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Til behandling (åbne punkter)
11.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - regnskab for 2007/08
Sagsnr.: 773-2009-2288

J.nr.: 13.03.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Regnskabet tages til efterretning. Kraftvarmeværket anmodes om at indsende budget for
den igangværende og kommende periode.
Ole Sørensen deltog ikke i behandlingen.

Indstilling

Staben anbefaler, at
− årsregnskab 2007/08 for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker godkendes, jfr. de af Økonomiafdelingen fremførte bemærkninger.

Videre behandling

Økonomiudvalget (04.03.2009)

Sagsresumé

Bestyrelsesformanden for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har, den 18. november 2008,
sendt årsregnskab for 2007/08 til godkendelse. Rapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. september 2008.

Sagsbeskrivelse

Årsrapporten er forsynet med den uafhængige revisors påtegning (BDO ScanRevision) af
18. september 2008 og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Årsregnskabet viser et overskud på 756.000 kr. Kraftvarmeværket har modtaget et tilskud
fra Staten til indkøb af SRO-anlæg på 1,5 mio kr. Med overskuddet udgør varmeværkets
egenkapital 1,9 mio kr. På trods af overskuddet og en fornuftig egenkapital, overgik varmeværket fra at være selvfinansierende til at optage lån til driften, hvilket er uholdbart på
længere sigt.
Den pressede likviditet betyder, at Kraftvarmeværket først i 2009 vil fremsende en forespørgsel til Morsø Kommune omkring en låneomlægning, som vil kunne skaffe værket den
fornødne likviditet.
Årsrapporten for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker for 2007/08 er aflagt i overensstemmelse
med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Retsgrundlag

Årsregnskabsloven

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke

Andre konsekvenser
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Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger til årsregnskabet:
o Morsø Kommune har stillet en 100% garanti for 29,8 mio. kr. i varmeværket
o Selskabets likviditet er presset – det fremgår af regnskabet, at varmeværkets indtægter ikke er tilstrækkelige til at afdrage og forrente varmeværkets gæld, jfr. årsregnskabet
o Morsø Kommune bør som garantistiller se og forholde sig til varmeværkets planer
og aktiviteter med henblik på at rette op på værkets økonomi.

Bilag
• Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - regnskab for 2007
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Møder mellem Ældrerådet og Udvalget for Teknik og Miljø
Sagsnr.: 773-2007-3416

J.nr.: 00.01

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Der blev orienteret om busruteomlægningerne, herunder om den videre proces med implementering af de nye ruter samt gratisgørelse af disse.
Endvidere drøftedes:
- fortovenes vedligeholdelse
- manglende asfalt
- skolenedlæggelser
- oprydning efter pizzasalg
Ældrerådet opfordres til at indsende forslag til geografiske steder, hvor veje og fortove
trænger til vedligeholdelse/renovering.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Repræsentanter for Ældrerådet
− kommer til mødet kl. 10.00 til kl. 10.30.

Videre behandling
Ingen

Sagsresumé

Det årlige møde mellem Udvalget for Teknik og Miljø og Ældrerådet holdes den 25. februar 2009.

Sagsbeskrivelse

Ældrerådet har fremsendt følgende ønsker til dagsorden for mødet:
o Færgedriften
o Busdriften
o Rutebilstationens placering
o Flekskørsel
o De generelle forhold vedrørende fortovene – kørestolsbrugere, rolatorbrugere m.fl.
o De generelle forhold vedrørende vejnettet – trænger til asfalt

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke

Andre konsekvenser
Intet at bemærke

Høring og kommunikation
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Intet at bemærke
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Lokalplan 17.115 for detailhandel i Vestergade -foreløbig
vedtagelse
Sagsnr.: 773-2008-37926

J.nr.: 01.02.05

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt således, at arealet hvor det tidligere grønttorv har været placeret medtages i denne
lokalplan og udlægges til byggefelt. Arealet kan dog anvendes som asfalteret p-plads efter
nærmere aftale.
Tilkørselsmulighederne fra Vestergade skal bearbejdes lidt mere med henblik på lukning.
Et nyt tankanlæg skal kunne honorere de nyeste miljøkrav til tankanlæg.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Natur og Miljø anbefaler,
− At lokalplanforslaget vedtages og sendes i høring i 8 uger.
− At lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Videre behandling

Økonomiudvalget (4. marts 2009)
Kommunalbestyrelsen (23. marts 2009)

Sagsresumé

Morsø Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af detailhandel i Vestergade.
Den eksisterende lokalplan 17.102 giver ikke mulighed for etablering af detailhandel og
sam-matrikulering af det ønskede område, derfor er der udarbejdet ny lokalplan for området.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens placering, højde og udseende,
adgangs- og parkeringsforhold, samt principper for beplantning, belægning og belysning.
Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelsen, at beplantning, belægning og belysning er etableret. Lokalplanen fastlægger ligeledes areal, der skal friholdes for bebyggelse, for at sikre kig mellem Fjorden og Dueholm Kloster.
Morslands Historiske Museum er i forbindelse med lokalplanarbejdet blevet hørt, og har
meddelt, at der kan være arkæologiske interesser i området, da området er tæt på stenalderens kystlinie og klosterområdet. Derfor skal der foretages en mindre forundersøgelse
på området, for at få de arkæologiske forhold belyst.
Bygherren har henstillet til, at lokalplanen indeholder mulighed for en ubemandet tankstation. Natur og Miljø har på den baggrund opstillet krav til, at tankstationen bliver så lidt synlig i området som muligt.
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Lokalplanen er screenet for miljøvurdering og der er truffet afgørelse om, at der ikke foretages en sådan.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (813 af 21.06.2007) kapitel 5 om lokalplanlægning samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1398 af 22.10.2007) §4 om afgørelse af, om
en plan er omfattet af loven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Lokalplanen offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger jf. planlovens §24, stk. 3

Bilag
• Lokalplan 17.115 for detailhandel i Vestergade.pdf
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Kommuneplantillæg nr. 43 for vindmøller ved Sindbjerg Debatindlæg
Sagsnr.: 773-2007-71972

J.nr.: 01.02.15

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt.
Der nedsættes forhandlingsgruppe bestående af embedsmænd samt Viggo Vangsgaard,
Poul Roesen og Ansgar Nyggaard. Forhandlingsgruppen indleder forhandlinger med de 3
godkendte projektejere omkring møllernes nærmere placering, mulige samarbejder, skrotningsmøller mv.
Det er udvalgets intention, at der skal placeres så meget mølleeffekt som muligt i området
- og at de vindmølleretningslinier som kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget fastholdes.
Rådgivervalget afgøres administrativt af Natur- og miljø.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Natur og Miljø anbefaler,
− At de to forslag til opstilling af vindmøller uden for debatområdet afslås og henvises til
en evt. senere revision af vindmølleplanlægningen.
− At der med baggrund i de tre øvrige placeringsforslag udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering.
− At planforslaget udarbejdes af Natur og Miljø med bistand fra Carl Broe.

Videre behandling

Økonomiudvalget (04.03.2009)
Kommunalbestyrelsen (23.03.2009)

Sagsresumé

Det er besluttet at igangsætte en planlægning for opstilling af store vindmøller i området
ved Sdr. Herreds Plantage. Et debatoplæg har været i høring og der er indkommet 11 indlæg.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 3. december 2008 at indkalde forslag og ideer til planlægning for opstilling af store vindmøller ved Sdr. Herreds Plantage. Udvalget for Teknik
og Miljø godkendte den 17. december 2008 et debatoplæg, som blev offentliggjort den 27.
december 2008 med høringsfrist til den 30. januar 2009.
Der er indkommet i alt 11 indlæg i debatten
Der er indkommet 5 forslag til konkrete vindmølleprojekter:
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Morsø Bioenergi foreslår, at der opstilles tre møller med en totalhøjde på 125 meter, hver
med en effekt på 3 MW. Møllerne er foreslået placeret ved biogasanlægget med henblik
på at der opbygges et centralt energicenter. Der er vedlagt to opstillingsforslag.
Marie Østlund, Thomas Øllgaard, Hans Ejner Bertelsen ansøger om opstilling af 4 vindmøller vest for Sdr. Herreds Plantage. Der er vedlagt to forslag til mølleopstillinger et forslag med 4 stk. 3,6 MW møller med en totalhøjde på 143,5 meter og et forslag med 4 stk.
2 MW med en totalhøjde på 118 meter. Ansøgerne har tilbudt at opkøbe 7 ejendomme på
Hedevej og Sdr. Hedevej. De tilbyder samtidig de omboende 20 % af mølleandelene og
Morsø Kommune 20 %.
Wind1 har fremsendt et forslag med 6 stk. 2 MW vindmøller med en totalhøjde på 118 meter. Møllerne foreslås placeret i 2 parallelle rækker orienteret mod sydvest for at sikre optimal strømproduktion. Wind1 oplyser at projektet kan justeres og tilbyder at udarbejde
VVM-redegørelse, Miljøvurdering, lokalplan og kommuneplantillæg uden udgift for Kommunen.
Mollerup Mølle ansøger om opstilling af 1 850 kW mølle på matr. nr. 1 e Mollerup By, Mollerup. Virksomheden er blandt de 3 største strømforbrugere på Mors og ønsker at imødegå fremtidige krav om anvendelse eller produktion af en vis andel grøn energi. Området
ligger uden for det område, der er sat til debat.
Bertel Møller foreslår et område til 2 stk. 125 meter høje møller ved Vejerslev. Området
ligger uden for det område, der er sat til debat.
Følgende har fremsendt bemærkninger til den forestående planlægning:
Aalborg Stiftsøvrighed gør bl.a. opmærksomhed på, at møller i området kan påvirke Ovtrup Kirke, Vejerslev Kirke og muligvis Hvidbjerg Kirke og forudsætter, at virkningerne på
kirkerne indgår i en eventuel VVM-redegørelse.
Skov- og Naturstyrelsen gør opmærksom på, at det kræver en dispensation på baggrund
af en konkret vurdering, hvis der skal rejses møller i fredsskoven. Det er ikke en tilstrækkelig betingelse at der rejses erstatningsskov.
Bestyrelsen for Morsø Sønderherreds Plantage er positiv indstillet overfor opstilling af
vindmøller i skoven, men foreslår, at møllerne holdes vest for Telefonvejen.
Danmarks Naturfredningsforening, Morsø Afdeling er imod opstilling af store vindmøller i
og ved Sdr. Herreds Plantage og opfordrer til at droppe planerne om store møller i området.
Kim Blaabjerg kan ikke acceptere afvigelser fra de placeringer og beregninger, der ligger
til grund for debatoplægget, og kan endvidere ikke acceptere flere møller tættere på sin
gård, som han planlægger at flytte op på i løbet af de nærmeste år.
Sdr. Herreds Kraftvarmeværk er tilfreds med, at det i debatoplægget er nævnt, at forsyningsselskaber kan få ejerskab til en eller flere vindmøller i området, og de gør opmærksom på at overskuds-el (i perioder med el-overløb) med fordel kan anvendes i fjernvarmeproduktionen.

Retsgrundlag
Planloven
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Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke

Andre konsekvenser
Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende redegørelser og vurderinger skal fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger inden kommuneplantillægget kan vedtages endeligt.

Bilag
• Ansøgning - kommentar til debatoplæg vindmøller /
Mollerup Mølle
• Ansøgning - kommentar til debatoplæg vindmøller /
Ølgaard
• Ansøgning _ Kommentar til debatoplæg vindmøller /
Morsø Bioenergi
• Bidrag til debatoplægget om vindmøller, DN
• Forslag til opstilling af møller, Wind 1
• Kommentar til planlægningen - Kim Blaabjerg
• Kommentarer til planlægningen - Sdr. Herreds
Kraftvarmeværk
• Kommentarer til planlægningen HedeDanmark a/s
• SNS - Thy - kommentarer i forhold til Skovloven
• Stiftøvrighedens bemærkninger
• Vindmølleplaceringer.pdf
• VS: Mølleområde ved vejerslev, ansøgning om
mølleplacering
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Anvendelsen af BAT på staldanlæg ved miljøgodkendelse af
husdyrbrug over 250 DE
Sagsnr.: 773-2008-29405

J.nr.: 24.01.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Natur og Miljø anbefaler,
• at kommunens praksis for anvendelse af BAT til nedbringelse af ammoniakemissionen fra staldanlæg på husdyrbrug over 250 DE præciseres. Såfremt ansøger ikke
ønsker at benytte det staldsystem, der har den laveste ammoniakfordampning, stilles der lovmæssige krav om alternative tekniske foranstaltninger, der ud fra en konkret vurdering kan defineres som BAT, afhængig af det valgte staldsystem.

Sagsresumé

Den 1. januar 2007 trådte lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i kraft. Et af lovens
hovedformål (§1) er at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik, herunder renere
teknologi.
Natur og Miljø vurderer, at der er behov for at præcisere, hvordan vi administrer lovens
krav for så vidt angår emissionsniveau for ammoniakfordampning fra svinebrug over 250
DE. Kravet fastsættes som et emissionsniveau ud fra en vurdering af, hvilken teknik der i
det konkrete tilfælde vurderes at være BAT, jf. IPPC-direktivets definitioner og Miljøstyrelsens vejledninger.
I august 2008 havde Natur og Miljø en tilsvarende sagsfremstilling til behandling på UTM.
På dette tidspunkt gav sagsfremstillingen anledning til en del opmærksomhed fra LandboLimfjord. Der har efterfølgende været afholdt møde omkring BAT med konsulenterne, hvor
kravene til BAT blev gennemgået. Mødet gav anledning til en revurdering af sagsfremstillingen. Essensen er dog uændret idet der efter en gennemgang af indstillingen var enighed om tolkningen.

Sagsbeskrivelse

Følgende omhandler kun husdyrbrug over 250 DE, idet lovens krav til anvendelsen af BAT
er forskellige for husdyrbrug under og over 250 DE. Det er endvidere kun husdyrbrug over
250 DE der er omfattet af IPPC-direktivet vedrørende integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening.
I forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug over 250 DE, skal ansøger bl.a. redegøre for anvendelsen af BAT på staldanlæg. Kommunen skal i sagsbehandlingen foretage en vurdering af, om ansøgningen lever op til kravet om anvendelsen
af BAT.
Ud fra BAT redegørelsen skal kommunen foretage en konkret vurdering af anvendelsen af
BAT. Det vurderes, hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, og der stilles krav om emissionsniveau ud fra dette. Det vurderes herefter, om de valgte teknikkers miljøeffekt kan
31

Morsø Kommune

Udvalget for Teknik og Miljø

25. februar 2009

overholde beskyttelsesniveauet i forhold til sårbar natur. Er dette ikke tilfældet, kan der ikke meddeles miljøgodkendelse.
Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt
af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT. Derudover skal der tages hensyn til
teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af, hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages
hensyn til sektorens økonomiske muligheder.
Som grundlag for vurderingen af BAT anvendes IPPC-direktivets definitioner, husdyrgodkendelseslovens definitioner, Miljøstyrelsens notater og FAQ´er, BAT-byggeblade og
BREF-notatet, sammenholdt med sidste nye viden indenfor produktudvikling.
I forhold til omkostningerne vurderes ud fra BAT-byggebladene, der angiver omkostninger
ved de teknologier, der er defineret som værende BAT.
Praksis:
Nye staldanlæg:
• Ønsker ansøger at etablere BAT-stald (jf. gældende BAT-byggeblade), vil der ikke
blive stillet yderligere krav til forureningsbegrænsende teknikker på staldsystemet.
• Såfremt ansøger vælger at bygge en staldtype der forurener mere end BATstaldsystemet, vil der blive stillet krav om, at anvende forureningsbegrænsende tiltag på staldsystemet. De valgte teknikker skal nedbringe ammoniakfordampningen
til det af kommunen fastsatte BAT-niveau. Der stilles ikke krav om et bestemt staldsystem. Valg af løsning er landmandens, men BAT-redegørelsen skal tage udgangspunkt i niveauet for det bedste staldsystem, og det er det niveau, der skal søges opnået. Hvis det i konkrete tilfælde ikke er muligt at nå niveauet, skal der redegøres specielt herfor.
Eksisterende stalde:
• Kravene til BAT i eksisterende stalde afhænger af, hvornår staldene renoveres. I
stalde der ikke renoveres i forbindelse med udvidelsen, skal der, jf. lovens krav, i
ansøgningen redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret. Krav til forureningsbegrænsende tiltag fastsættes herefter i forhold til, hvornår staldene renoveres.
Det er Natur og Miljø´s vurdering, at ved at følge denne indstilling, vil Morsø Kommune leve op til de krav om anvendelsen af BAT, som loven foreskriver i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug over 250 DE.

Retsgrundlag

IPPC Direktivet 96/61/EF af 24. september 1996. Integreret forebyggelse og bekæmpelse
af forurening.
EU´s BREF note for intensiv husdyrbrug fra juli 2003.
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1572 af 20/12/2006)

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser
Ingen bemærkninger
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Høring og kommunikation
Ingen bemærkninger

Bilag
• FAQ om oplysninger om BAT
• Referat af møde den 5. december 2008 mellem
Landbo Limfjord og Morsø Kommune
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Byggemodning af Doktor Lunds Vej i Ø. Jølby
Sagsnr.: 773-2009-2625

J.nr.: 13.06.02

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt.
Det skal bemærkes at der forudses udgifter til arkæologi i forbindelse med vejens etablering.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.
Direktionen (16.02.2009)
Tiltrådt, idet bevillingsstørrelse korrigeres for yderligere grundomkostninger.
Bevillingen er korrigeret nedenfor.

Indstilling

Teknisk service anbefaler, at
- godkende frigivelsen af 730.000 kr. til byggemodning af Doktor Lunds Vej i forbindelse med udvidelse af Ansgarshjemmet samt køb af areal 18.480 kr. + omkostninger 7.500 kr. i alt – afrundet 756.000 kr.,
- byggemodningen finansieres af det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb
på 3 mio kr. til arealerhvervelse, ubestemte formål – 00.22.05,
- salg af areal i forbindelse med udvidelse af Ansgarhjemmet behandles som særskilt
sag i Økonomiudvalget den 04. marts 2009.

Videre behandling

Direktionen (16.02.2009)
Udvalget for Teknik og Miljø (25.02.2009)
Økonomiudvalget (04.03.2009)
Kommunalbestyrelsen (23.03.2009)

Sagsresumé

Der ansøges om frigivelse af 730.000 kr. til forlængelse af Doktor Lunds Vej i forbindelse
med udvidelsen af Ansgarshjemmet. Midlerne ønskes frigivet af afsat rådighedsbeløb for
”arealerhvervelse” jf. investeringsoversigten 2009.

Sagsbeskrivelse

Der ansøges om frigivelse af 730.000 kr. til forlængelse af Doktor Lunds Vej i forbindelse
med udvidelsen af Ansgarshjemmet. Midlerne ønskes frigivet af afsat rådighedsbeløb for
”arealerhvervelse” jf. investeringsoversigten 2009.
Beregningen er lavet på grundlag af følgende oplysninger:
Vejanlæg: L = ca. 165 m
6,0 m bred kørebane (asfalt incl. slidlag)
Fortovsanlæg i én side, græsrabat i modsatte side.
Vejafvanding og vejbelysning.
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Der er ikke indregnet udgifter til arealerhvervelse (jf. dagsordenpunkt 7732009-13324) kloakering, vandforsyningen og evt. naturgas.
Overslag
165 m x 2.800 kr./m
=
Slidlag efter 2 år
=
Arkæologi
=
Beplantningsbælte
=
10 % uforudsete udgifter
=
12 % projekt og administrationsudg. =
I alt
=
Afrundet sum 730.000 kr. ekskl. moms

kr. 462.000
kr. 55.000
kr. 25.000
kr. 50.000
kr. 59.200
kr. 78.144
kr. 729.344

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af rådighedsbeløb 730.000 kr.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Cheferne fra Økonomi, Omsorg og Pleje, Teknisk Service samt Natur og Miljø har
den 02. februar 2009 i henhold til reglerne i projekthåndbogen koordineret projektet
for så vidt angår lokalplanforhold, kontakt til byggerådgiver, salg af grund til Ansgarhjemmet samt igangsætning af byggemodning.
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Margueritruten på Mors - skiltning
Sagsnr.: 773-2007-37258

J.nr.: 05.04.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Et flertal (Poul Roesen, Viggo Vangsgaard. Per Noe og Ansgar Nyggard) besluttede at bevillige 25.000 kr. finansieret via fortovskontoen samt yderligere 25.000 kr. i garantistillelse
således, at turistforeningen skal søge at finde ekstern finansiering for de sidstnævnte
25.000 kr.
Aage Brusgaard og Kaj Rasmussen er imod flertalsbeslutningen og fastholder administrationens indstilling om delt finansiering med 25.000 kr. til hver part.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren anbefaler, at
− der gives et tilskud på 25.000 kr. som medfinansiering af skiltning af den ændrede Margueritrute. Beløbet finansieres indenfor Teknisk Områdes budget.

Videre behandling
Ingen

Sagsresumé

Turistchef Bente Kristensen, Morsø Turistbureau har den 12. januar 2009 ansøgt om
50.000 kr. til nye skilte til den ændrede linieføring af Margueritruten på Mors.

Sagsbeskrivelse

Friluftsrådet har godkendt en modernisering af Margueritruten, således at den følger Solruten på Nordmors. Ændringen medfører, at der skal indkøbes 45 nye skilte til ruten og det
beløber sig til ca. 50.000 kr.
Teknisk Service har meddelt Turistbureauet, at udgiften forventes finansieret af Morsø Turistbureau.
Morsø Turistbureau kan ikke gå ind i projektet rent økonomisk og det har heller ikke været
muligt at finde pengene ad andre veje.
Morsø Turistbureau finder det meget beklageligt, hvis ændringen ikke kan gennemføres,
da det er en klar forbedring af ruten. Ligeledes vil det være uheldigt, at skiltningen ikke
gennemføres, da der i foråret 2010 kommer en ny udgave af Politikens Rejsebøger –
Danmark Rundt ad Margueritruten - hvor ændringen af ruten er med.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til medfinansiering af skiltningen – 25.000 kr. finansieres af Teknisk Service budget.
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Andre konsekvenser
Intet at bemærke

Høring og kommunikation
Intet at bemærke

Bilag
773-2009-17336

• Vedr. margueritruten på Mors
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Private fællesveje - vejsyn
Sagsnr.: 773-2008-4694

J.nr.:

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Tiltrådt
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Teknisk Service anbefaler, at
partsfordelingen godkendes.

Sagsresumé
Se nedenfor

Sagsbeskrivelse

På baggrund af henvendelse fra Tage Trudslev Sørensen, Skolebakken 35, Sundby M.
7950 Erslev blev der indkaldt til vejsyn på Skolebakken den 7. august 2008.
Formålet med vejsynet var at få klarlagt dels hvilken del af den private fællesvej sagen
drejede sig om, hvilke tiltag der var nødvendige at foretage her og nu samt fastlægge en
fordeling af udgifter til vejens vedligeholdelse fremadrettet.
I forbindelse med vejsynet den 7. august 2008 blev det klart, at vejsynet alene skulle omfatte den asfalterede del, der løber fra kommunevejen ”Skolebakken” til det nordlige skel af
Skolebakken 35 og 61. Denne del er beliggende i byzone.
I henhold til ”privatvejsloven” er det vejmyndigheden der bestemmer ud fra et skøn, i hvilket omfang omkostningerne fordeles mellem brugerne.
I forbindelse med vejsynet redegjorde de enkelte brugere af vejen for deres anvendelse af
vejen. På baggrund af den enkeltes anvendelse af vejen har vejafdelingen udarbejdet en
partsfordeling, som skal danne grundlag for fordelingen af udgifterne i forbindelse med den
fremtidige vedligeholdelse af vejen.
Partsfordelingen bliver herefter:
Ejendom
Adresse
Matr. nr.
Skolebakken 27
14m
Skolebakken 29
14ah
Skolebakken 31
14ae
Skolebakken 33
14c
Skolebakken 35
14r
Skolebakken 37
50a
Skolebakken 39
25a
Skolebakken 45
3a
Skolebakken 51
14a
Skolebakken 51A
14ao
Skolebakken 57
3c m. fl.

Andel
1
1
1
1
4
4
4
13
4
40
23
38
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4

Retsgrundlag

Idet vejen er beliggende i byzone er nærværende sag omfattet af privatvejslovens afsnit III

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke

Andre konsekvenser
Intet at bemærke

Høring og kommunikation
Intet at bemærke

Bilag
• Bilag 1 til UTM - Skolebakken
• Referat af Vejsyn på Skolebakken afholdt den 7.doc
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Til orientering
19.

Orientering til Udvalget for Teknik og Miljø
Sagsnr.: 773-2007-7739

J.nr.: 00.01

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Taget til efterretning.
Ole Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

a.

Orientering fra Økonomiudvalget

b.

Orientering fra udvalgsformand og direktør

c.

Naturgenopretning ved Thissingvig
Brugergruppen for naturgenopretningen af Thissingvig holder sit 3. møde den
18. februar 2009. På mødet fremlægger Grontmij/ Carl Bro et projekt for områdets fremtid.
Der vil på udvalgsmødet blive givet en kort orientering om projektets indhold.
d.

Orientering om ansøgning om landbrugsbyggeri på Mølagre 12

e.

Orientering om sag angående udkørsel af gylle

f.

Orientering om naturkanon

g.

Orientering om sag angående strandbyggelinie

h.

Orientering om møde mellem Limfjordsrådet og Folketingets Miljøudvalg

i.

Status på projekt gratis buskørsel

Bilag
773-2009-16448
773-2009-17444

• Buskørsel - revideret økonomiberegning
• Økonomi Morsø - buskørsel
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Evaluering af mødet
20.

Evaluering af møderne i Udvalget for Teknik og Miljø, jfr. kodeks
for god politisk ledelse
Sagsnr.: 773-2007-7904

J.nr.: 00.01

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (25. februar 2009)
Godt og konstruktivt møde

De 9 anbefalinger:
Det interne arbejde og samspil i kommunalbestyrelsen
− Vi arbejder ud fra fastlagte politikker og har fokus på strategier og udvikling
− Vi arbejder ud fra klare, målbare mål med efterfølgende opfølgning
− Vi påtager os ansvaret for og forklarer de trufne beslutninger
Kommunalbestyrelsens udadrettede opgaver og samspil med omverdenen
− Vi synliggør gode resultater og historier
− Vi arbejder med åbenhed, synlighed, dialog og inddragelse
− Vi samarbejder med alle, der bidrager konstruktivt til kommunens udvikling
og fremtid
Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og administrationen
− Vi arbejder ud fra klare og præcise beslutningsoplæg med beskrevne
konsekvenser og løsningsforslag
− Vi samarbejder med en loyal og troværdig administration
- Vi fører vores dialog med administrationen direkte
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Poul Roesen
Aage Brusgaard
Kaj Rasmussen
Viggo Vangsgaard
Per Noe
Ansgar Nygaard
Ole Sørensen

42

25. februar 2009

Morsø Kommune

Udvalget for Teknik og Miljø

25. februar 2009

Samlet bilagsliste
773-2009-9010
773-2009-16503
773-2009-11423
773-2009-11422
773-2009-11424
773-2009-10952
773-2009-11036
773-2009-11882
773-2009-11885
773-2009-11037
773-2009-7780
773-2009-2347
773-2009-16795
773-2009-11647
773-2008-46880
773-2009-12766
773-2009-17336
773-2009-17314
773-2008-49775
773-2009-16448
773-2009-17444

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - regnskab for 2007
Lokalplan 17.115 for detailhandel i Vestergade.pdf
Ansøgning - kommentar til debatoplæg vindmøller / Mollerup Mølle
Ansøgning - kommentar til debatoplæg vindmøller / Ølgaard
Ansøgning _ Kommentar til debatoplæg vindmøller / Morsø
Bioenergi
Bidrag til debatoplægget om vindmøller, DN
Forslag til opstilling af møller, Wind 1
Kommentar til planlægningen - Kim Blaabjerg
Kommentarer til planlægningen - Sdr. Herreds Kraftvarmeværk
Kommentarer til planlægningen HedeDanmark a/s
SNS - Thy - kommentarer i forhold til Skovloven
Stiftøvrighedens bemærkninger
Vindmølleplaceringer.pdf
VS: Mølleområde ved vejerslev, ansøgning om mølleplacering
FAQ om oplysninger om BAT
Referat af møde den 5. december 2008 mellem Landbo Limfjord
og Morsø Kommune
Vedr. margueritruten på Mors
Bilag 1 til UTM - Skolebakken
Referat af Vejsyn på Skolebakken afholdt den 7.doc
Buskørsel - revideret økonomiberegning
Økonomi Morsø - buskørsel
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