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Miljø- og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalgets studierejse
00.22.04A00 12/1414
Sagsgang: MTU

Miljø- og teknikudvalget gennemførte primo marts en studierejse til Wien.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde i april 2008 ”Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i udlandsrejser og kurser”.

Det fremgår, at økonomiudvalget og de stående udvalg kan foretage udlandsrejser, der emnemæssigt ligger indenfor udvalgets forvaltningsområde, når rejsen har betydning for varetagelsen af udvalgets opgaver. Udvalget træffer i et møde beslutning om rejsemål og formålet med rejsen. Der
skal efterfølgende udarbejdes en kort rejserapport, der godkendes af udvalget.

Miljø- og teknikudvalgets studierejse indeholdt et besøg på virksomheden ”Agrana Bioethanol
GmbH” i Pickelsdorf lidt uden for Wien og et heldagsbesøg hos den statslige myndighed ”Via Donau” i Wien.

Besøget på Agrana skulle give udvalgets medlemmer inspiration ved den videre myndighedsmæssige behandling af det påtænkte anlæg til produktion af bioethanol i Grenaa. Og besøget hos Via Donau skulle inspirere til udvalgets arbejde med emnet klima, herunder udarbejdelse af en kommunal
klimatilpasningsplan.

Forvaltningen fremlægger på mødet forslag til rejserapport.

Servicedirektøren indstiller, at forslag til rejserapport godkendes.

Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingen.
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Budgetopfølgning for Miljø- og teknikudvalget ultimo marts 2012.
00.30.10Ø09 / 12/33
Sagsgang: MTU

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2012 viser ingen forventede afvigelser indenfor Miljø – og
teknikudvalgets område.

Opr.
Overført fra
budget
tidl. år
76.389
22.595

./.

Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse
-300
76.089
-767
21.828

Forventet
tillægsbevillingsForventet
behov
regnskab
0
0
76.089
0
0
21.828

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

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

-0,300 mio. kr.

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

./.

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

Servicedirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Miljø- og teknikudvalget godkender indstillingen.
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Forslag til Natura2000 handleplaner for Norddjurs Kommune
01.00.00K5 10/2292
Sagsgang: MTU, ØK, KB.

Kommunen skal udarbejde Natura2000-handleplaner på baggrund af statens Natura2000-planer.
Formålet med handleplanerne er at sikre, at der gennemføres tiltag, som sikrer ”gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som Natura2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Der er udarbejdet handleplanforslag for følgende Natura2000-områder:
•

14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

•

46 Anholt og havet nord for

•

47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at indarbejde Natura2000-planernes indsatsprogram i handleplanerne, men har ”politisk råderum” til selv at prioritere indsatsen og til selv at vælge de virkemidler, der skal tages i anvendelse for at gennemføre indsatsprogrammet.

Indsatsen vil generelt blive prioriteret efter følgende kriterier:
•

Arealer hvor lodsejerne er indstillede på, at der laves en plejeindsats eller en genopretning.

•

Områder hvor det er praktisk muligt at gennemføre plejen (nogle arealer er f.eks. for våde til
at kunne plejes).

•

Områder der pt. har den bedste naturværdi (også kaldet ”brandmandens lov”).

•

Områder med invasive arter, hvorfra det ser ud til at der sker spredning af disse arter.

•

Områder, der er under pres fra invasive arter eller andre arter i nærliggende tilgroede områder.

•

Områder nær områder med høj naturværdi, og som potentielt kan blive til god natur.

•

Sikring af så stor biologisk mangfoldighed som muligt.

Indsatsen forventes finansieret via landdistriktsmidler, kommunale naturforvaltningsmidler samt
evt. EU Life-midler.
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Vedlagt er: Udkast til Natura2000-handleplanerne for hver af de 3 aktuelle Natura2000-områder
samt bilag med kort resume om baggrund for udarbejdelse af udkastene.

Servicedirektøren indstiller, at prioriteringskriterierne samt forslag til udkast til handleplanerne for
hhv. Natura2000-område 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, for Natura2000område 46 Anholt og havet nord for og Natura2000-område 47 Eldrup Skov og søer og moser i
Løvenholm Skov godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen, idet udvalget anbefaler en høringsfrist til 31.
august 2012.
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Kabellægning af luftledninger til gadebelysning 2012.
05.00.00G00 12/7779
Sagsgang: MTU, ØK, KB

I investeringsoversigten er der i 2012 afsat 500.000 kr. i en pulje til kabellægning af luftledninger til
gadebelysningen.

I forbindelse med kabellægning af forsyningsselskabernes luftledninger bør luftledningerne og de
gamle træmaster med belysningen også udskiftes. Det forventes, at kabellægningen hovedsagelig
vil foregå i Ørsted, hvor der er det største behov for kabellægning af selskabets forsyningsledninger.
Arbejderne bør dog i videst muligt omfang også koordineres med andre ledningsarbejder i vejarealerne, hvorfor det i løbet af året kan vise sig behov for at prioritere andre områder højere.

Servicedirektøren indstiller,

1. at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til kabellægning og fornyelse af gadebelysningen fortrinsvist i del af Ørsted, og
2. at udgiften finansieres af det tilsvarende rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på investeringsoversigten for 2012.

Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen.
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Anlæg af omfartsvej nord for Grenaa, VVM-undersøgelse.
05.00.00P17 10/4449
Sagsgang: MTU, ØK, KB

Det forventes, at der i den nærmeste fremtid kan indgås kontrakt med Transportministeriet om anlæg af omfartsvejen nord for Grenaa.

Kontrakten forventes at indebære, at Norddjurs Kommune vil skulle forestå anlæg af vejen herunder
gennemføre alle nødvendige undersøgelser, før selve anlægsprojektet kan igangsættes.

Anlægget skal jfr. VVM bekendtgørelsen screenes for at klarlægge om anlægget kan få væsentlige
virkninger på miljøet. Kommunalbestyrelsen kan dog allerede på nuværende tidspunkt vælge at
udarbejde komplet VVM redegørelse med kommuneplantillæg, der belyser anlægges virkninger på
miljøet og sikrer en proces, der giver en høj grad af borgerinddragelse.

Servicedirektøren indstiller, at arbejdet med gennemførelse af en egentlig VVM-undersøgelse
igangsættes snarest muligt.

Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen.
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Forslag til vandhandleplan for Norddjurs Kommune 2012 til 2015
Sagsgang: MTU, ØK, KB.
09.00.06P17 12/2871

Statens Vandplaner er offentliggjort den 22. december 2011. Norddjurs Kommune skal senest den
22. juni 2012 sende forslaget til den kommunale vandhandleplan i offentlig høring i 8 uger. Senest
den 22. december 2012 skal Norddjurs Kommunes vandhandleplan være politisk vedtaget.

Norddjurs Kommunes vandhandleplan beskriver, hvordan kommunen vil gennemføre den statslige
Vandplans indsatsprogram.

Norddjurs Kommune er omfattet af to statslige vandplaner. Det er Hovedopland 1.5 Randers Fjord
og Hovedopland 1.6 Djursland. Norddjurs Kommunes har den største indsats i oplandet 1.6 Djursland.

Af vandplanerne fremgår at ”Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og
kystvande i udgangspunktet opfylder ”god tilstand” inden udgangen af 2015.

Indsats vandløb
For at sikre målopfyldelse i 2015 er der i statens vandplaner opstillet et indsatsprogram som Norddjurs Kommune skal gennemføre i perioden fra 2012 til 2015. Til indsatser er knyttet en række virkemidler:
•

Ændre vandløbsvedligeholdelsen på 50.5 km vandløb

•

Restaurere 16 km vandløb

•

Åbne rørlagte strækninger på 0.9 km

•

Fjerne 4 opstemninger/styrt

•

Gennemføre okker begrænsende tiltag på 5.1 km vandløb.

Prioritering af indsatsen
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Til gennemførelse af ovenstående indsatsprogram har Norddjurs Kommune udarbejdet kriterier for
prioritering af indsatsen.

Det er ved prioriteringen tilstræbt at gennemføre de enkelte indsatser i en sammenhæng, således at
der gennemføres tiltag i hele vandløb eller vandløbssystemer. Indsatser af begrænset administrativt
omfang påbegyndes først. Vandhandleplanen er i overensstemmelse med kommunens eksisterende
planer, herunder kommuneplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan, råstofplan samt de kommunale Natura2000 handleplaner og Natura2000 skovhandleplaner.

Ud over ovennævnte virkemidler gennemføres en række generelle virkemidler i hele Norddjurs
Kommune.

Indsats Søer
Der skal gennemføres restaurering af Dystrup Sø og Ramten Sø ved opfiskning af skidtfisk. Der
forventes påbegyndt en forundersøgelse i 2012.

Indsats Vådområder
Af vandplan 1.5 Randers Fjord fremgår at der i oplandet til Randers Fjord skal ske en reduktion af
kvælstoftilledningen med i alt 91 ton kvælstof. På baggrund af henvendelse fra lodsejere ved Alling
Å har Norddjurs Kommune fået bemyndigelse af Gudenåkomitéen til at undersøge muligheden for
etablering af en kvælstofreducerende vådeng på strækningen mellem Vester Alling og Øster Alling.
Den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse gennemføres i 2012.

Indsats Spildevand
Norddjurs Kommune skal gennemføre forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i ét
vandløbsopland ved Brydkær Bæk. Der skal gennemføres indsats overfor én regnvandsbetinget udledning. Herudover forudsættes det at den allerede planlagte spildevandsindsats gennemføres.

./.

Forslag til Vandhandleplan 2012 til 2015 er vedlagt.

Servicedirektøren indstiller, at forslag til ”Vandhandleplan 2012 – 2015 for Norddjurs Kommune”
godkendes og sendes i offentlig høring.
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Miljø- og teknikudvalget tiltræder indstillingen, idet udvalget anbefaler en høringsfrist til 31.
august 2012.
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Meddelelser / efterretninger
00.01.00I00 11/1400

Fra udvalgets medlemmer

Fra servicedirektøren

09.17.18P19 11/15415
Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Voer Færgevej 48 C, 8950 Ørsted.

Trafiksikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med påtænkt udbygning af skoler i Grenaa og Auning.
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Jens Meilvang

Tom Bytoft

Niels Basballe

Allan G. Jørgensen

Olaf K. Madsen
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