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Dialogmøde med Grenaa Marina
00.01.00.P35
Sagsgang: MTU

14/18681

Åben sag

Sagsfremstilling
Til miljø- og teknikudvalgets møde er Grenaa Marina inviteret til dialogmøde.
Følgende deltager fra Grenaa Marina: Bestyrelsesformand Poul Petersen, medlemmer fra
bestyrelsen Egil Classen, Ove Justesen og Bernt Ove Simonsen, havnefoged Niels Riber og
havnemester Lars Weiss Hansen.
Grenaa Marina ønsker at drøfte følgende punkter med miljø- og teknikudvalget:


Ny kontrakt



Leje til Norddjurs Kommune, 2015/2016 og 2017



Udgifter til vedligeholdelse

Dialogmødet er berammet til at vare ca. 30 minutter fra kl. 14.00-14.30.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at dialog og orientering tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Grenaa Marina gjorde på mødet opmærksom på de vedligeholdelsesudgifter, der kommer,
som marinaen ikke selv har økonomi til at forestå. Især blev brodækket over åen fremhævet
og nye kæder til flydebroer. Miljø- og teknikudvalget ønsker en sag forelagt på sit kommende
møde om forslag til ny lejekontrakt. Endelig blev det drøftet, at det kan være en mulighed, at
1

Miljø- og teknikudvalget

26-05-2015

lystsejlere kan tildeles en gratis billet til bybussen i Grenaa. Med hensyn til
vedligeholdelsesomkostningerne, vil det være et spørgsmål, som skal behandles i forbindelse
med budgetforhandlingerne.
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Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo april 2015.
00.30.14.S00
Sagsgang: MTU

15/5

Åben sag

Sagsfremstilling
Overordnet konklusion:
Drift
Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget på 79,2 mio. kr.


Resultatet på driften ekskl. overførte midler forventes at svare til det korrigerede
budget på 71,4 mio. kr.



Af de overførte driftsmidler på 7,8 mio. kr. forventes et forbrug på 6,1 mio. kr.

Anlæg
Det forventede resultat på anlæg i 2015 viser et forbrug på 58,2 mio. kr. svarende til det
korrigerede budget.
Der henvises til bemærkningerne i bilaget til budgetopfølgningen ult. april md. 2015.
Økonomiske konsekvenser
Korrigeret
budget
(Mio. kr.)
Drift ekskl. overførte midler
Overførte driftsmidler
Drift i alt

Forventet
regnskab

71,4
7,8
79,2

71,4
6,1
79,2

Anlæg
58,2
58,2
* - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Afvigelse*
0,0
-1,7
-1,7
0,0

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

76393/15

2 Åben Anlægsoversigt - april 2015.pdf

75542/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Godkendt.
Mads Nikolajsen (F) ønsker, at der på den næste budgetopfølgning laves en udspecificering af
budgettet for kollektiv trafik.
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Budget 2016-2019 - prioritering af anlæg.
00.30.10.S00
Sagsgang: MTU

15/8

Åben sag

Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for budget 2016-2019 skal fagudvalgene i maj/juni 2015 prioritere
anlægsforslag.
I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af
anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for alle udvalg er vedlagt som bilag.
Miljø- og teknikudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.
Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper:


det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1



det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal

Anlægsforslag fra tidligere budget, hvor der endnu ikke er givet bevilling, indgår på lige fod
med nye forslag i prioriteringen.
Eksisterende anlæg, der er bevilliget i 2015 eller tidligere, indgår ikke i prioriteringen.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at miljø- og teknikudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor
eget udvalgsområde.
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Bilag:
1 Åben Oversigt over anlægsforslag budget 2016-19, alle udvalg

77102/15

2 Åben Budget 2016-2019 Anlægsforslag, alle udvalg

77035/15

3 Åben Samlede anlægsblokke MTU

79490/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Miljø- og teknikudvalget har i det protokollen vedlagte bilag prioriteret anlægsforslagene i
kategori A, som er de anlæg, der er nødvendige, at prioritere og B, som er de anlæg, der
eventuelt kan udskydes. Forslagene er ligestillede indenfor grupperne.
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Reno Djurs Gebyrblad 2016
00.17.20.S29
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/7084

Åben sag

Sagsfremstilling
Reno Djurs I/S har anmodet kommunalbestyrelsen om at godkende interessentskabets
gebyrblad for 2016. Gebyrbladet er vedlagt som bilag.
Gebyrerne er beregnet på baggrund af Reno Djurs’ budget 2016, som bestyrelsen godkendte
den 18. marts 2015. Reno Djurs’ budget 2015 kan ses på interessentskabets hjemmeside.
De væsentligste forhold ved budgetforslag 2016, herunder de afledte konsekvenser i forhold
til gebyrerne, beskrives i det følgende. Der henvises i den forbindelse til forslaget til
gebyrblad for 2016, hvor alle anbefalede gebyrændringer er angivet med rød skrift (på side 1
og side 8).
Det foreliggende gebyrblad er godkendt af et flertal af Reno Djurs’ bestyrelse. Jens Meilvang
ønsker, at taksterne for deponering fastholdes som i 2015.
Basisydelse
Budget 2016 estimerer en reduktion på 15 % af mængden af forbrændingsegnet såvel som
deponeringsegnet

affald

håndteret

af

Reno

Djurs

i

forhold

til

budget

2015.

Mængdereduktionen
indebærer, at enhedsomkostningerne på anlægget i Glatved øges.
I 2016 idriftsætter Reno Djurs første deletape af deponeringsanlæggets etape III.
Afskrivningerne
vedrørende den andel af det nye anlæg, som ikke er finansieret af opsparet egenkapital,
er indregnet i gebyrerne for 2016.
På baggrund heraf anbefales det at øge gebyrer for deponering henholdsvis sortering med
20 kr./ton.

7

Miljø- og teknikudvalget

26-05-2015

Dagrenovation
Dagrenovationsordningen budgetterer med lavere omkostninger i 2016. Det skyldes dels, at
entreprisereguleringen har vist sig lavere end forventet gennem 2015; dels, at omkostningerne
til forbrænding reduceres i 2016, hvor alt forbrændingsegnet affald energiudnyttes
på Aarhus Kommunes forbrændingsanlæg.
Renovationen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på ca. 14
mio. kr. (2014). I budget 2015 er det estimeret, at overdækningen reduceres med 4,1 mio. kr.
i 2015; men da indeksreguleringen for indsamling er betydeligt lavere end forventet, må
reduktionen forventes at blive lavere end budgetteret.
Set i lyset af økonomisk usikkerheder i tilknytning til dels et kommende udbud af indsamling
af dagrenovation, dels et eventuelt kommende indsamlingskrav i forlængelse af
ressourcestrategien,
anbefales det at fastholde renovationens gebyrer uændrede.
Genbrugsstationer
Det anbefales at fastholde gebyrerne uændrede som i 2015.
Genbrugsstationerne har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning
20,7 mio. kr., af hvilke der er henlagt 15 mio. kr. til den nye genbrugsstation ved Feldballe.
Tømningsordning for bundfældningstanke
Tømningsordningen har gennem de seneste år oparbejdet en økonomisk overdækning på 4
mio. kr. (2014). Med henblik på at tilbageføre overdækningen til forbrugerne, der er omfattet
af ordningen, er de faste årlige gebyrer for tanktømninger reduceret i 2015.
Af hensyn til en jævn gebyrudvikling foreslås opsparet overskud i ordningen tilbageført
over de næste år. Der er derfor budgetteret med et driftsunderskud på ca. 0,4 mio. kr. i
2016. Da der vil komme indeksreguleringer i efterfølgende år, vil det årlige driftsunderskud
stige ved uændrede gebyrer.

8

Miljø- og teknikudvalget

26-05-2015

På dette grundlag foreslås de årlige gebyrer for ordningen fastholdt som i 2015.
Tillægsgebyrer
foreslås justeret, således at de svarer til enhedspriserne opnået ved licitation (tillægsgebyrer
blev ved en fejl ikke justeret i 2015).
Økonomiske konsekvenser
De mindre stigninger i taksterne vil kun have begrænset økonomisk konsekvens for de
kommunale institutioner, der gør brug af ydelserne hos Reno Djurs.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at gebyrblad 2016 for Reno Djurs godkendes.
Bilag:
1 Åben Reno Djurs' gebyrblad for 2016

60740/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Jens Meilvang (I) tog forbehold.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Reno Djurs Årsregnskab 2014
00.17.20.S00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/7077

Åben sag

Sagsfremstilling
Med henvisning til § 9 i vedtægten for Reno Djurs I/S fremsender Reno Djurs I/S den
vedlagte årsrapport 2014 til orientering.
Resultatopgørelsen for 2014 viser en omsætning på 127 mio. kr. Denne omsætning svarer til
indeks 108 i forhold til omsætningen i 2013. Stigningen i omsætningen er primært en
konsekvens af øgede affaldsmængder på behandlingsanlægget i Glatved.
Tilsvarende er driftsomkostningerne steget med knap 8 mio. kr., primært som følge af øgede
mængder og dermed øgede omkostninger. Det samlede resultat for Reno Djurs I/S i 2014 er
markant bedre end budgetteret, idet resultatet for budgettet var minus 7,4 mio. kr., mens det
realiserede resultat er minus 2,1 mio. kr. i 2014.
Af revisionspåtegningen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at årsrapport 2014 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Reno Djurs' årsregnskab 2014 - Årsrapport 2014.pdf
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Orientering om igangværende projekter indenfor energiplanlægning
01.02.03.P20
Sagsgang: MTU

12/6771

Åben sag

Sagsfremstilling
I Norddjurs Kommune arbejdes der med flere sideløbende energiprojekter. Det fremtidige
arbejde med energiplanlægning i Norddjurs Kommune kvalificeres, når viden og erfaring fra
de enkelte projekter bringes i samspil.
Herunder følger en kort beskrivelse af de enkelte projekter og de politisk indgåede aftaler:
Igangværende energiprojekter:


Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014



Strategisk energiplan for Region Midt



Strategisk energiplan for Norddjurs Kommune (i bero)



Anholt nærvarme

Politisk indgåede aftaler med henblik på nedsættelse af CO2 udledning:


EU-Borgmesterpagten



Klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Indsatser i henhold til Klimatilpasningsplan 2013 for Norddjurs Kommune kan have dobbelt
formål, hvor både tilpasning og reducering af CO2 indgår. Det er eksempelvis
vådområdeprojekter.
Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014
Opstart
Primo 2014

Bemærkninger
Proces afsluttet december 2014, slutrapport afventer ENS
11
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Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014 (SEP Grenaa) er et partnerskab mellem otte
energiaktører i Grenaa.Virksomhedskredsen er følgende: Grenaa Varmeværk A.m.b.A.,
Verdo Produktion A/S, De Danske Gærfabrikker (Lallemand), Djurs Bioenergi amba, Hveiti
(DBH Technology), AquaDjurs A/S, Reno Djurs I/S og DS Schmidt Packaging.
Kommunens rolle i projektet er udelukkende at facilitere og støtte op om en positiv proces for
virksomhedernes samarbejde. SEP Grenaa er påbegyndt i starten af 2014 og er et projekt
støttet af en SEP-pulje fra Energistyrelsen. Undervejs i projektet har der været løbende
statusrapporter om projektets fremdrift, disse er indleveret til Energistyrelsen (ENS) jf.
støttestilsagnet. Der er netop afleveret statusrapport 3, som viser at projektet har nået sin
afslutning. Der ventes nu på, at Energistyrelsen bliver klar til at kommunen kan aflevere
regnskab, afslutningsrapport og dermed officielt afslutte projektet ved Energistyrelsen.
Resultatet af SEP Grenaa er en tydeliggørelse og styrkelse af sammentænkning virksomheder
imellem, som fremmer et godt samarbejde med energioptimering og genanvendelse for øje.
Arbejdet udmøntes i en rapport indeholdende scenarier, om forskellige samarbejdsformer.
Rapporten vil bidrage til den senere sagsbehandling af ansøgninger, som den der pt. pågår for
Grenaa Varmeværk og Verdo Produktion A/S.
SEP Grenaa indeholder ikke i sig selv et råderum for politisk beslutning, fordi den er
partnernes projekt og ikke kommunens.
Strategisk Energiplan Region Midt
Opstart
Primo 2014

Bemærkninger
Proces pågår

Afsluttes
Efterår 2015

Strategisk Energiplan Region Midt (SEP Regionen) er et tværkommunalt samarbejde. Her er
Regionen facilitator for kommunernes samarbejde. SEP Regionen har fået støtte fra
Energistyrelsen af samme pulje som Norddjurs Kommune har fået til SEP Grenaa. De to
projekter følger derfor samme forløb og struktur, men er uafhængige af hinanden. Regionen
har opdelt arbejdet for en samlet energistrategi. Der er opstået tre individuelle arbejdsgrupper,
som hver for sig arbejder med deres hovedemne. De tre gruppers arbejde planlægger regionen
12
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senere at samle til en samlet energistrategi for Region Midt. Den samlede energistrategi
afleveres til Energistyrelsen, formentlig i slutningen af år 2015, hvilket Regionen er tovholder
på.
De tre arbejdsgrupper er følgende:


Energi i byerne (her sidder de større østjyske byer, som er energislugere og
forbrugere)



Vindkraftenergi for vestkysten (her sidder vestjyske kommuner, som potentielt
producerer mere energi, end de forbruger)



Åbent land gruppen (her sidder Norddjurs Kommune med primært østjyske
kommuner, som potentielt har energioverskud. Gruppen arbejder med vedvarende
energiløsninger på landet)

At Regionen faciliterer en energistrategi for hele Regionen betyder også, at strategien er
overordnet og kræver handlinger og specificering i den enkelte kommune, efterfølgende fx
ved en kommunal strategisk energiplan.
Norddjurs Kommune deltager i arbejdet med strategien, både arbejdsgruppemøder i Åbent
land og fællesmøder med alle tre arbejdsgrupper. Næste fællesmøde er i juni, hvor der
arbejdes videre med strategierne.
Strategisk energiplan for Norddjurs Kommune
Opstart
Efterår 2015

Bemærkninger
Proces afventer SEP Grenaa og SEP Regionen

Afsluttes
Ultimo 2016

Norddjurs Kommune har endnu ikke sin egen strategiske energiplan for hele kommunen.
Arbejdet med en sådan energiplan for hele kommunen var egentlig påbegyndt i starten af
2014, men arbejdet blev sat i bero, som følge af støttetilsagn til SEP Grenaa og SEP Region
Midt. Årsagen til at arbejdet blev sat i bero var, at planen ønskes udarbejdet på baggrund af
stærk og holdbar viden. En strategisk energiplan for hele Norddjurs Kommune ønskes derfor
13
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påbegyndt i efteråret 2015, således viden fra SEP Grenaa og SEP Regionen kan medtages.
Grenaa er vigtig som kommunens største by med en deraf følgende betydelig vægt i planen.
Regionens rapporter ønskes brugt som ramme for Norddjurs Kommune og eventuelle
samarbejdsplaner med nabokommunerne. En sådan strategisk energiplan for Norddjurs
Kommune forelægges politisk, når den er klar. Målet er, at planen kan indgå som en
sektorplan under kommuneplanen og derved blive et stærkt anker i fremtidens
energihandlinger i Norddjurs Kommune.
En strategisk energiplan for Norddjurs Kommune vil være stærkt koblet til en varmeplan for
kommunen.
Anholt Nærvarme
Opstart
Efterår 2014

Bemærkninger
Proces pågår

Afsluttes
Efterår 2015

Anholt Nærvarme projekt er et projekt affødt af den lovpligtige naturpleje og rydning som
foregår på Anholt og som kommer til at stå på de kommende år. Dette energiprojekt er ikke
finansieret af tilskud og puljer udefra, men er udelukkende et initiativ i Norddjurs Kommune.
Projektets forundersøgelsesfase er tæt på en afslutning, hvorefter der kommer en
afklaringsfase vedrørende projektets økonomi. Projektets fremtid vurderes derefter. Detaljer
om dette projekt vil blive forelagt i en selvstændig sag, når de endelige resultater foreligger.
EU Borgmesterpagten
Opstart
Maj 2012

Bemærkninger
Egen handleplan for bæredygtig energi vedtaget 2013, arbejdet pågår

Afsluttes
2020

Borgmesterpagten er indgået mellem kommunen og EU i 2012. Aftalen medfører en
forpligtelse til at arbejde for en reduktion i udledning af CO2 fra Norddjurs Kommunes
geografiske areal. Aftalen rammesætter en reduktion på 20 % inden år 2020 målt ud fra
udgangspunktet, fastsat i en baseline-rapport: Handleplan for bæredygtig energi, vedtaget i
2013. Aftalen med EU rammesætter en statusrapport om fremdrift hvert andet år. Norddjurs
Kommune skal således aflevere første statusrapport i december 2015. Arbejdet og

14
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beregningerne for denne er igangsat i forvaltningen, og den færdige statusrapport forelægges
for miljø- og teknikudvalget ultimo 2015 inden aflevering til EU.
Forpligtelserne i Borgmesterpagten indarbejdes i den kommende Strategiske energiplan for
Norddjurs Kommune.
Klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Opstart
marts 2012

Bemærkninger
Proces pågår

Afsluttes
Efterår 2015

Klimaftalen er indgået i 2012 mellem kommunen og DN. Aftalen medfører en forpligtelse til
at nedbringe CO2 udledningen fra Norddjurs Kommunes ejendom (bygninger, transport mv.)
med 2 % årligt til og med år 2017. Den årlige CO2-reduktion kontrolleres ved en årlig
afrapportering til DN. Denne afleveres hvert år bagud den 30. juni.
Målene i klimaaftalen med DN indarbejdes i den kommende Strategiske energiplan for
Norddjurs Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Taget til orientering.
Miljø- og teknikudvalget ønsker, at der til udvalgets kommende møde forelægges en sag om
strategisk energiplan for landdistrikter og fjernvarmeområder udenfor Grenaa.
Tom Bytoft (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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26-05-2015

Strategisk Energiforsyningsplan for Grenaa 2014 samt redegørelse for sagen om
Flisfyret Varmeværk i Grenaa
13.03.01.P20
Sagsgang: MTU

15/1442

Åben sag

Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget besluttede den 3. marts 2015 at sende projektforslaget fra Grenaa
Varmeværk A.m.b.A. vedrørende etablering af flisfyret varmeværk i fire ugers høring.
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen er orienteret om sagen.
Projektforslaget samt tillæg blev offentliggjort til høring onsdag den 4. marts 2015 på
kommunens hjemmeside. Derudover blev projektforslaget samt tillæg sendt direkte i høring
hos den kreds af interessenter, som kommunen har vurderet har en væsentlig interesse i sagen.
Denne kreds af interessenter er sammenfaldende med de virksomheder, som har deltaget i
projekt ”Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014”. Virksomhedskredsen er følgende: Grenaa
Varmeværk A.m.b.A., Verdo Produktion A/S, De Danske Gærfabrikker (Lallemand), Djurs
Bioenergi amba, Hveiti (DBH Technology), AquaDjurs A/S, Reno Djurs I/S og DS Schmidt
Packaging.
Der blev redegjort for sagen på Miljø- og teknikudvalgsmødet den 5. maj 2015, herunder også
for de indkomne høringssvar fra Lallemand, Verdo Produktion A/S og Djursland
Landboforening.
Den 5. maj 2015 konstaterede udvalget, at der ikke, som varslet, forelå et realistiske
alternativt projektforslag fra Verdo Produktion A/S. På den baggrund blev det besluttet, at
optage sag om endelig godkendelse af projektforslaget fra Grenaa Varmeværk på udvalgets
dagsorden til mødet den 26. maj 2015.
Samtidig besluttede udvalget, at sætte en frist, så et eventuelt alternativt projektforslag fra
Verdo Produktion A/S, skulle være modtaget hos kommunen senest den 11. maj 2015 kl.
12.00.
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Norddjurs Kommune har herefter rettidigt modtaget et projektforslag fra Verdo Produktion
A/S. Se projektforslaget om levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk, bilag 11. Dette
projektforslag er ligeledes fremsendt til kredsen af interesserede parter samt Djursland
Landboforening til orientering/kommentering.
Norddjurs kommune har modtaget kommentarer fra Lallemand den 11. maj mail 2015, se
bilag nr. 10, og fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A den 19. maj 2015, se bilag nr. 12 og nr. 13.
Baggrund
Projektforslaget fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A om flisfyret varmeværk i Grenaa skal forstås
i en større sammenhæng, hvilket der kort vil blive redegjort for i dette afsnit.
Grenaa Varmeværk A.m.b.A. forsyner hele Grenaa by med fjernvarme. Grenaa Varmeværk
ejer Grenaa Forbrænding A/S. Grenaa Varmeværk køber og ca. 60 % af varmen købes hos
Grenaa Kraftvarmeværk (ejet af Verdo Produktion A/S), hvor varmeproduktionen er baseret
på kul og halm. Kontrakten med Grenaa Kraftvarmeværk udløber i 2017. Grenaa Varmeværk
skal derfor inden for få år finde ny varmeleverandør. Grenaa Varmeværks fortsætter med
deres affaldsforbrænding.
Set

i

dette

lys

faciliterede

Norddjurs

Kommune

i

2014

projektet

”Grenaa

Energiforsyningsstrategi 2014”, hvor energiparterne havde mulighed for i fællesskab at
skitsere den aktuelle energisituation i Grenaa, og derudfra opstille mulige scenarier, som de
forskellige energiparter vil kunne befinde sig i eller blive udelukket fra.
Derefter var det energiparterne selv, som måtte opnå enighed om de fremtidige
samarbejdsmuligheder. Efterhånden som parterne kunne melde sig som aktive eller passive
aktører, tegnede der sig løbende forskellige situationer, som allerede skitseret gennem de
forskellige scenarier i den omtalte Strategiske Energiforsyningsplan for Grenaa. Derved blev
det almindelig kendt, at såfremt der ikke kunne opnås enighed mellem Verdo Produktion A/S
og Grenaa Varmeværk A.m.b.A. om den fremtidige varmepris, og hvis den større virksomhed
Hveiti A/S ikke etablerer sig i Grenaa, så vil også Verdo Produktion A/S befinde sig i en
usikker position.
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Grenaa Varmeværk A.m.b.A valgte at fremsende sit første projektforslag af 9. april 2014 om
konvertering af Grenaa Forbrændingsanlæg til flisfyring, da varmeværket skulle finde en
anden brændselsleverandør eller brændselstype inden medio 2015, efter at Reno Djurs havde
opsagt aftalen om at levere affald til forbrænding. Kommunalbestyrelsens godkendelse af
konvertering af Grenaa Forbrændingsanlæg er blevet anket af Verdo Produktion A/S og
behandles på nuværende tidspunkt af Energiklagenævnet. Sagen forventes afgjort inden
sommeren 2015. Da det ikke var muligt, at blive enige om en fremtidig varmepris med Verdo
Produktion A/S, valgte Grenaa Varmeværk dernæst at fremsendte nærværende projektforslag,
som ikke omfatter samarbejde med Verdo Produktion A/S efter 2017.
Der har verseret forskellige klagesager mellem Grenaa Varmeværk A.m.b.A og Verdo
Produktion A/S, som der fremgår af vedlagte bilag nr. 12.
Sagen har udviklet sig til, at der nu foreligger to projektforslag; det første projekt fra Grenaa
Varmeværk A.m.b.A. og efterfølgende alternativt projekt fra Verdo Produktion A/S, som skal
behandles.
Forvaltningen har som udgangspunkt vurderet, at projekterne fra Grenaa Varmeværk
A.m.b.A. og fra Verdo Produktion A/S opfylder kravene i ”Bekendtgørelse om godkendelse
af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”, (projektbekendtgørelsen).
Om projektet fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A.
Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har søgt Norddjurs Kommune om godkendelse af projekt
vedrørende etablering af et flisfyret fjernvarmeværk med en kedelstørrelse på 2x18 MW og
med 2 MW absorptionsvarmepumpe til driftsoptimering samt anvendelse af overskudsvarme
fra Djurs Bioenergi amba (biogas) og Lallemand.
Såfremt Energiklagenævnet ikke imødekommer Verdo Produktions A/S’s anke af Grenaa
Varmeværks første projekt om konvertering af Grenaa Forbrændingsanlæg til flisfyret
biomasseværk, ønsker Grenaa Varmeværk godkendelse af et flisfyret fjernvarmeværk med en
kedelstørrelse på 2x15MW.
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Det fremgår endvidere af projektforslaget, at projektet i forhold til referencen og afhængig af
valg af kedelstørrelse indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på 153 mio. kr. ved valg af
en kedelstørrelse med 2x15 MV, eller 146 mio. kr. ved valg af en kedelstørrelse 2x18 MV
over en 20-års planperiode.
Projektforslaget har en produktionspris på ca. 260 kr./MWh.
Projektet bidrager desuden til en CO2-reduktion. Energiforbruget til brændsel bliver lavere,
da der er en højere virkningsgrad i det nye anlæg.
Om projektet fra Verdo Produktion A/S
Verdo Produktion A/S har søgt Norddjurs Kommune om godkendelse af et projekt
vedrørende levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk’s eksisterende anlæg suppleret
med etablering af en ny 10 MW halmkedel samt anvendelse af overskudsvarme fra
henholdsvis Djurs Bioenergi, (biogas) og Lallemand.
Det fremgår endvidere af projektforslaget, at projektet har en samfundsøkonomisk gevinst på
192 mio. kr. over en 20-års planperiode.
Projektforslaget har en produktionspris på ca. 309 kr./MWh.
Projektet bidrager desuden til en CO2-reduktion.
Ud over det ovennævnte modtagne projektforslag fra Verdo Produktion A/S af 11. maj 2015,
har Norddjurs kommune modtaget kommentarer fra Lallemand den 11. maj mail 2015, se
bilag nr. 10, og fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. den 19. maj 2015, se bilag nr. 12 og nr. 13.
Forud for sagen vil Rambøll redegøre for tekniske og økonomiske forhold, såvel som
Varmeforsyningslovens rammer for godkendelse af projektforslag.
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Borgmester Jan Petersen samt Bjarne Lykkemark Andersen, Markedschef for Energi ved
Rambøll og Lisbeth Hjortborg Jensen, Chefkonsulent, Cand. Jur. ved Rambøll deltager under
redegørelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Bilag:
1

Åben Flisfyret varmeværk i Grenaa - Projektforslag

30289/15

2

Åben Projektforslag tillæg februar 2015-jsb.pdf

35358/15

3

Åben FW: Tillæg til projektforslag - S28C-615021908370.pdf

35361/15

4

Åben Høring vedrørende fliskedler fra Verdo Prtoduktion A/S

63132/15

5

Åben Høringssvar fra Djursland Landboforening

63126/15

6

Åben Projektforslag fra Verdo fremsendes 30. april 2015

61931/15

7

Åben SV: Høring af projektforslag samt tillæg fra Grenaa Varmeværk 42555/15
A.m.b.A. om flisfyret varmeværk i Grenaa

8

Åben Notat

fra

Cowi:

Brændselsvalg

for

Grenaa

biomassefyret 69800/15

fjernvarmeanlæg.pdf
9

Åben Notat: Igangværende Energiprojekter april 2015

69803/15

10 Åben SV: Projektforslag om flisfyret varmeværk i Grenaa behandlet i MTU 76187/15
den 5 maj 2015 - Kommentar fra Lallemand
11 Åben PROJEKTFORSLAG - Levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk 76203/15
- FINAL - ....pdf
12 Åben Liste over verserende sager med Verdo.pdf

76259/15

13 Åben Forløbinge bemærkninger til fremsendte projektforslag fra Verdo 76265/15
Produktion.pdf
14 Åben Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Sagen udsat, idet der skal foretages partshøring vedrørende de usikkerheder, der fremgår af
Verdos projektforslag.
I forbindelse med partshøringen skal der belyses:


Der ses ikke, at være mulighed for at opnå en ny dispensation til kulfyring.



Det forekommer usikkert, om der kan indgås aftaler om levering af overskudsvarme.



Hvad konsekvensen er af tab af Lallemand som kunde, såfremt der ikke opnås
dispensation.



Nærmere redegørelse for selskabsøkonomien.
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26-05-2015

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 044-707 med kommuneplantillæg nr. 3,
erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum
01.02.05.P16
12/13955
Sagsgang: MTU, KUU, ØK, KB

Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015 at offentliggøre lokalplanforslag 044-707
og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013. Forslaget åbner mulighed for at området
kan anvendes til erhvervsformål, herunder mulighed for etablering af enkeltstående butikker
til lokal forsyning med en maksimal størrelse på 1.000 m2. Vedtagelsen af
kommuneplantillæg nr. 3 er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse.
Forslagene har været fremlagt fra tirsdag den 10. marts til onsdag den 6. maj 2015. Der er
indkommet følgende bemærkninger:
Vejdirektoratet:
Bemærker at trafikstøj fra hovedlandevejen som eventuelt er højere end Miljøstyrelsens
grænseværdier, er Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for hovedlandevejen.
Derudover er der bemærkninger til vejbyggelinjen, reklamers placering, belysning som ikke
må være til gene for trafikanter mv.
Museum Østjylland:
Bemærker at området er rigt på fortidsminder som er beskyttet af museumslovens § 27.
Derfor anbefales det, at der foretages en arkæologis forundersøgelse forud for anlægsarbejdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan 044-707, erhvervsområde syd for
Skolebakken i Ørum, og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt
med de bemærkninger, der er indkommet fra Vejdirektoratet og Museum Østjylland.
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Bilag:
1 Åben Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 044- 54571/15
707 - Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 + Lokalplan
044-707.pdf
2 Åben Bemærkninger fra Museum Østjylland

15539/15

3 Åben Lokalplanforslag 044-707 Erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum

3587/15

4 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.pdf

3610/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den 01-06-2015
Tiltrådt.
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9.

26-05-2015

Ansøgning om flexbolig Østervej 35 på Anholt
03.01.00.P00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/8926

Åben sag

Sagsfremstilling
Norddjurs Kommune har den 20. maj 2015, i forbindelse med køb af ejendommen Østervej
35 på Anholt, modtaget en ansøgning om tilladelse til at benytte ejendommen som flexbolig.
Ejendommen har været benyttet som fritidsbolig siden 1989. Ansøgningen skal være besvaret
inden seks uger fra modtagelsen.
Den 22. april 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at afvente arbejdsgruppens resultat, inden
der eventuelt kan meddeles en generel tilladelse. Samtidig blev det besluttet at meddele en
tilladelse til en konkret ejendom i samme område.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om der kan meddeles ansøgeren tilladelse til
flexbolig på ejendommen, Østervej 35.
Bilag:
1 Åben Bilag til MTU 26. maj 2015

77181/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Miljø- og teknikudvalget anbefaler, at der gives tilladelse til flexbolig på ejendommen
Østervej 35, Anholt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Ekstra anlæg - Doktorgården i Ørsted - parkering og adgangsveje
03.02.00.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/8839

Åben sag

Sagsfremstilling
Indkørsel og parkeringspladsen ved Doktorgården er etableret med grus belægning og med
faste belægninger på stier og ved indgange. En del af parkeringspladsen er endvidere også
etableret med fast belægning. Faste belægninger er etableret med betonfliser.
Betonfliserne er stort set intakte. Der er konstateret fordybninger/lunker i belægningen, hvor
der kan dannes vandpytter. Endvidere er specielt belægningen på stien mellem fortov og
Doktorgården ”skredet” således, at der er kommet revner mellem betonfliserne.
I grusbelægningen er der konstateret flere fordybninger, hvor der kan dannes vandpytter.
Betonflisebelægningen på stien lægges om således, at fliserne bliver etableret tæt sammen.
Endvidere skal grusbelægningen eftergås, og huller udbedres.
Økonomiske konsekvenser
Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række
ekstra anlæg i 2015. Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,015 mio. kr.
De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15
mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med
mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i
kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i 2015.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,015 mio. kr. til anlægsprojektet,
2. beløbet finansieres af kassen.
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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26-05-2015

Initiativer til forskønnelse af det åbne landskab
04.00.00.G01
Sagsgang: MTU

14/20659

Åben sag

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2015 er der afsat 0,250 mio. kr. til forskønnelse af byrum og det åbne
landskab. Midlerne er opdelt i to projekter med hver to lige store andele, således 0,125 mio.
kr. anvendes til forskønnelse af det åbne landskab og 0,125 mio. kr. anvendes til forskønnelse
af byrum.
Dette oplæg er alene til initiativer vedrørende forskønnelse af det åbne landskab.
Forskønnelse af byrum behandles sammen med områdefornyelsesprojekterne i Grenaa og
Auning
De 0,125 mio. kr. tænkes anvendt og fordelt som følger:
Beløb
30.000 kr.
15.000 kr.
50.000 kr.
20.000 kr.
10.000 kr.

Initiativ
Udskiftning af redningsskur på Anholt
Faciliteter ved Voer Havn
Kortborde Ramten samt Fornæs
Informationstavler ved blå flags strande, 4
stk.
Folder/go’ kart vedr. udsigtspunkter i
Norddjurs

Bemærkninger
Etablering august
Etablering april-maj
Etablering august-september
Etablering maj-juni
juli

Herved opnås forskønnelse og formidling af det åbne landskab for det 0,125 mio. kr. der er
budgetteret til projektet forskønnelse af det åbne landskab.
Designet for kortborde og informationstavler følger Naturstyrelsens skilteprogram i
naturområder.
Økonomiske konsekvenser
Midler fra driftsbudgettet vedrørende forskønnelse af det åbne landskab indgår med 0,125
mio.

kr.,

de

resterende

0,125

mio.

områdefornyelsesprojekterne i Grenaa og Auning
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Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at initiativer til forskønnelse af det åbne landskab godkendes
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Godkendt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Kystbeskyttelse på Anholt - Fundraising
04.18.00.P20
Sagsgang: MTU

13/9921

Åben sag

Sagsfremstilling
I forbindelse med tiltagende erosion af kyststrækningen nord for havnen på Anholt er der de
sidste par år arbejdet med forskellige løsningsmodeller med henblik på beskyttelse af kysten
og dermed infrastrukturen på øen.
En følgegruppe blev nedsat i 2013 med det formål at sikre dialog og videndeling mellem
Anholt, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Norddjurs Kommune.
Der blev sideløbende nedsat en teknikergruppe bestående af repræsentanter fra Norddjurs
Kommune, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Gruppens arbejde resulterede i en rapport
anvisende tre mulige løsningsmodeller.
Rapporten blev forelagt følgegruppen, der pegede på den model, som Norddjurs Kommune
skulle arbejde videre med. Følge- og teknikergruppe blev derefter nedlagt.
Det er nu over et år siden, at forvaltningen sendte en ansøgning til Kystdirektoratet
omfattende eget forarbejde samt anbefalinger til den løsningsmodel, følgegruppen valgte. Det
forgangne år har Kystdirektoratet behandlet sagen; ved bl.a. en høring i Naturstyrelsen.
Sagen er af forskellige årsager forsinket. Status i sagen er pt., at Kystdirektoratet er i gang
med at vurdere, hvorvidt kommunen skal lave en ny beregning af fodringsmængderne. En
afgørelse forventes i nær fremtid.
Udgift til etablering af projektet som ansøgt vurderes til i alt 13 mio. kr.
På finansloven er der afsat 6 mio. kr. til kystsikring på Anholt; med udmøntning maj 2015. Da
det ikke er muligt, at igangsætte arbejdet førend myndighedsarbejdet er afsluttet, og de
nødvendige tilladelser er modtaget, er tilsagnet søgt forlænget.
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Kystdirektoratet har behandlet Norddjurs Kommunes anmodning om fristforlængelse og
forslag til tidsplan. I mail af 30. april 2015 meddeles fristen forlænget til 1. januar 2017 efter
nedenstående forventede tidsplan:
Ny tidsplan (skønnet):
Yderligere beregninger og tilpasninger af projektet
(Efter Kystdirektoratets foreløbige vurdering)
Fremsendelse af revideret projektmateriale (til Kystdirektoratet)

1. august 2015

Godkendelse af projektet (ved Kystdirektoratet)

1. januar 2016

Udbud af opgaven/kontrahering
Udførelse af projektet
Regnskabsafslutning og evaluering
Dokumentation, revisionsinstruks mv

Maj – juli 2015

Jan – april 2016
Maj – september 2016
Oktober-december 2016
1. januar 2017

Mulighed for ekstern medfinansiering på de resterende 7 mio. kr. ønskes undersøgt nærmere.
Forvaltningen har indhentet tilbud på opgaven. Et tilbud foreligger, hvor honorar andrager et
fast beløb på kr. 0,04 mio. kr. ekskl. moms for fundraising arbejdet i kontraktperioden samt et
provisions salær på 0,08 mio. kr. ekskl. moms.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften til fast honorar afholdes over driften ved kontrakt opstart.
Udgift til evt. provisions salær, udbudsproces samt de resterende 7 mio. kr. til anlæg søges via
fundraising finansieret ved eksterne midler.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der indgås kontrakt om afsøgning af eksterne medfinansierings muligheder,
2. arbejdet igangsættes snarest muligt.
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Godkendt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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13.

26-05-2015

Omfartsvej Grenaa - prækvalifikation og tidsplan
05.00.00.P17
Sagsgang: MTU

10/4449

Åben sag

Sagsfremstilling
Projekt omfartsvej Grenaa har været i prækvalifikation via EU’s udbudsportal og fristen for at
indsende materiale til brug for udvælgelsen er nu udløbet. Følgende har anmodet om
prækvalifikation på omfartsvejprojektet:



Aarsleff med Niras



Gustav Christensen med MidtConsult



Habau med Noroq



Barslund med Atkins og Orbicon



M.J. Eriksson med Rambøll



Arkil med Grontmij

Bygherrerådgiver, Cowi har gennemgået ansøgerne og alle opfylder de opstillede kriterier (se
bilag 1):


Årsregnskaber for de seneste tre godkendte regnskaber.



Referenceprojekter udført inden for de seneste tre år med angivelse af kontraktbeløb,
udførelsestidspunkt og bygherre.



Referenceprojekter er projekter med tilsvarende kompleksitet, omfang og varighed.

I henhold til Udbudsdirektivet artikel 44, stk. 3 skal mindst fem ansøgere prækvalificeres til at
give bud. Forvaltningen anbefaler, at alle seks ansøgere prækvalificeres.
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Fremdrift:
Forvaltningen forventer, at åstedsforretningen afholdes i uge 26 og licitationen afholdes i uge
32. I forbindelse med åstedsforretningen skal der udpeges to deltagere fra miljø- og
teknikudvalget. Forslag til ekspropriation og kontraktforslag med udvalgt entreprenør
forelægges kommunalbestyrelsen på mødet 25. august 2015.
Ekspropriation har virkning fra 1. september 2015, hvor entreprenører kan komme i jorden i
de områder, der er frigivet af arkæologerne.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. de seks ansøgere prækvalificeres,
2. miljø- og teknikudvalget udpeger to personer til deltagelse i åstedsforretning.
Bilag:
1

Lukket

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Godkendt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
14.

Ekstra anlæg - renovering af ventehuset ved stationsbygningen i Trustrup,
anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb
05.00.05.P00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

13/15263

Åben sag

Sagsfremstilling
Ifølge aftale af 11. maj 2015 om igangsætning af ekstra anlægsprojekter i 2015, er det
besluttet at renovere ventehuset ved stationsbygningen i Trustrup.
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Projektet omfatter en gennemgribende renovering af ventehuset. Der etableres ventefaciliteter
med handicaptoilet. I en del af ventehuset indrettes der aflåst cykelparkering med
lademuligheder for elcykler samt vand- og luftpost. Projektet er indarbejdet som en del af den
kommende letbane og mobilitetsprojektet.
Arbejdet forventes påbegyndt i august/september 2015 og er færdigt inden udgangen af 2015.
Økonomiske konsekvenser
Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række
ekstra anlæg i 2015. Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,935 mio. kr.
De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15
mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med
mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i
kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i 2015.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,935 mio. kr. til anlægsprojektet,
2. beløbet finansieres af kassen.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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15.

26-05-2015

Ekstra anlæg - Øster Alling - afstribning vej
05.01.00.P20
Sagsgang: MTU, ØK, KB

12/24905

Åben sag

Sagsfremstilling
Med etableringen af 2–1 (2 minus 1) vej på Allingkærvej forbindes cykelstien til Auning med
Øster Alling by.
2-1 vej er en afstribning, hvor vejen snævres ind til én kørebane og færdsel skal foregå på de
svage trafikanters præmisser. Inden afstribningen oprettes asfalten på svage steder.
Økonomiske konsekvenser
Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række
ekstra anlæg i 2015. Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,220 mio. kr.
De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15
mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med
mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i
kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i 2015.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,220 mio. kr. til anlægsprojektet.
2. beløbet finansieres af kassen.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

35

Miljø- og teknikudvalget

16.

26-05-2015

Ekstra anlæg - ekstra asfalt
05.01.08.G00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/3586

Åben sag

Sagsfremstilling
De afsatte midler til ekstra asfalt ønskes primært brugt til udlægning af nyt slidlag på
kommunens overordnede vejnet, såsom Kanalvej og på dele af Nordkystvejen etc. Derudover
udlægges der asfalt efter den godkendte prioriteringsliste, efter nærmere koordinering med
ledningsejerne.
Arbejdet ønskes udbudt via indbudt licitation. Grundet beløbets størrelse, ønskes arbejdet
udbudt i mindre delentrepriser á 3,0 – 4,0 mio. kr. stykket. Herved bliver det lettere for de
enkelte asfaltentreprenører at indpasse arbejdet i deres arbejdskalender.
Forvaltningen forventer ligeledes, at der evt. kan opnås billigere priser, idet alle
asfaltfirmaerne forventes at have kapacitet til at byde på minimum en eller flere af
delentrepriser.
Økonomiske konsekvenser
Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række
ekstra anlæg i 2015. Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 11,555 mio.
kr.
De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15
mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med
mindre forbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i
kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i 2015.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11,555 mio. kr. til udførelse af ekstra
asfaltbelægninger,
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2. beløbet finansieres af kassen,
3. arbejdet udbydes via begrænset licitation med tildelingskriteriet laveste pris,
4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med
den laveste pris for den enkelte delentreprise.
Bilag:
1 Åben Prioriteringsliste 2015

61737/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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17.

26-05-2015

Stiforbindelse Skovgårde-Fjellerup
05.04.00.G01
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/7314

Åben sag

Sagsfremstilling
Miljø- og teknikudvalget drøftede den 5. maj 2015 de indkomne høringssvar samt mulige
linjeføringer. Et flertal i udvalget ønsker, at der arbejdes videre med strækningen A–B og CD, samt får belyst konsekvenserne ved gennemførelse af strækning A-B eller alternativ 3.
Endelig skal der fremlægges et forslag til proces, herunder afholdelse af borgermøde, inden
der træffes endelig afgørelse.
Med henblik på at belyse konsekvenserne af strækningen A – B og alternativ 3 er der vedlagt
et nyt kortbilag med henblik på sammenligningen. Tillige en skematisk oversigt af det
samlede stiforløb.
Strækning B–C (foreslået linjeføring, vist med sort):
Den samlede længde udgør 1.400 m, hvoraf 355 m skal erhverves ved ekspropriation, og
efterfølgende anlægges. Strækningen berører 13 ejendomme, hvoraf tre nødvendiggør
ekspropriation. Projektering og anlæg af 355 m grussti i en bredde af 2,5 m samt 2 x 0,5 m
rabatter anslås til ca. 0,250 mio. kr.
Strækningen B–C (alternativ linjeføring, vist med rødt):
Den samlede længde udgør 1.800 m, hvoraf 730 m skal erhverves ved ekspropriation, og
efterfølgende anlægges. 500 m af stiforløbet, som er omfattet af strandbeskyttelse, og vil
nødvendiggøre dispensation fra Naturstyrelsen. Strækningen berører seks ejendomme, hvoraf
fire nødvendiggør ekspropriation. Projektering og anlæg af 730 m grussti i en bredde af 2,5 m
samt 2 x 0,5 m rabatter anslås til ca. 0,5 mio. kr.
Det samlede stiforløb A–B, B–C (sort) og C–D:
Den samlede længde udgør 4.400 m, hvoraf 625 m skal erhverves ved ekspropriation, og
efterfølgende anlægges. Strækningen berører 30 ejendomme, hvoraf otte nødvendiggør
ekspropriation. Projektering og anlæg af 625 m grussti i en bredde af 2,5 m samt 2 x 0,5 m
rabatter anslås til ca. 0,440 mio. kr.
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Det samlede alternative stiforløb A–B, B–C (rød) og C–D:
Den samlede længde udgør 4.800 m, hvoraf 1.000 m skal erhverves ved ekspropriation, og
efterfølgende anlægges. Strækningen berører 23 ejendomme, hvoraf ni nødvendiggør
ekspropriation. Projektering og anlæg af 1.000 m grussti i en bredde af 2,5 m samt 2 x 0,5 m
rabatter anslås til ca. 0,7 mio. kr.
Den videre proces:
A. Juni – juli informationsmøde og partshøring: Hvis udvalget vælger at arbejde videre
med den foreslåede linjeføring, jfr. vedlagte kortbilag, skal der afholdes partshøring
med de berørte lodsejere på strækningen C-D, idet denne linjeføring er ny i forhold til
de tidligere fremlagte. Der fastlægges en partshøring på fire uger. Partshøringen kan
eventuelt indledes med et informationsmøde.
B. En partshøring gennemføres i samme periode for berørte lodsejere, hvis den
alternative sydlige rute B-C vælges (markeret med rødt på kortbilag.)
C. 22. september 2015: Udvalget beslutter sig for den endelige linjeføring.
D. Oktober – november 2015. Forvaltningen beregner omkostningerne ved etablering af
sti, herunder et overslag på tilvejebringelse af areal ved ekspropriation. Endvidere
ansøges om eventuelle dispensationer til anlæggelse af sti.
E. 24. november 2015: Udvalget beslutter sig for igangsætning af stiforløbet.
F. Jan - februar 2016: Politisk vedtagelse af udkast til ekspropriation efter vejloven, samt
vedtage forslag om optagelse af private fællesveje til offentlig sti.
G. Marts 2016: Åstedsforretning varsles.
H. April 2016: Åstedsforretning afholdes
I. Juni 2016: Politisk godkendelse af den endelige ekspropriation, samt optagelse af
private fællesveje til offentlig sti.
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J. Efterår 2016: Udførelse.

Økonomiske konsekvenser
Ønsket blev politisk behandlet i 2013 og udmøntet i budget 2014 med mulighed i to
anlægspuljer: A505 på 0,150 mio. kr., og A530 på 0,8 mio. kr. Der har hidtil ikke været
forbrug.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der tages stilling til hvilken linjeføring der arbejdes videre med,
2. der tages stilling til eventuel afholdelse af et informationsmøde med de berørte
lodsejere på strækningen C-D samt for strækning B-C såfremt den alternative sydlige
rute vælges,
3. den videre proces godkendes jf. afsnittet ”Den videre proces” punkt A-J i
sagsfremstillingen.
Bilag:
1 Åben Bilag MTU 26. maj 2015

74817/15

2 Åben Bilag til MTU møde den 26. maj 2015

76520/15

3 Åben Bilag Svar til Rasmus Thomsen fra Jens Meilvang

79491/15

4 Åben Bilag: Forslag Rasmus Thomsen linieføring 2. dec 2014.pdf

79489/15

5 Åben Bilag: Svar til familien Bisbjerg fra forvaltningen

79488/15

6 Åben Bilag: Mail fra Rasmus Thomsen

79486/15

7 Åben Bilag MTU 26. maj 2015 (arealerhvervelse)

79481/15

8 Åben Mads

Kobberø

bemærkninger

til

indsigelsen

fra

adv.

Ellen 78258/15

Skodborggaard
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Miljø- og teknikudvalget drøftede spørgsmålet om inhabilitet for Jens Meilvang (I) og
besluttede, at Jens Meilvang ikke er inhabil.
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Niels Ole Birk (V) blev erklæret inhabil og deltog ikke under sagens behandling.
Følgende dokumenter blev forud for sagen sendt til udvalget og vedlægges protokollen:


Mail modtaget fra Rasmus Thomsen den 20. maj 2015.



Redegørelse fra advokat Mads Kobberø af 25. maj 2015.



Mail af 25. maj 2015 modtaget fra Mariane og Anders Troldborg.

Beregninger af anslåede priser for jordkøb blev gennemgået og vedlægges protokollen.
Miljø- og teknikudvalget besluttede at sende sagen til kommunalbestyrelsen til afgørelse af
det videre forløb.
Jens Meilvang (I) og Mads Nikolajsen (F) tilkendegav, at de finder, at der bør arbejdes videre
med ”den sorte linjeføring” vist på det sagen vedlagte kort.
Tom Bytoft (A) tog forbehold.
Niels Basballe (A) tilkendegav at han finder, at der bør arbejdes videre med ”den røde
linjeføring” vist på det sagen vedlagte kort. Dog således, at stien kan gå gennem
campingpladsen, hvis dette kan ske uden gener for denne.
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18.

26-05-2015

Ekstra anlæg - projektering af trafikafviklingsplan og forundersøgelser ved stationen
Grenaa Syd
05.05.05.P20
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/8820

Åben sag

Sagsfremstilling
Ifølge aftale af 11. maj 2015 om igangsætning af ekstra anlægsprojekter i 2015, er det
besluttet at igangsætte projektering af trafikafviklingsplanen og pendlerplads ved den
kommende station Grenaa Syd.
Inden sommer modtager forvaltningen et overslag fra Letbaneselskabet A/S over de
økonomiske udgifter forbundet med etableringen af en ny station ved Rugvænget i Grenaa.
Derudover

skal

der

udarbejdes

en

trafikafviklingsplan

og

foretages

en

række

forundersøgelser, hvor det er nødvendigt at benytte en ekstern rådgiver.
Arbejdet med rådgiver forventes igangsat i august og afsluttes inden årsskiftet 2016.
Økonomiske konsekvenser
Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række
ekstra anlæg i 2015. Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,100 mio. kr.
De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15
mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med
mindre forbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i
kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i 2015.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,100 mio. kr. til anlægsprojektet,
2. beløbet finansieres af kassen.
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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19.

26-05-2015

Pendlerfaciliteter - Aflåst cykelparkering Grenaa Trafik Terminal, anlægsbevilling og
frigivelse af rådighedsbeløb
05.05.06.S00
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/646

Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten 2015 afsat 0,3 mio. til forbedringer af
pendler faciliteter.
Projektet, aflåst cykelparkering Grenaa Trafik Terminal, er målrettet cykelpendlere og skal
medvirke til at flere cykelpendler vil benytte Grenaabanen/letbanen.
Forvaltningen har indhentet tilbud på projektet og forventer at arbejdet påbegyndes i
august/september 2015.
Økonomiske konsekvenser
Ingen ud over de økonomiske rammer, der er afsat til formålet.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr.,
2. bevillingen finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten afsatte beløb på
0,3 mio. kr. til formålet.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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20.

26-05-2015

Beslutning om varer der må sælges ved torvehandel
05.14.00.P24
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/20005

Åben sag

Sagsfremstilling
I forlængelse af miljø- og teknikudvalgets behandling af sagen om udvidelse af torvehandel
på mødet den 5. maj 2015 ønskes drøftet, om der kan ske ændringer af det varesortiment, der
må sælges ved torvehandel.
Ifølge kommunens nuværende regulativ, der er vedlagt, må der alene sælges næringsmidler
fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri samt mindre husdyr, fjerkræ og danske husflidsprodukter,
desuden blomster, træer og buske. Et husflidsprodukt er en genstand til hvis fremstilling der
ikke kræves håndværksmæssig eller industriel uddannelse, og som er fremstillet af
stadepladsholderen alene, eller med hjælp fra dennes nærmeste familie. Disse betingelser er
vedtaget efter en tidligere lov (næringslovens § 12), som ikke længere er gældende.
Iflg. den nye næringslov (lov nr. 595 af 14/6 2011), må man ved mobile salgssteder i
bymidter og bydelscentre kun sælge dagligvarer (varer der forsvinder ved brug) undtaget
tobak, alkohol, sodavand og chokolade- og sukkervarer.
Der må fra mobile udsalgssteder i bymidter og bydelscentre kun sælges udvalgsvarer (f.eks.
tøj, sko, smykker), hvis der er tale om et kortvarigt arrangement, eller medmindre man lejer
en stadeplads i mindst fire måneder og er på pladsen mindst en dag om ugen. På denne måde
kan det betegnes som et fast forretningssted, og man må derfor sælge både dagligvarer og
udvalgsvarer.
Et fast forretningssted er dog underlagt lukkeloven - lov om detailsalg fra butikker - hvor der
er krav til, hvad der må sælges på helligdage og hvor mange søndage og hvilket tidspunkt
man må sælge på.
Da der er begrænsninger for hvor mange søndage i lukkeloven man må sælge på, og der må
være torvehandel alle søndage, kan dette have en konflikt, såfremt man vælger, at der må
sælges udvalgsvarer.
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Der må kun ske detailsalg imellem kl. 10.00 – 17.00 på søndage/helligdage. Det er netop
vedtaget på miljø- og teknikudvalgets møde den 5. maj 2015, at der må være torvehandel
imellem kl. 9.00 – 18.00.
Iflg. lukkeloven må der ske salg af følgende varer på alle dage:
1. Brændsel,
2. Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer
samt brændstof og tilbehør dertil.
3. Lystbåde og tilbehør dertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.
4. Planter, blomster, kranse, tilbehør dertil samt havebrugsvarer.
5. Husdyr
6. Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved
frivillig offentlig auktion.
7. Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med
brugte genstande.
8. Brød, mejeriprodukter og aviser.
9. Fødevarer og husflidsprodukter, der sælges ved torvehandel.

Vælger man derfor, at der må sælges de ovenstående varer, må der som besluttet, sælges alle
søndage/helligdage.
Det betyder, at det er nødvendigt, at ændre den tidligere beslutning, så åbningstiden på
søndage begrænses, så der skal lukkes kl. 17.00.
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Det kan for god ordens skyld oplyses, at der ved det mobile salgssted skal være et opslag med
virksomhedens cvr.nr. samt indehaverens navn og adresse på et sted, der er synlig for
kunderne.

Ved salg af udvalgsvarer, skal disse oplysninger udleveres i skriftlig form til

kunden.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. torvehandel om søndagen skal foregå mellem kl. 10.00 – 17.00,
2. der må sælges udvalgsvarer ved torvehandel, forudsat at man er der mindst en gang
om ugen i en periode på mindst fire måneder, og at vilkårene i lukkeloven i øvrigt
overholdes,
3. der kun må sælges udvalgsvarer på det antal søndage, som loven tillader,
4. der fremover må sælges dagligvarer på alle torvedage,
5. der fortsat må sælges næringsmidler fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri samt mindre
husdyr, fjerkræ og danske husflidsprodukter, desuden blomster, træer, kranse og
buske,
6. de besluttede ændringer indarbejdes i det gældende regulativ.
Bilag:
1 Åben Bilag 4 - Gældende regulativ for brug af stadepladser.pdf

21380/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt, således at miljø- og teknikudvalget anbefaler, at ændringen gælder i en
forsøgsperiode på et år, hvorefter der foretages en evaluering af forsøget.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Ændring af affaldsregulativer
07.00.00.P24
Sagsgang: MTU. ØK, KB

15/7097

Åben sag

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Reno Djurs har på mødet den 18. marts besluttet at anmode
kommunalbestyrelserne i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, om at godkende visse
ændringer i de kommunale affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv.
Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af regulativændringerne skal regulativerne i
offentlig høring i minimum fire uger fra annonceringen.
Baggrund
I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens kapitel 5 har Norddjurs Kommune og
Syddjurs Kommune vedtaget enslydende standardregulativer for henholdsvis husholdninger
og erhverv. Den første generation af disse standardregulativer er godkendt i kommunerne med
ikrafttrædelse 1. januar 2012.
Der er imidlertid grund til at foretage visse justeringer af regulativerne, jf. nedenstående:
Tømningsordning for olie- og benzinudskilleranlæg
I forbindelse med udliciteringen af tømningsordningen for olie- og benzinudskilleranlæg blev
det aftalt med kommunerne, at tømningsordningen skulle ændres, således alle udskilleranlæg
fremadrettet bundtømmes hvert andet år og toptømmes i mellemliggende år. Dette indebærer
en besparelse i forhold til tidligere, hvor alle anlæg skulle bundtømmes hvert år. Forslaget til
regulativer er konsekvensrettet, så det beskriver ordningen, som den er udbudt.
Regulativbestemmelser for jord
Det er aftalt med Norddjurs og Syddjurs kommuner, at regulativbestemmelser for jord, der er
affald, udgår, idet dette nu i overensstemmelse med lovgivningen indgår i selvstændige
kommunale ordstyringsregulativer.
Redaktionelle justeringer
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Regulativerne er desuden justeret redaktionelt, blandt andet som følge af udfasningen af
sækkestativer.
Offentlig høring
Ændringerne af regulativerne kan først godkendes af kommunalbestyrelsen efter en
forudgående offentlig høring af fire ugers varighed. Ifølge lovgivningen kan annonceringen
ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. ajourføring af affaldsregulativ for husholdninger og erhverv godkendes
2. affaldsregulativet sendes i offentlig høring.
Bilag:
1 Åben Regulativ erhverv høring.pdf

60957/15

2 Åben Regulativ husholdninger høring.pdf

60955/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Ændring af jordregulativ
07.00.00.P24
Sagsgang: MTU, ØK, KB

15/8473

Åben sag

Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Reno Djurs har på møde den 18. marts 2015 besluttet at anmode
kommunalbestyrelserne i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune om at godkende visse
ændringer i de kommunale affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv.
Ændringerne i affaldsregulativerne forudsætter også, at der ændres i regulativ for
områdeklassificering og jordstyring. Punkterne ”Jord, som skal håndteres som affald” og
”Sortering og håndtering af jord” ønskes tilføjet regulativ for områdeklassificering og
jordstyring,

eftersom

affaldsregulativerne,

jf.

dagsordenspunkt

om

ændring

af

affaldsregulativer, anbefaler en fjernelse af regulativbestemmelser for jord.
Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af regulativændringerne skal regulativerne i
offentlig høring i minimum fire uger fra annonceringen.
Baggrund
I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens kapitel 5 har Norddjurs Kommune og
Syddjurs Kommune vedtaget enslydende standardregulativer for henholdsvis husholdninger
og erhverv. Dette afstedkommer, at punkter i affaldsregulativerne, der omhandler jord som
affald, skal overflyttes til regulativ for områdeklassificering og jordstyring. Der skal derfor
tilføjes følgende punkter til regulativ for områdeklassificering og jordstyring:
6. Jord, som skal håndteres som affald
Jord fra de områder, der ikke er omfattet af punkt 5, og jord der skal bortskaffes, jf. § 2 i
affaldsbekendtgørelsen, er ikke omfattet af anmeldepligten. Ved screening af jorden kontaktes
kommunen. Anbefalinger til prøvetagning og grænseværdier for ren jord findes på Norddjurs
Kommunes hjemmeside.
7. Sortering og håndtering af jord
Den ansvarlige for jordhåndteringen har pligt til at sikre, at jord kildesorteres i forbindelse
med opgravning. Jord skal sorteres i forurenet og uforurenet jord. Jord, som indeholder andre
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affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres. Den anmeldepligtige jord skal
kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 som henholdsvis kategori 1 eller
kategori

2.

Analysemetoder

og

parametre

er

beskrevet

i

bilag

2

i

jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller
2, rettes henvendelse til Norddjurs Kommune med henblik på anden kategorisering. Jord, som
fremkommer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, og som kan genanvendes, skal
sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald. Ren jord (mindre forurenet end kategori 1
jord) kan genanvendes uden tilladelse. Opgravet jord, som er konstateret forurenet, eller hvor
forureningskategorien er ukendt, må ikke opbevares, så der kan ske forurening af uforurenede
arealer eller vandmiljøet. Det er ikke tilladt at oplagre jord, medmindre der er meddelt
tilladelse

hertil

efter

miljøbeskyttelseslovens

§

19

eller

godkendelse

efter

miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette
Norddjurs Kommune, hvis de konstaterer en forurening af ejendommen, jord eller
undergrund, jf. miljøbeskyttelseslovens § 21.
Offentlig høring
Ændringerne af regulativerne kan først godkendes af kommunalbestyrelsen efter en
forudgående offentlig høring af en måneds varighed. Ifølge lovgiven skal annonceringen ske
såvel i lokale aviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, og på kommunens
hjemmeside.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at
1. ajourføring af regulativ for områdeklassificering og jordstyring godkendes, og
2. regulativet fremlægges til offentlig høring.
Bilag:
1 Åben Jordregulativ med forslag til ændringer høring.doc
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Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Uvarslede tilsyn hos virksomheder
09.00.00.A52
Sagsgang: MTU

15/6282

Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen udfører hvert år en række regelmæssige tilsyn på forskellige industri- og
service- virksomheder. I 2015 er der indtil videre planlagt 76 tilsyn.
De fleste af tilsynene varsles senest 14 dage inden virksomheden skal have tilsyn, men en vis
andel udføres også uden varsel. Forvaltningen har i år planlagt at orientere virksomhederne
ved en pressemeddelelse samt annoncering om tilsynene generelt og om, at der kan
forekomme uvarslede tilsyn.
Pressemeddelelsen vil oplyse om formålet med tilsynet generelt og om at nogle virksomheder
vil få tilsyn uden varsel. Andre forvaltningsområder har tidligere haft god erfaring med at
udsende pressemeddelelse om noget lignende.
Miljømyndigheden (kommunen) skal som udgangspunkt, jf. retsikkerhedsloven, varsle et
tilsyn. Der er dog i retssikkerhedsloven listet en række undtagelser, som gør det muligt at
gennemføre et miljøtilsyn uden varsling. På miljøområdet vil de anvendte undtagelser oftest
være:
1. øjemedet forspildes, hvis der varsles
2. hensynet til parten selv eller andre private eller offentlige interesser eller
3. øjeblikkelig indgriben er nødvendig

I en af Miljøstyrelsens vejledninger om emnet (nr. 7, 2005 om anvendelse af
retssikkerhedsloven på miljøområdet), fremgår det: ”På miljøområdet skal der ofte
kontrolleres såkaldte ”øjebliksbilleder”” Det påpeges også at en virksomheden ved et
almindeligt tilsyn ofte kan nå at ændre på forholdene (”rydde op”), hvis virksomheden på
forhånd ved, hvornår myndigheden kommer. Der er derfor i retssikkerhedsloven hjemmel til
53

Miljø- og teknikudvalget

26-05-2015

at undlade at varslet tilsynet og dermed få et mere retvisende ”øjebliksbillede” af
virksomhedens driftsforhold.
Kommunen

kan

risikere

kritik

for

tilsynsindsatsen

fra

Miljøstyrelsen,

såfremt

miljømyndigheden ikke udfører en vis andel af tilsynene som uvarslede tilsyn.
Det er derfor planlagt, at ca. 15 % af tilsynene på virksomhederne kan være uvarslede. I 2015
svarer det til ca. 11 tilsyn. Andelen på 15 % er ud fra den betragtning, at det kan være svært at
opnå en højere andel, da en del virksomhedsejere/miljøansvarlige ikke altid træffes på
virksomheden, og at myndigheden derfor kan komme til at køre unødigt, såfremt det ikke er
planlagt og varslet. Andelen på 15 % betragtes som værende af en stikprøve-lignende
karakter.
Pressemeddelelsen vil oplyse om, at tilsynet har til formål at kontrollere at gældende love og
regler overholdes, men også at indgå i en dialog med virksomheden om nye lovgivninger,
tilpasninger af driften, fremtidsplaner og optimeringer.
Udkast til pressemeddelelse er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at andelen af uvarslede tilsyn og fremgangsmåden, herunder
pressemeddelelsen, godkendes.
Bilag:
1 Åben UDKAST til pressemeddelelse

59646/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Godkendt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
54

Miljø- og teknikudvalget

24.

26-05-2015

Høringssvar til Vandområdeplaner 2015-2021
09.00.06.P15
Sagsgang: MTU, ØK, KB

14/20584

Åben sag

Sagsfremstilling
Staten sendte forslag til Vandområdeplaner 2015–2021 i offentlig høring den 23. december
2014.
Høringen udløber den 23. juni 2015. Kommunerne og øvrige har mulighed for at komme med
høringssvar, inden planen vedtages senest den 22. december 2015.
Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. Planerne udarbejdes med
udgangspunkt i EU’s vandrammedirektiv, hvis formål er at sikre god tilstand i vores
kystvande, vandløb, søer og grundvandet. For at målene om god økologisk tilstand kan nås,
skal der bygges videre på indsatserne i de første vandplaner (2009-2015), der blev vedtaget i
efteråret 2014.
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til vandområdeplanerne for anden vandplanperiode
er Norddjurs Kommune med bidrag fra lokale vandråd i 2014 kommet med forslag til
indsatsprogrammer til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb. Kommuner og 23 vandråd
på landsplan skulle udarbejde forslag til, hvilke indsatser der skal gennemføres på de af staten
udpegede vandløbsstrækninger, der ikke opfylder miljømålene. Indsatserne drejer sig om
f.eks. åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer samt udlægning af sten og
grus til forbedring af vandløbskvaliteten.
I forbindelse hermed godkendte kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 det forslag om
vandløbsindsats, som fremkom efter vandrådenes arbejde på Djursland. Staten har siden
efterkommet de konkrete forslag fra kommunen og vandrådene om vandløbsforbedringer, og
har indarbejdet de foreslåede indsatser i de vandområdeplaner, der nu er sendt i offentlig
høring.
Forslaget til nærværende høringssvar drejer sig således ikke om de konkrete indsatser i
vandløbene, da disse som nævnt tidligere er meldt ind efter samarbejdet med vandrådene.
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Høringssvaret omhandler nogle generelle forhold i vandområdeplanerne, bl.a. manglende
gennemskuelighed af hvilke data, der er anvendt af staten ved tildeling af miljømål og ved
vurdering af vandløbenes miljøtilstand.
Høringssvaret drejer sig desuden om fastsættelse af retvisende og realistiske miljømål for en
række konkrete vandløb i Norddjurs Kommune, således at vandløbsindsatsen for fremtidige
vandplaner lægges på vandløbsstrækninger, hvor der forventes størst mulige effekter (dvs.
omkostningseffektive løsninger). En række vandløb, heriblandt flere kommunevandløb,
foreslår forvaltningen optaget i vandområdeplanen og tildelt et miljømål, mens andre vandløb
uden potentiale for forbedringer foreslås taget ud af planen. Visse vandløb, især flade
strækninger med ringe fald, menes at have et for højt miljømål, hvor forbedringer ikke er
mulige, eller er meget dyre at gennemføre. Disse foreslås taget ud af vandområdeplanen, eller
tildelt et lempeligere miljømål.
Vedlagt forslag til Norddjurs Kommunes høringssvar samt medfølgende bilag med
tabeloversigt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til Norddjurs Kommunes høringssvar til
Vandområdeplan 2015–2021 godkendes, og fremsendes til Naturstyrelsen.
Bilag:
1 Åben Forslag til Norddjurs Kommunes høringssvar til Vandområdeplan 2015- 68958/15
2021.pdf
2 Åben Bilag til høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021.pdf
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Tiltrådt.
Mads Nikolajsen (F) tog forbehold.
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Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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26-05-2015

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

14/18681

Åben sag

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


Det nye bybussystem i Grenaa: Udsættes, da projektet er sammentænkt med letbanen.
Den planlagte opstart af letbanen er udsat til medio 2017 evt. ultimo 2017 i stedet for
januar 2017, hvorfor arbejdet med det nye bybussystem også er rykket.



Tilgængelighed, herunder naturområderne (udmøntningsplan): Udsættes, pga.
ændringer i tidsplanen, til miljø- og teknikudvalgets møde den 23. juni 2015.



Strand og Tang – aftale med lodsejere (udmøntningsplan): Udsættes, da der endnu
ikke skal frigives midler.



Stiforbindelse ml. Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted (udmøntningsplan): Udsættes, da
sagen blev fremført på miljø- og teknikudvalgets møde den 24. marts 2015 af
budgettekniske årsager inden det endelige projektforslag var færdigt. Projektet
afventer ældrerådets høringssvar samt svar på medfinansiering. Høringssvar samt
udmøntning fremsættes på miljø- og teknikudvalgets møde den 23. juni.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at miljø- og teknikudvalgets arbejdsplan godkendes.
Bilag:
1 Åben Miljø- og teknikudvalget - arbejdsplan den 26. maj
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Godkendt.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Meddelelser / efterretning
00.01.00.I00
Sagsgang: MTU

15/45

Åben sag

Sagsfremstilling
Fra udvalgets medlemmer
Fra udviklingsdirektøren
Orientering om byggesager.
09.17.24P19 15/6840
Etablering af kornsilo, Jordrampen 1, 8961 Allingåbro
09.17.18P19 15/3537
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse, Fuglsøgårdvej 2, 8581 Nimtofte
09.17.18P19 15/7127
Tillæg nr. 5 til miljøgodkendelse, Nygårdsvej 47, 8570 Trustrup
09.17.18P19 14/17423
Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Århusvej 119, 8570 Trustrup
Kommende møder og konferencer:


30.-31. maj – Gl. Estrup Landbrugsmesse, Gl. Estrup. Målgruppe: alle.
o

Følgende deltager:

Afholdte møder og konferencer:


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

Følgende deltager: Miljø- og teknikudvalget deltager
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4.-5. marts - Bygningskultur 2015, København . Målgruppe: alle.
o



26-05-2015

Følgende deltager:

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

Målgruppe:

Alle

inden

for

Teknik

og

Miljø

området,

kommunalpolitikere, regionsrådsmedlemmer, embedsmænd, interesseorganisationer
etc.
o


Følgende deltager:

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

(planlægning,

landbrug,

natur,

miljø),

samt

fagfolk

planlægningsområdet og andre fagområder inden for det åbne lands udvikling.
o Følgende deltager:
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Til efterretning.
Tom Bytoft (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
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Dialogmøde med Grønt Råd
00.01.00.P35
Sagsgang: MTU

14/18681

Åben sag

Sagsfremstilling
Til miljø- og teknikudvalgets møde er Grønt Råd inviteret til dialogmøde.
Følgende deltager fra Grønt Råd: Henrik Rudfeld, Niels Ole Birk Nielsen, Anders Overgaard,
Kai Hansen, Kjeld Kvist Simonsen, Lars Sloth og Jens Bonde.
Grønt Råd ønsker bl.a. at drøfte følgende punkter med miljø- og teknikudvalget:



Klimatilpasningsplanen, herunder friluftsmuligheder ved evt. reservebassiner



Forringelser af grønne arealer (boldbaner og tilhørende hegn mv.)



Evt.

Dialogmødet er berammet til at vare ca. 30 minutter fra kl. 17.00 – 17.30.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Udviklingsdirektøren indstiller, at dialog og orientering tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 26-05-2015
Drøftet, at det er en god idé at have for øje, at fx regnvandsbassiner og det omliggende terræn
kan udnyttes som rekreative arealer. Ligeledes drøftedes serviceniveauet i forhold til
vedligehold af boldbaner m.v. Grønt Råd gav udtryk for, at rådet gerne vil påtage sig konkrete
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opgaver som rådet har gjort tidligere, som fx gennemgang af de kommunalt ejede
landbrugsarealer.
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Bilagsoversigt
2.

Budgetopfølgning for miljø- og teknikudvalget ultimo april 2015.
1. Bilag til budgetopfølgning for MTU ult. april 2015 (76393/15)
2. Anlægsoversigt - april 2015.pdf (75542/15)

3.

Budget 2016-2019 - prioritering af anlæg.
1. Oversigt over anlægsforslag budget 2016-19, alle udvalg (77102/15)
2. Budget 2016-2019 Anlægsforslag, alle udvalg (77035/15)
3. Samlede anlægsblokke MTU (79490/15)

4.

Reno Djurs Gebyrblad 2016
1. Reno Djurs' gebyrblad for 2016 (60740/15)

5.

Reno Djurs Årsregnskab 2014
1. Reno Djurs' årsregnskab 2014 - Årsrapport 2014.pdf (60672/15)

7.

Strategisk Energiforsyningsplan for Grenaa 2014 samt redegørelse for sagen om
Flisfyret Varmeværk i Grenaa
1. Flisfyret varmeværk i Grenaa - Projektforslag (30289/15)
2. Projektforslag tillæg februar 2015-jsb.pdf (35358/15)
3. FW: Tillæg til projektforslag - S28C-615021908370.pdf (35361/15)
4. Høring vedrørende fliskedler fra Verdo Prtoduktion A/S (63132/15)
5. Høringssvar fra Djursland Landboforening (63126/15)
6. Projektforslag fra Verdo fremsendes 30. april 2015 (61931/15)
7. SV: Høring af projektforslag samt tillæg fra Grenaa Varmeværk A.m.b.A. om
flisfyret varmeværk i Grenaa (42555/15)
8. Notat fra Cowi: Brændselsvalg for Grenaa biomassefyret fjernvarmeanlæg.pdf
(69800/15)
9. Notat: Igangværende Energiprojekter april 2015 (69803/15)
10. SV: Projektforslag om flisfyret varmeværk i Grenaa behandlet i MTU den 5 maj
2015 - Kommentar fra Lallemand (76187/15)
11. PROJEKTFORSLAG - Levetidsforlængelse af Grenaa Kraftvarmeværk - FINAL
- ....pdf (76203/15)
12. Liste over verserende sager med Verdo.pdf (76259/15)
13. Forløbinge bemærkninger til fremsendte projektforslag fra Verdo Produktion.pdf
(76265/15)
14. Grenaa Energiforsyningsstrategi 2014 (77024/15)

8.

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 044-707 med kommuneplantillæg nr. 3,
erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum
1. Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 044-707 Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 + Lokalplan 044-707.pdf
(54571/15)
2. Bemærkninger fra Museum Østjylland (15539/15)
3. Lokalplanforslag 044-707 Erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum
(3587/15)
4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.pdf (3610/15)
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9.

Ansøgning om flexbolig Østervej 35 på Anholt
1. Bilag til MTU 26. maj 2015 (77181/15)

13.

Lukket punkt - Omfartsvej Grenaa - prækvalifikation og tidsplan
1. (Lukket bilag)

16.

Ekstra anlæg - ekstra asfalt
1. Prioriteringsliste 2015 (61737/15)

17.

Stiforbindelse Skovgårde-Fjellerup
1. Bilag MTU 26. maj 2015 (74817/15)
2. Bilag til MTU møde den 26. maj 2015 (76520/15)
3. Bilag Svar til Rasmus Thomsen fra Jens Meilvang (79491/15)
4. Bilag: Forslag Rasmus Thomsen linieføring 2. dec 2014.pdf (79489/15)
5. Bilag: Svar til familien Bisbjerg fra forvaltningen (79488/15)
6. Bilag: Mail fra Rasmus Thomsen (79486/15)
7. Bilag MTU 26. maj 2015 (arealerhvervelse) (79481/15)
8. Mads Kobberø bemærkninger til indsigelsen fra adv. Ellen Skodborggaard
(78258/15)

20.

Beslutning om varer der må sælges ved torvehandel
1. Bilag 4 - Gældende regulativ for brug af stadepladser.pdf (21380/15)

21.

Ændring af affaldsregulativer
1. Regulativ erhverv høring.pdf (60957/15)
2. Regulativ husholdninger høring.pdf (60955/15)

22.

Ændring af jordregulativ
1. Jordregulativ med forslag til ændringer høring.doc (72926/15)

23.

Uvarslede tilsyn hos virksomheder
1. UDKAST til pressemeddelelse (59646/15)

24.

Høringssvar til Vandområdeplaner 2015-2021
1. Forslag til Norddjurs Kommunes høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021.pdf
(68958/15)
2. Bilag til høringssvar til Vandområdeplan 2015-2021.pdf (68955/15)

25.

Arbejdsplan for miljø- og teknikudvalget
1. Miljø- og teknikudvalget - arbejdsplan den 26. maj (72362/15)
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Underskriftsside

Jens Meilvang (I)

Tom Bytoft (A)

Niels Basballe (A)

Mads Nikolajsen (F)

Niels Ole Birk ((V)
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