djurs I/S, politikere og
forvaltning.
Miljø
Med ejerstrategien ønsker ejerkommunerne, at Reno Djurs I/S særligt prioriterer at udbygge
sin position som miljørigtig affaldsbehandler og arbejder aktivt for at anvende løsninger med
en høj standard for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.
Serviceniveau
Ejerkommunerne ønsker et højt serviceniveau i forhold til dets borgere og virksomhed for at
sikre en nem og miljørigtig affaldshåndtering under iagttagelse af retligt forpligtende miljøog ressourcemål og med fokus på brugernes tilfredshed.
Økonomi
Ejerkommunerne forventer at Reno Djurs I/S fortsat skal være en effektiv virksomhed, der
drives konkurrencedygtigt og har fokus på omkostningseffektive tiltag med høj miljømæssig
virkning.
Forsyningssikkerhed
Med ejerstrategien forventes det, at Reno Djurs I/S til enhver tid skal prioritere
forsyningssikkerhed på affaldsområdet og have fortsat fokus på høj driftssikkerhed.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. forslag til revideret ejerstrategi for Reno Djurs I/S godkendes.
2. forslaget sendes i høring hos Reno Djurs I/S inden endelig vedtagelse i
kommunalbestyrelsen.
Bilag:
1 Åben Revideret fælles ejerstrategi

29767/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Tiltrådt.
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Reno Djurs - Godkendelse af anmodning om lånoptagelse
00.34.00.Ø60

19/1179

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Reno Djurs I/S har indsendt en anmodning til Norddjurs og Syddjurs Kommuner om at
godkende, at selskabet optager et anlægslån på op til i alt 30 mio. kr. i 2019. Det indstilles, at
der opkræves en markedsmæssig garantiprovision efter hvile i sig selv-princippet.
Baggrund
Reno Djurs’ bestyrelse besluttede på møde den 13. september 2017 at godkende projekter for
teknisk opdatering af Reno Djurs’ fire genbrugsstationer i henholdsvis Grenaa, Ebeltoft,
Knebel og Ryomgård. Budgettet for de fire projekter er i alt 29,4 mio. kr.
De planlagte anlægsinvesteringer vil ikke kunne gennemføres inden for rammerne af Reno
Djurs’ likviditet. Der vil derfor i løbet af 2019 være behov for at optage et anlægslån på cirka
30 mio. kr. Reno Djurs har i øjeblikket ingen lån.
Garantiprovision
Reno Djurs er et interessentskab, hvor Norddjurs og Syddjurs kommuner har påtaget sig
solidarisk hæftelse for interessentskabets forpligtelser. Begge kommuner er med andre ord
garanter for Reno Djurs’ låntagning. Jævnfør Norddjurs Kommunes retningslinjer for
garantistillelse, opkræves der en markedsmæssig garantiprovision, når der stilles garanti for
en forsyningsvirksomhed.
I modsætning til på varmeforsyningsområdet og vandforsyningsområdet er der ikke et direkte
lovkrav om opkrævning af garantiprovision på affaldsområdet. Det følger dog af hvile i sig
selv-princippet, at Reno Djurs aktiviteter skal være takstfinansierede. Som følge af at
kommunen, og dermed skatteborgerne, hæfter for Reno Djurs låntagning, kan Reno Djurs
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optage lån på fordelagtige vilkår. En markedsmæssig garantiprovision sikrer, at Reno Djurs
kunder betaler for den risiko, som kommunen påtager sig, gennem taksterne.
Forvaltningen har været i kontakt med Kommunernes Landsforening og kommunens revision.
KL og revisionen anbefaler, at der opkræves garantiprovision for at sikre adskillelse mellem
det takstfinansierede og det skattefinansierede område efter hvile i sig selv-princippet.
Garantiprovisionen skal matche risikoen for at lånet misligholdes, og at garantien kommer i
anvendelse. Forvaltningen vurderer, at det er forbundet med lav risiko at hæfte for Reno Djurs
forpligtelser.
Forvaltningen vurderer derfor, at garantiprovisionen årligt bør udgøre cirka 0,50 % af
restgælden. For det år som lånet bliver optaget i samt det efterfølgende år, opkræves en
stiftelsesprovision på 0,75 % af hovedstolen. Herefter opkræves der årligt 0,50 % af
restgælden.
Hvis Reno Djurs har aktiviteter, der falder ind under EU’s statsstøtteregler, skal der i stedet
opkræves garantiprovision efter statsstøttereglerne. Ifølge EU’s statsstøtteregler skal der
opkræves en garantiprovision svarende til den fordel, som virksomheden opnår ved den
kommunale garanti, og ikke blot afspejle den risiko som kommunen påtager sig gennem
låntagningen.
Det er dog forvaltningens vurdering, at Reno Djurs aktiviteter ikke er omfattet af EU’s
statsstøtteregler, da Reno Djurs ikke selv foretager affaldsforbrænding.
Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe for at afklare, hvilke aktiviteter i
affaldssektoren, der er konkurrenceudsatte og kommercielle med henblik på at afklare
rammerne for opkrævning af garantiprovision efter EU’s statsstøtteregler. Arbejdsgruppens
rapport forventedes afrapporteret i 2017, men dette er endnu ikke sket.
På kommunalbestyrelsens møde den 18. november 2014 godkendte kommunalbestyrelsen
Reno Djurs’ anmodning om at låne op til 30 mio. kr. i 2015. Det blev samtidigt besluttet, at
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Reno Djurs skulle betale en markedsmæssig garantiprovision. Reno Djurs optog dog aldrig
lånet.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af §5 i selskabets vedtægter, at interessenterne hæfter solidarisk for
forpligtelserne i forhold til de enkelte interessenters indbyggertal i henhold til folkeregistret
per 1. januar.
Såfremt Reno Djurs optager et lån, vil både Syddjurs og Norddjurs kommuner være garanter.
I henhold til de vedtagne retningslinjer i Norddjurs Kommune, vil der blive opkrævet en årlig
garantiprovision, der beregnes af restgælden. Norddjurs Kommune vil dog alene opkræve
garantiprovision af den del af restgælden, som Norddjurs Kommune hæfter for på tidspunktet,
svarende til andelen af indbyggertallet.
Fordelingen af garantien efter indbyggertal udgør i øjeblikket i runde tal følgende beløb:
Syddjurs: 16 mio. kr.
Norddjurs: 14 mio. kr.
Forvaltningen i Syddjurs Kommune oplyser, at de også indstiller, at der opkræves
garantiprovision for kommunens andel af garantien på 16 mio. kr.
Forudsat at Reno Djurs optager et lån på 30 mio. kr. i 2019, vil stiftelsesprovisionen udgøre
cirka 0,105 mio. kr. i 2019. Fra og med 2021 opkræves der en garantiprovision på 0,50 % af
restgælden per 1. januar.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. det godkendes, at Reno Djurs optager et lån på op til 30 mio. kr. i 2019.
2. der opkræves en markedsmæssig garantiprovision af den del af gælden som Norddjurs
Kommune hæfter for.
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Bilag:
1 Åben Reno Djurs' notat om opdatering af genbrugsstationer

10663/19

2 Åben Reno Djurs' anmodning om optagelse af lån

10661/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Tiltrådt.
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Temamøde om kollektiv trafik
00.01.00.P35

18/15427

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Tema på mødet er den kollektive trafik i Norddjurs Kommune i et fremadrettet perspektiv.
Efter at vi de seneste 2 år har brugt meget tid på at planlægge letbanen, imødekomme ønsker
om kommunale besparelser og imødegå regionale besparelser er der nu fokus på trafikplan
2020 Djursland og dens betydning for den fremtidige kollektive trafik i Norddjurs Kommune.
Temamødet vil indeholde følgende tre punkter:
Færgefart på Randers Fjord og Anholt
Status, visioner og aftalemodeller
Den fremtidige kollektive trafik på vej – trafikplan 2020
Nye principper, Flex-systemer og private aktører (samkørsel, delebil mv.)
Letbanen i drift
Hvordan får kommunen indflydelse, hvad er de nye mål, og hvordan bliver Letbanen en
integreret del af Norddjurs?
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at ovenstående punkter drøftes.

29

Miljø- og teknikudvalget

26-02-2019

Bilag:
1 Åben Temamøde om kollektiv trafik 26. februar 2019
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Drøftet.
Præsentationen der blev gennemgået på mødet er vedlagt protokollen.
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Høringssvar til Midttrafiks Trafikplan 2019-2022
05.00.00.P17

19/1280

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget blev orienteret om Midttrafiks Trafikplan 2019 – 2022 under
punktet om status på kollektiv trafik på mødet den 29. januar 2019. Forvaltningen har
udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar til trafikplanen, som udvalget skal drøfte. Der er
frist for høringssvar til Midttrafik den 1. maj 2019.
Ifølge Lov om Trafikselskaber er Midttrafik forpligtet til at udarbejde en plan mindst hvert
fjerde år, som viser de kommende års udvikling, herunder hvilke muligheder og udfordringer
den kollektive trafik står overfor, og hvordan de bør håndteres.
Trafikplanen
Som tidligere oplyst, har forvaltningen gennemgået høringsmaterialet og finder, at
planbeskrivelsen i store træk beskriver en indstilling til mobilitet og kollektiv trafik, som også
er gældende i Djurs Mobilitetsstrategi og Trafikplan Djursland. Trafikplan Djursland nævnes
også flere gange i trafikplanen som et eksempel på, hvordan Midttrafik og de øvrige
kommuner kan lave lokale trafikplaner, for eksempel for at tilpasse hovednettet lokalt.
Trafikplanens kapitler ”Det midtjyske hovednet” og ”Mindre byer og landdistrikter” er særligt
relevante i forhold til Norddjurs Kommune. Begrebet ”Det midtjyske hovednet” følger
principperne i Trafikplan Djursland. Djurslands hovednet inkluderer dog også Ørsted,
Allingåbro, Glesborg og Knebel, som ikke lever op til kriteriet for størrelse af byer i det
midtjyske hovednet på mindst 2.000 indbyggere.
I Midttrafiks Trafikplan fremgår det, at hovednetslinjen mellem Auning og Hornslet skal
opgraderes i trafikplanperioden for at opfylde serviceniveauet for hovednettet.
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Midttrafik vil have et særligt fokus på kollektiv trafik i mindre byer og landdistrikter, og på
hvordan tilbuddene tilpasses og udvikles netop her. Midttrafik vil særligt udvikle sine
behovsstyrede løsninger; Flextur, Flexbus og Plustur som et alternativ til busser i tyndt
befolkede områder. Midttrafik har som mål i trafikplanperioden, at flextrafik-tilbuddene skal
være nemmere for kunderne at forstå og tilgå, og de forskellige bestillings- og
betalingsmetoder skal derfor ensrettes yderligere.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udkastet til høringssvar drøftes.
Bilag:
1 Åben Brev fra Midttrafik om høring af Trafikplan 2019 - 2022

10358/19

2 Åben Midttrafik - Trafikplan 2019-2022 Høringsudgave

10361/19

3 Åben Udkast til høringssvar til Midttrafiks Trafikplan 2019-2022

20532/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Til efterretning uden bemærkninger.
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Opstilling af letbanetog i Grenaa
13.05.16.P20

13/19557

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Aarhus Letbane har kontaktet Norddjurs Kommune om godkendelse af en opstillingsplads for
letbanetog. Af hensyn til driftsøkonomien ønsker letbaneselskabet at etablere en
opstillingsplads for togene, så de ikke skal køre tomme til Grenaa om morgenen. Pladsen
ønskes etableret i forlængelse af den eksisterende perron på Grenaa Station i retning mod
havnen. Efter en indledende kontakt om muligheden for etablering af opstillingsplads og
efterfølgende politisk behandling i Norddjurs Kommune i 2017 blev Letbaneselskabet
orienteret om, at en opstillingsplads i Grenaa midtby ikke er ønsket af hensyn til den samlede
byplanlægning. Anbefalingen var dengang at togene blev opstillet ved Hessel.
Forvaltningen anbefaler, at ønsket om en opstillingsplads for letbanetog nu imødekommes
som en midlertidig foranstaltning på betingelse af, at der forudgående findes en alternativ
varig løsning. En sådan løsning skal finansieres, igangsættes og gennemføres af
Letbaneselskabet uden unødig ophold. Alternativt vil letbanen kunne undlade opstilling i
Grenaa centrum og i stedet køre tomkørsel til Aarhus for natten.
Der er senest blevet orienteret om Letbaneselskabets overvejelser om at etablere en
opstillingsplads på kommunalbestyrelsesmødet den 13. juni 2017. Sagen blev forud drøftet på
miljø- og teknikudvalgets møde den 23. maj 2017, og forvaltningen gav efterfølgende Aarhus
Letbane besked om, at den skitserede placering af opstilling på Grenaa Station ikke var
hensigtsmæssig.
Baggrund
Aarhus Letbane ønsker at kunne opstille tog nær Grenaa Station om natten for at minimere
omkostningerne

til

tomkørsel.

Alternativt
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opstillingspladsen ved Aarhus H til Grenaa, og det sidste nattog skal tilsvarende returnere
tomt til Aarhus H.
I den forbindelse kontaktede Aarhus Letbane i maj 2017 Norddjurs Kommune for at finde en
egnet lokalisering af opstillingspladsen. Letbanen foreslog tre lokaliteter:


I Åbyen sydvest for Grenaa station



Vest for overkørsel ved Århusvej



Syd for Grenå ved Hesselvang

Norddjurs Kommune afviste løsningen sydvest for Grenaa Station. Mens Letbanen efter
nærmere undersøgelse fandt, at placeringerne ved Århusvej og Hesselvang alligevel ikke var
velegnede. Forvaltningen har herefter afventet Aarhus Letbanes videre udspil til mulig
placering af opstillingsplads for letbanetog. Se korrespondance i sagen, Letbanes forslag og
alternativ forslag i vedlagte bilag.
Den 3. januar 2019 har Aarhus Letbane sendt en skitse af en permanent opstillingsplads ved
Grenaa Station i direkte forlængelse af perronerne mod havnen. Opstillingspladsen skal
etableres med et trådhegn, lysmaster og være belyst om natten. Etablering af
opstillingspladsen vil desuden betyde, at den eksisterende overgang til Åbyen skal flyttes vest
på til Grenaa Station.
Foranlediget af Aarhus Letbanes henvendelse bad forvaltningen om et møde på åstedet.
Mødet blev afholdt den 30. januar 2019. På mødet gjorde forvaltningen opmærksom på, at
Norddjurs Kommune ikke finder løsningen optimal. Det er forvaltningens vurdering, at den
foreslåede opstillingsplads vil udgøre en væsentlig visuel og fysisk barriere gennem det
centrale byudviklingsområde langs Åbyen. Dette vil definitivt afskrive muligheden for på
længere sigt at udvikle området til et niveaufrit torveområde mellem Grenaa Station og
Åbyen.
Forvaltningen opfordrede på den baggrund til, at opstillingen som minimum flyttes så langt
mod havnen som muligt. Alternativt flyttes den til de tidligere skitserede områder,
eksempelvis Hesselvang.
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Aarhus Letbane oplyste, at Aarhus Letbane ikke har mulighed for at ændre på placering af
opstilling inden opstart. Det er nødvendigt for at kunne starte kommerciel drift i april 2019.
Aarhus Letbane lovede at undersøge muligheden for at flytte længere ned mod havnen.
Aarhus Letbane har ikke finansiering til denne flytning, men betaler for undersøgelserne.
Samtidig vil Aarhus Letbane sammen med Norddjurs Kommune undersøge en alternativ
placering uden for den centrale del af Grenaa. Aarhus Letbane finansierer i rimeligt omfang
disse undersøgelser, men oplyser at der er ikke finansiering til etablering af et nyt
depotområde. Finansiering skal derfor aftales, såfremt der findes en for alle parter fornuftig
alternativ placering.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. ønsket om en opstillingsplads for letbanetog imødekommes som en midlertidig
foranstaltning, på betingelse af, at der forudgående findes en alternativ varig løsning
uden væsentlige omkostninger for Norddjurs Kommune.
2. Norddjurs Kommune vil se positivt på en alternativ løsning, hvor opstillingspladsen
etableres yderligere øst for den ønskede placering, det vil sige øst for den eksisterende
overgang ved Åbyen.
Bilag:
1 Åben Letbanens forslag 1 til Opstillingsplads i Grenaa

20752/19

2 Åben Vedr. alternativ placering af opstillingsplads i Grenaa

20771/19

3 Åben Korrespondance om opstillingsspor

30634/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Udvalget besluttede at imødekomme ønsket om en opstillingsplads som en midlertidig
foranstaltning i forlængelse af perronen på Grenaa Station mod øst, på betingelse af at
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letbanen etablerer og finansierer en permanent løsning bag Netto, som ventes gennemført
uden unødige ophold og senest i foråret 2020. Samtidig etableres en overgang mellem
perronerne og Åbyen for lette trafikanter.
Aarhus Letbane I/S afholder alle udgifter i forbindelse med de to ovenstående
opstillingspladser.
Der indgås samtidigt et samarbejde om at få belyst en fremtidig løsning uden for byen, ved
Hessel.
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Ansøgning til Villum Fonden til Havplan for det vestlige Kattegat
09.02.15.G01

19/612

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Havplan 2021 udarbejdes af Søfartsstyrelsen, og er en samling af de strategiske, politiske og
praktiske planer for det maritime område på tværs af de nationale maritime myndigheder.
Aarhus Universitet, Kattegatcenteret og Norddjurs Kommune er i færd med at udfærdige en
ansøgning til Villum Fonden om finansiering af en havplan for det vestlige Kattegat. I
projektskitsen optræder Norddjurs Kommune som ansøger til finansieringen og som formel
projektleder på projektet. Udvalget skal godkende, om der kan søges om fondsmidler.
Sagen blev senest drøftet på miljø- og teknikudvalgsmødet den 29. januar 2019.
Baggrund
Kystkommunerne i Østjylland ønsker at sikre, at kommunernes interesser tilgodeses i
forbindelse med høring af havplanen. Norddjurs kommune ønsker derfor at sikre et
koordineret tværkommunalt høringssvar fra kystkommunerne i Østjylland. Norddjurs
Kommune har anmodet de øvrige Østjyske kystkommuner om at støtte et baggrundsmateriale
for prioritering af det vestlige Kattegat i form af en lokal havplan, der samler viden, forskere
og aktører for at sætte et helhedsorienteret fokus på det lokale havmiljø i det vestlige Kattegat.
Projektet vil blive gennemført i samarbejde mellem Kattegatcenteret, Aarhus Universitet og
Norddjurs Kommune med de øvrige Østjyske kystkommuner som interessenter.
De øvrige deltagere i projektet ser det som essentielt for projektets relevans, at projektet
gennemføres på kommunalt foranledning, og det formelle projektansvar placeres hos
Norddjurs Kommune. Dette vil samtidig sikre at projektets resultater videreføres i den
fremtidige kommunale planlægning og kommunale interessetilkendegivelse i forbindelse med
tiltag på det maritime område.
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Norddjurs Kommune skal på den baggrund acceptere sin rolle som projektansvarlig på
projektet. I projektet vil miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard være projektejer.
Økonomiske konsekvenser
Udarbejdelsen af havplanen for det vestlige Kattegat vil blive søgt finansieret af fondsmidler.
Det samlede budget udgør 2,6 mio. kr.
Til projektledelsen er der i ansøgningen afsat 0,2 mio. kr. Dette beløb vil kunne afdække alle
de kommunale udgifter til gennemførelse af Norddjurs Kommunes projektledelsen af
projektet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at der gives tilladelse til forvaltningen til at søge om de
nødvendige fondsmidler.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Godkendt.
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Udvælgelse af ansøgere til torveareal til udeservering i Grenaa i 2019
05.05.00.K02

18/1227

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Der skal tages stilling til, hvem der kan leje et torveareal til udeservering i hele 2019 – dog
med forbehold for ændringer i forbindelse med revideringen af alle regulativer for Grenaa
Midtby.
Arealerne kan udbydes til virksomheder med helårsdrift, som serverer mad og drikkevarer.
Virksomhederne skal have beliggenhed i Grenaa Midtby og skal ved tilladelse henvise til
andet end offentlige toiletter.
Forvaltningen har modtaget de tre vedlagte ansøgninger. De to med ønske om at leje
torvearealet foran Torvet 1 (benævnt areal 1 og areal 2). Den tredje ansøgning med ønske om
at leje torvearealet ved arresten/turistkontoret (benævnt areal 3). Placeringen af arealerne er
angivet på vedhæftede kortbilag.
Ansøgning fra Refskou IVS, cvr. nr. 39068133
Refskou IVS cvr. nr 39068133, Rosengade 12, 8500 Grenaa angiver, at der ønskes serveret øl,
vand og vin, samt at der opstilles parasoller, borde og stole på arealet. Ejeren angiver, at han
driver Grenaa Streetfood & Ishus, beliggende Østergade 5D, 8500 Grenaa, under samme cvrnummer.
Refskou IVS søger om benyttelse af arealerne benævnt 1, 2 og 3.
Forvaltningen har ud fra ansøgningen fra Refskou IVS vurderet, om ansøger opfylder de
vedtagne betingelser, se også vedlagte vurdering.


Helårsdrift – Opfyldt



Beliggenhed i Grenaa midtby – Delvist opfyldt
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Krav om toiletforhold – Delvist opfyldt

Ansøgning fra GAMF, cvr. nr. 39733269
GAMF (Grenaa Musik og Aktivitetsforening) cvr. nr. 39733269 c/o Marco Refskou,
Rosengade 12, 8500 Grenaa angiver, at der skal foretages salg af drikkevarer/snacks, samt at
der opstilles borde, stole, bar og parasoller på arealet.
GAMF søger om benyttelse af arealerne benævnt 1 og 2.
Ansøger oplyser, at såfremt det kun er muligt at leje enten areal 1 eller areal 2, ønsker
foreningen areal 2 som deres primære præference.
Forvaltningen har ud fra ansøgningen fra GAMF vurderet, om ansøger opfylder de vedtagne
betingelser, se også vedlagte vurdering.


Helårsdrift – Ikke opfyldt



Beliggenhed i Grenaa midtby – Ikke opfyldt



Krav om toiletforhold – Delvist opfyldt/ikke opfyldt

Forvaltningen vurderer, at ingen at de 3 indkomne ansøgninger til fulde kan opfylde de
vedtagne betingelser.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager stilling til, hvem der kan tilbydes
arealerne til udeservering:
1. Torveareal benævnt areal 1 tilbydes til: Refskou IVS eller GAMF, alternativt ingen.
2. Torveareal benævnt areal 2 tilbydes til: Refskou IVS eller GAMF, alternativt ingen.
3. Torveareal benævnt areal 3 tilbydes til: Refskou IVS, alternativt ingen.
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Bilag:
1

Åben 39068133 - Refskou ivs - Ansøgning - areal 1+2, 2019 + kortbilag

29186/19

2

Åben 39068133 - Refskou ivs - Ansøgning - areal 3, 2019 + kortbilag

29187/19

3

Åben 39068133 - Refskou ivs - Afstand til toiletvogn, placering Østergade 102057/18
5D, Grenaa.pdf

4

Åben 39068133 - Refskou ivs - Udtræk fra cvr,Erhvervsstyrelsen 18.2.19

29181/19

5

Åben 39733269 - GAMF - Ansøgning - areal 1+2, 2019 + kortbilag

29190/19

6

Åben 39733269 - GAMF - Afstand til toiletmulighed, Østergade 5D; 29183/19
Arresten

7

Åben 39733269 - GAMF - Udtræk fra cvr.Erhvervsstyrelsen 18.2.19

29117/19

8

Åben Kortbilag udeserveringsarealer, benævnt 1,2 og 3

29112/19

9

Åben Udeservering - vurdering af Refskou IVS

29048/19

10 Åben Udeservering - Vurdering af GAMF

29047/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Torveareal 1 og 3 tilbydes til Refskou IVS og torveareal 2 tilbydes GAMF.
Udvalget ser positivt på et samarbejde mellem Refskou IVS og GAMF om aktiviteter på
torvet.
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Alment boligbyggeri i Åbyen
82.02.00.G10

18/7935

Åben sag

Sagsgang
MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2018 at udbyde en kommunal grund,
beliggende i Åbyen i Grenaa, til de to almene boligselskaber, som i forvejen har almene
boliger i Grenaa. Begge boligselskaber har indsendt deres forslag til et alment byggeprojekt,
og der skal nu tages stilling til, hvilke af de 2 projekter, der skal vælges. Begge projekter er
vedlagt.
Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra planafdelingen,
byggesagsafdelingen, vej og ejendomsafdelingen samt en energiteknolog til at vurdere begge
projekter. Bemærkningerne er samlet i vedlagte notat.
Forvaltningen bemærker, at ingen af de 2 boligselskaber på nuværende tidspunkt opfylder
kravet om etablering af 60 p-pladser på grunden (1 p-plads pr. lejlighed). Såfremt der gives
tilladelse til etablering af p-pladser på det offentlige vejareal i den nordlige side af vejen, kan
der etableres ca. 13 ekstra p-pladser. Dette kræver en dispensation fra lokalplanen, hvilket
også gør sig gældende i forhold til antallet af etager.
Projektet skal udvælges på baggrund af følgende kriterier som anført i udbuddet:
”Udvælgelse af bygherre vil ske på grundlag af en samlet vurdering af det under alle
omstændigheder mest fordelagtige tilbud. Indpasning i byen, fremtidig drift af byggeriet,
arkitekturen og samspillet med omgivelserne, gennemførelse og pris vil blive vægtet”.
Herudover har Norddjurs Kommune i 2013 vedtaget vedlagte almene boligpolitik, som også
skal inddrages i forhold til at udvælge et af projekterne, hvor der i forhold til opførelse af nye
byggerier står følgende:

42

Miljø- og teknikudvalget

26-02-2019

”I opførelse af nye almene boliger og renovering af eksisterende boliger, skal der være fokus
på miljørigtige løsninger, så de almene boliger påvirker miljøet, infrastrukturen og økonomien
mindst muligt. Der skal således etableres bæredygtige og alternative bygge- og boligformer. I
den forbindelse skal huslejeniveau, materialevalg og indretning være centralt i
udformningerne af de konkrete projekter – nybyggeri såvel som renoveringsprojekter”.
Økonomiske konsekvenser
Køber afholder udgiften til byggemodning af arealet samt etablering af p-pladserne på
offentlig vej. GAB har budt 10,8 mio. kr. og B45 har budt 10,9 mio. kr. på grunden i Åbyen.
Norddjurs Kommune vil dog skulle betale et kapitalindskud til byggeriet. Ved salg af grunden
til GAB vil Norddjurs Kommune få en nettoindtægt på 0,559 mio. kr., inkl. støttegebyr når
kapitalindskuddet er betalt. Ved salg til B45 vil Norddjurs Kommune få en nettoindtægt på
1,233 mio. kr. inkl. støttegebyr når kapitaltilskuddet er betalt. Der er givet anlægsbevilling til
indtægter i Åbyen.
Støttegebyret er på 0,3 mio. kr. og dækker delvist kommunens administrationsudgifter i
forbindelse med behandling af sager om offentlig støtte efter almenboligloven.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at
1. det besluttes hvilke af de 2 projekter der skal arbejdes videre med.
2. det valgte projekt kan opføres i 2 etaper.
3. såfremt projektet fra GAB vælges, skal der gives rådighedsbeløb på 10,8 mio. kr. i
indtægt, samtidig gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i udgift til
kapitalindskud der finansieres af indtægt fra salg af grunden, restindtægt på 0,3 mio.
kr. tilføres kassen.
4. såfremt projektet fra B45 vælges, skal der gives rådighedsbeløb på 10,9 mio. kr. i
indtægt samtidig gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i udgift til
kapitalindskud, der finansieres af indtægt fra salg af grunden, restindtægt på 0,9 mio.
kr. tilføres kassen.
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Bilag:
1 Åben Fremsendelsesskrivelse fra B45

16136/19

2 Åben Projekt fra B45

12340/19

3 Åben Åbyen B45 energiberegning

12349/19

4 Åben Fremsendelsesskrivelse fra GAB

12342/19

5 Åben Projekt fra GAB

15805/19

6 Åben Eftervisning Energiforbrug

22237/19

7 Åben Notat med forvaltningens bemærkninger

11128/19

8 Åben Den almene boligpolitik

10966/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Ad. 1) Et flertal bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A), Niels Ole Birk (V) og
Aleksander Myrhøj (F) besluttede, at der arbejdes videre med projektet fra B45.
Steen Jensen (O) stemte for projektforslaget fra GAB.
Ad. 2) Tiltrådt.
Ad. 3) Ikke tiltrådt.
Ad. 4) Tiltrådt.
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Orientering om afgørelse i klagesag vedr. dispensation til nedlæggelse af dige
01.05.25.G01

16/20145

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en sag vedrørende Norddjurs
Kommunes lovliggørende dispensation til at fjerne to digestrækninger ved adressen
Rygårdevej 2a. Miljø- og Fødevareklagenævnet har ændret den lovliggørende dispensation til
et afslag. Sagen har tidligere været behandlet på miljø- og teknikudvalget den 23. maj 2017.
Norddjurs Kommune blev bekendt med at de pågældende diger var fjernet i forbindelse med
anden sagsbehandling. Efter henvendelse til ejer modtog Norddjurs Kommune en
dispensationsansøgning om lovliggørende dispensation, så digerne ikke skulle genetableres.
Miljø- og teknikudvalget besluttede den 23. maj 2017 at give en lovliggørende dispensation.
Den 8. juni 2017 offentliggjorde Norddjurs Kommune vedlagte dispensation. Den 5. juli 2017
bliver Norddjurs Kommunes afgørelse påklaget af Slots- og Kulturstyrelsen, se vedlagte. Den
21. december 2018 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet vedlagte afgørelse i sagen.
Afgørelsen fra klagenævnet er helt klar. Norddjurs Kommunes afgørelse om dispensation
ændres til et afslag. Samtidig ophæves den tilknyttede dispensation til terrænændringer inden
for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Sagen der dermed endelig afgjort. Klagenævnet har
vurderet argumenterne for at give en dispensation og har ikke fundet grundlag for, at der kan
dispenseres. Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig for den kommende reetablering af diget.
Forvaltningen har to lignende sager, der har afventet afgørelse i denne sag. Forvaltningen vil
på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse træffe afgørelse i de ventende
sager.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orientingen tages til efterretning
Bilag:
1 Åben Lovliggørende dispensation

82916/17

2 Åben Ny klage til behandling

21739/19

3 Åben Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

273/19

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Til efterretning.
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Status på brandsikkerheden på plejecentre, ældreboliger og botilbud
27.42.32.P00

19/3911

Åben sag

Sagsgang
VPU/MTU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På baggrund af branden på Farsøhthus Plejecenter blev det besluttet at gennemgå alle
kommunens ejendomme i forhold til brandsikkerhed. I forlængelse af branden udsendte
transport-, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen et hyrdebrev til alle landets kommuner,
hvor kommunerne blev bedt om en redegørelse for brandsikkerheden i kommunens
ejendomme, som skulle sendes til ingeniørfirmaet Niras.
Alle skemaer er indsendt rettidigt af Norddjurs Kommune til Niras inden fristens udløb den 3.
december 2018.
Norddjurs Kommunes egen gennemgang af brandsikkerheden i kommunens bygninger er
opdelt i to faser. Den første fase omfatter en gennemgang af kommunens plejecentre,
ældreboliger og bosteder, mens den anden fase omfatter kommunens øvrige bygninger.
Gennemgangen af kommunens plejecentre, ældreboliger og bosteder er nu gennemført, og der
er udarbejdet et overblik over anbefalinger til forbedringen af brandsikkerheden de enkelte
steder samt et overslag over, hvad det vil koste at gennemføre forbedringerne. Denne oversigt
er vedlagt som bilag.
Oversigten viser, at der på en lang række steder skal laves udbedringer af en række mindre
mangler, mens der enkelte steder skal laves omfattende forbedringer i forhold til
brandsikkerheden.
De 26 plejecentre, ældreboliger og bosteder er opført efter almenboligloven, og det følger af
lovgivningen, at kommunen alene kan finansiere forbedringer på det kommunalt ejede areal,
mens beboerne skal finansiere forbedringer på boligarealet.
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I alle boligafdelinger skal beboerne inddrages ved forhold af betydning for økonomien i
afdelingen. Der vil den kommende måned ske en inddragelse af beboerne på de steder, hvor
forbedringerne af brandsikkerheden vil medføre huslejestigninger som følge af, at der skal
indbetales flere midler til henlæggelser eller optages lån.
Dette medfører, at der til mødet i miljø- og teknikudvalget den 26. marts 2019 og på voksenog plejeudvalget den 2. april 2019 kan behandles en anlægssag om den samlede finansiering
af forbedringerne af brandsikkerheden i kommunens plejeboliger, ældreboliger og botilbud.
Anlægssagen vil omfatte finansieringen i både beboernes boligareal og i de kommunale
servicearealer.
Økonomiske konsekvenser
Som det fremgår af oversigten over de anbefalede forbedringer af brandsikkerheden, der er
vedlagt som bilag, så vil det medføre en anslået kommunal anlægsudgift på 1,564 mio. kr. og
en anslået udgift på 6,235 mio. kr. (inkl. moms), der skal finansieres via henlæggelser og/eller
via låne optagelse i beboernes andel af boligarealet.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen om arbejdet med at forbedre
brandsikkerheden i Norddjurs Kommunes 26 plejecentre, ældreboliger og botilbud tages til
efterretning.
Bilag:
1 Åben Oversigt over foreslåede forbedringer af brandsikkerheden i pleje- og 30577/19
ældreboliger samt botilbud
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Til efterretning.
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Overtagelse af arealer
30.10.40.G01

18/15101

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Sagen videresendes til en samlet drøftelse i økonomiudvalget.
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Salg af areal
82.02.00.G10

17/15438

Lukket sag

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Tiltrådt.
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Meddelelser
00.01.00.I00

15/45

Åben sag

Sagsgang
MTU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets medlemmer
Fra miljø- og kulturdirektør
Der orienteres om 7 politianmeldelser.

Dato

Kommende Møder/arrangement

Sted

Deltagere

25.-26. 04

TEKNIK & MILJØ '19

Fredericia

Alle

23.-25.05

Naturmødet 2019:

Hirtshals

https://naturmoedet.dk/
Dato

Afholdte møder/arrangementer

Sted

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Til efterretning.
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Arbejdsplan 2019
00.01.00.P35

18/15427

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 2019, herunder de sager, der er
kendskab til ifølge budgetaftalen.
Også planlagte dialogmøder for 2019 vil fremgå af arbejdsplanen.
Arbejdsplanen opdateres løbende.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
1 Åben Arbejdsplan MTU 2019

165248/18

2 Åben MTU dialogmøder og temaer 2019

210981/18

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-02-2019
Til efterretning.
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Bilagsoversigt
1.

Orientering om handlekatalog for Norddjurs Kommune energi og klimapolitik
1.

2.

Handlekatalog februar 2019 (23552/19)

Endelig vedtagelse af lokalplan 081-707 og kommuneplantillæg 9 – Erhvervsområde
og dagligvarebutik i Auning

3.

4.

5.

7.

1.

LP 081-707 Erhverv og dagligvarebutik Auning.pdf (17915/19)

2.

Forslag tillæg 9 til Kommuneplan 2017 (176188/18)

3.

Samlede høringssvar.pdf (13175/19)

Forslag lokalplan 086-707 Feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand
1.

Forslag LP 086-707 Feriecenter på Åvej, Bønnerup Strand (24816/19)

2.

kommuneplantillæg 12 til kommuneplan 2017 (25225/19)

3.

Høringssvar samlet (219394/18)

Stillingtagen til igangsætning af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Anholt Havn
1.

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

2.

Høringssvar og forvaltningens bemærkninger (28136/19)

3.

Mulige scenarier (28137/19)

4.

Henvendelse til udvalget fra Pakhuset Anholt (33506/19)

Tillæg til vandforsyningsplan
1.

Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 1 (220161/18)

2.

Tillæg til vandforsyningsplan - forslag 2 (220162/18)

Forslag til ny ejerstrategi for Reno Djurs I/S
1.

8.

Revideret fælles ejerstrategi (29767/19)

Reno Djurs - Godkendelse af anmodning om lånoptagelse
1.

Reno Djurs' notat om opdatering af genbrugsstationer (10663/19)

2.

Reno Djurs' anmodning om optagelse af lån (10661/19)
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9.

Temamøde om kollektiv trafik
1.

10.

11.

13.

26-02-2019

Temamøde om kollektiv trafik 26. februar 2019 (33590/19)

Høringssvar til Midttrafiks Trafikplan 2019-2022
1.

Brev fra Midttrafik om høring af Trafikplan 2019 - 2022 (10358/19)

2.

Midttrafik - Trafikplan 2019-2022 Høringsudgave (10361/19)

3.

Udkast til høringssvar til Midttrafiks Trafikplan 2019-2022 (20532/19)

Opstilling af letbanetog i Grenaa
1.

Letbanens forslag 1 til Opstillingsplads i Grenaa (20752/19)

2.

Vedr. alternativ placering af opstillingsplads i Grenaa (20771/19)

3.

Korrespondance om opstillingsspor (30634/19)

Udvælgelse af ansøgere til torveareal til udeservering i Grenaa i 2019
1.

39068133 - Refskou ivs - Ansøgning - areal 1+2, 2019 + kortbilag (29186/19)

2.

39068133 - Refskou ivs - Ansøgning - areal 3, 2019 + kortbilag (29187/19)

3.

39068133 - Refskou ivs - Afstand til toiletvogn, placering Østergade 5D,
Grenaa.pdf (102057/18)

4.

39068133 - Refskou ivs - Udtræk fra cvr,Erhvervsstyrelsen 18.2.19 (29181/19)

5.

39733269 - GAMF - Ansøgning - areal 1+2, 2019 + kortbilag (29190/19)

6.

39733269 - GAMF - Afstand til toiletmulighed, Østergade 5D; Arresten
(29183/19)

7.

39733269 - GAMF - Udtræk fra cvr.Erhvervsstyrelsen 18.2.19 (29117/19)

8.

Kortbilag udeserveringsarealer, benævnt 1,2 og 3 (29112/19)

9.

Udeservering - vurdering af Refskou IVS (29048/19)

10. Udeservering - Vurdering af GAMF (29047/19)
14.

Alment boligbyggeri i Åbyen
1.

Fremsendelsesskrivelse fra B45 (16136/19)

2.

Projekt fra B45 (12340/19)

3.

Åbyen B45 energiberegning (12349/19)
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15.

16.

4.

Fremsendelsesskrivelse fra GAB (12342/19)

5.

Projekt fra GAB (15805/19)

6.

Eftervisning Energiforbrug (22237/19)

7.

Notat med forvaltningens bemærkninger (11128/19)

8.

Den almene boligpolitik (10966/19)

Orientering om afgørelse i klagesag vedr. dispensation til nedlæggelse af dige
1.

Lovliggørende dispensation (82916/17)

2.

Ny klage til behandling (21739/19)

3.

Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (273/19)

Status på brandsikkerheden på plejecentre, ældreboliger og botilbud
1.

Oversigt over foreslåede forbedringer af brandsikkerheden i pleje- og
ældreboliger samt botilbud (30577/19)

20.

26-02-2019

Arbejdsplan 2019
1.

Arbejdsplan MTU 2019 (165248/18)

2.

MTU dialogmøder og temaer 2019 (210981/18)
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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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