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107. Boliganalyse 2012
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/1444
80129/12Åben

OPSUMMERING

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Sandra Hoffmann
I Byrådets møde i april 2011 blev der fremlagt oversigter over antal ledige
boliger i landområderne og i byerne. Det fremgik af materialet, at der i alt var
1984 tomme lejemål spredt ud over hele kommunen.
Byrådet vedtog efterfølgende at tilbagesende materialet med henblik på en
yderligere opkvalificering.
Sandra Hoffmann har siden januar arbejdet med at optimere materialet og vil
komme tilstede ved mødet for at gennemgå materialet med udvalget.
Udkast til endelig rapport udleveres på mødet.
Sagen afgøres i Byrådet.
Administrationen indstiller
- at det indstilles at boliganalysen 2012 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
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108. Forslag til ejerstrategi til Vesthimmerlands Vand A/S
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/7272
76125/12Åben

Forslag til ejerstrategi med forside

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Find Korsbæk
Vesthimmerlands kommune stiftede den 4. november 2009 aktieselskabet
Vesthimmerlands Vand, som følge af den nye vandforsyningslov.
Med oprettelsen af selskabet ændredes kommunens styringsmuligheder på
området.
Som selskabets eneaktionær bør Vesthimmerlands kommune tydeliggør de
strategiske målsætninger, kommunen har for selskabet.
Dette skyldes, at Vesthimmerlands kommune fremover ikke vil have
instruktionsbeføjelser overfor selskabet udover i forbindelse med
generalforsamlingen.
Der er derfor udarbejdet et forslag - vedlagt som bilag - til ejerstrategi, der
beskriver hvordan Vesthimmerlands Byråd i samarbejde med selskabets ledelse
ønsker at udøve et aktivt ejerskab overfor selskabet.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Administrationen indstiller
- at
strategien godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Punktet udsat.
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109. Overførsel af midler fra 2011 til 2012 Forvaltningsområder
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/6482
79240/12Åben
78825/12Åben
70337/12Åben
75429/12Åben

Socialudvalget - overførsel øvrige områder
2011-2012
Overførsler på øvrige områder - ØK
KF- øvrige overførsler til 2012
Sundhedsudvalget - Ansøgning om overførsel
af driftsmidler fra 2011 - 2012

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller
Byrådet godkendte i marts måned 2012 følgende overførsler:
Drift
21.876.000
Anlæg
64.151.000
Lån til ældreboliger
-36.417.000
Beboerindskud
-800.000
Afsat til grundkapital
5.906.000
Netto
54.716.000
I henhold til tidsplanen for regnskabsaflæggelse, skal der i maj måned tages
stilling til, om evt. ikke anvendte driftsmidler fra forvaltningsområderne kan
overføres til næste regnskabsår.
Der er indkommet følgende ønsker om yderligere overførsel:
Driftsmidler:
Økonomiudvalget
Socialudvalget
Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Kultur- og
Fritidsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Andet:
Renter
Balanceforskydninger
Finansiering
7

11.417.000

Hele kr.
3.817.000
2.048.000
5.100.000
0
0
452.000
0

-14.323.000
-203.000
-131.000
-13.989.000
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I alt

-2.906.000

Såfremt de ønskede overførsler bevilges, vil driftsbudgettet for 2012 i alt være
blevet forhøjet med 33,293 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Lovgrundlag
Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetlægningen
samt drejebog om Dialogbaseret Aftalestyring.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
De angivne overførsler vil påvirke kassebeholdningen i 2012.
Administrationen indstiller
- at den ønskede overførsel på netto -2,906mio. kr. godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
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110. Regnskab 2011 - Samlet regnskab for Vesthimmerlands
Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/14163
81228/12 Åben

Årsberetning 2011

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller
(Regnskab er et meget omfattende materiale og vedhæftes derfor ikke sagen
elektronisk. Regnskabet udsendes. Ønsker borgere at se regnskab kan dette ske
ved henvendelse til Økonomisk Forvaltning).
Regnskabet for 2011 viser følgende resultat
Regnskabsresultat
(Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse)
Regnska
b
Mio. kr.
Indtægter
Skatter
Generelle tilskud
Momsudligning
Indtægter i alt
Driftsudgifter (excl.
forsyn.virks.h)
Økonomiudvalget
Socialudvalget
Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Børne- og skoleudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Teknik- og miljøudvalget
Driftsudgifter i alt
Renter
Resultat af ordinær
drift
Anlægsudgifter (excl.
forsyn.virks.h.)

9

2011

Afvigelse
Oprinde-l Korrige-r
igt
et
regnskab/
korr.budg
budget
budget
.

-1.413,0 -1.412,5 -1.413,9
-797,5
-789,3
-797,7
0,2
0,0
-0,2
-2.210,2 -2.201,7 -2.211,8

Regnskab
2010

0,9
0,2
0,4
1,6

-1.396,2
-751,9
-1,2
-2.149,3

416,5
123,2
573,4
291,2
563,8
51,0
66,2
2.085,3
18,8

447,4
121,0
591,9
245,6
577,4
50,9
61,1
2.095,3
25,4

425,8
125,4
589,6
298,0
578,3
51,5
66,2
2.134,9
20,7

-9,3
-2,2
-16,2
-6,8
-14,5
-0,5
0,0
-49,6
-1,9

400,3
121,5
561,3
224,7
568,5
51,2
73,7
2.001,2
19,0

-106,1

-81,0

-56,2

-49,9

-129,1
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Økonomiudvalget
Socialudvalget
Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Børne- og skoleudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Teknik- og miljøudvalget
Anlægsudgifter i alt
RESULTAT ORDINÆR
DRIFT/ANLÆG
Jordforsyning
Salgsindtægter m.v.
Købsudgifter m.v.
Jordforsyning i alt
RESULTAT AF
SKATTEFIN. OMRÅDE
FORSYNINGSVIRKSOM
HEDER
Drift
Anlæg
RESULTAT
FORSYN.VIRKSOMHED
REGNSKABSRESULTAT
I ALT

8,9
3,5
13,6
1,1
29,9
9,1
21,8
87,9

32,8
5,0
0,0
1,5
2,5
0,0
14,9
56,7

20,2
4,8
51,6
1,5
41,6
8,8
17,1
145,6

-11,3
-1,3
-38,0
-0,4
-11,7
0,3
4,7
-57,7

-6,1
0,0
4,9
0,0
34,0
2,3
31,8
66,9

-18,3

-24,2

89,4

-107,7

-62,2

-11,1
10,4
-0,7

0,0
-1,2
-1,2

-13,7
13,7
0,0

2,6
-3,3
-0,7

-13,3
6,6
-6,7

-19,0

-25,4

89,4

-108,4

-68,9

1,5
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,5
0,0

0,7
0,0

1,5

0,0

0,0

1,5

0,7

-17,4

-25,4

89,4

-106,8

-68,1

Positive tal angiver udgift.
Negative tal angiver indtægt.

Det korrigerede budget indeholder det oprindelige budget for 2011 tillagt de
tillægsbevillinger og omplaceringer, der er bevilget og godkendt i 2011.
Det samlede regnskab for 2011 udviser et samlet overskud på 17,4 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget, hvor der var beregnet et underskud på 89,4
mio. kr.
Når Vesthimmerlands Kommune i det korrigerede budget har indregnet et
underskud på 89,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på et overskud på
25,4 mio. kr. skyldes dette:
Overførsel af ikke forbrugte driftsmidler fra 2010
Tillægsbevillinger til bl.a. vintertjeneste
Inddraget budgettilpasning i 2011
Tillægsbevilling til dækning af reguleret
beskæftigelsestilskud (tilbagebetaling til staten)
Overførsel af anlægsmidler fra 2010
Anlægsbevillinger givet i 2011 til etablering af nye
kommunale ældreboliger (med låneoptagelse)
Nedskrivning af renteudgifterne
10

19,1
7,8
-50,0
52,2
50,9
41,6
-4,7
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Øvrige ændringer
I alt

-2,1
114,8

Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 49,9 mio. kr. og
anlægsudgifter bidrager med et overskud på 57,7 mio. kr.

Likviditetsdel
(Udgiftsbaseret regnskabsaflæggelse)
Likv. forløb

Mio. kr.
Regnskabsresultat
Optagne lån
Afdrag på lån
+- ændring i lang tilgodehavender
+- ændring i kort
tilgodehavender/gæld
+- ændring i fonds/legater m.v.
Kontant ændring af likvide
aktiver
+- kursregulering vedr. likvide
aktiver
Samlet ændring af likvide
aktiver

regnskab
2011
17,4
0,0
-33,4
-2,2

Likv.
forløb
budget
-89,4
49,3
-34,0
-9,0

Afvigelse
regnskab
/
budget
106,8
-49,3
0,6
6,8

Likv.
forløb
regnskab
2010
68,1
100,1
-28,8
-5,0

-45,1
0,1

-0,4
0,9

-44,7
-0,8

-1,8
2,1

-63,1

-82,6

19,5

134,8

0,1

0,0

0,1

0,0

-63,0

-82,6

19,6

134,8

Likviditetetsdelen viser regnskabsresultatets påvirkning på kommunens kasse.
Regnskabet viser et overskud på 17,4 mio. kr. der lægges i kassen. Til gengæld
er afholdt udgifter til afdrag på lån på 33,4 mio. kr. Kommunens netto resultat af
kortfristede tilgodehavende og kortfristet gæld er ændret således, at kommunens
tilgodehavende er steget. Disse penge ville ellers have været i kassen.
I alt har der i 2011 har været et træk på kassen på 63 mio. kr.
Det skal hertil bemærkes, at kommunen i 2012 kan hjemtage lån for 49,3 mio.
kr. og der vil i maj måned 2012 kunne hjemtages restrefusion for ca. 12 mio. kr.
fra staten.
Der udarbejdes en særskilt årsberetning og et regnskab for 2011 indeholdende de
obligatoriske oversigter samt forvaltningernes bemærkninger til de respektive
områder.
Årsberetningen følger den politiske godkendelse af regnskabet for 2012.
Regnskabet for 2011 vil blive udleveret særskilt.
11
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Regnskabet har været behandlet i de enkelte fagudvalg.
Lovgrundlag
Styrelsesloven.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Regnskabet er afsluttet.
Administrationen indstiller
- at
Vesthimmerlands Kommunes regnskab for 2011 godkendes, og
- at
regnskabet for 2011 oversendes til revisionen
- at
beretningen tilrettes efter Økonomiudvalgets stillingtagen til yderligere
overførsel af driftsmidler fra 2011 til 2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
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111. Politikområder - Budget 2013
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/14006
126262/12Åben
80820/12 Åben
78866/12 Åben
78864/12 Åben
126279/12Åben
78857/12 Åben

Socialudvalget + Beskæftigelsesudvalget politikområder
Teknik- og Miljøudvalget - Politikområder
Økonomiudvalget - Politikområder
Sundhedsudvalget - Politikområder
Børne- og Skoleudvalget - Politikområder
Notat om politikområder

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller
I den politisk godkendte drejebog for budgetlægningen 2013-2016 er det fastsat,
at der skal skabes øget gennemskuelighed på tværs af udvalg og øget fokus på
budgetoverholdelse.
I dag er bevillingsniveauet = udvalg. Det betyder, at de enkelte udvalg frit kan
omfordele budgetmidlerne inden for udvalgets budgetområde.
Fra og med budgetlægningen 2013 foreslås indført politikområder. Det betyder,
at udvalget fremover er begrænset til alene at kunne omfordele budgetmidlerne
inden for disse politikområder.
Formålet er, at politikområder skal svare til områder, for hvilke serviceniveauet
bør fastlægges af Byrådet. Ændringer i løbet af året skal derfor også behandles
af Byrådet. Med anvendelsen af politikområder får alle medlemmer af Byrådet
større føling med og ejerskab til det politisk fastlagte serviceniveau i det enkelte
udvalg og til hele kommunens budget. På denne måde opnås der øget
gennemsigtighed mellem udvalgene.
Fra administrationen foreligger forslag til følgende politikområder:
Udvalg / budgetramme
Mio. kr.

Politikområder

Økonomiudvalget
476,8 B2013

Beredskab
Borgerservice
Politisk organisation
Administrativ organisation
Andet (udenfor)
Børn- og unge med særlige behov

Socialudvalget
13

Budget pr.
politikområd
e
9,3
208,1
8,4
223,4
27,6
114,9
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125,8 B2012

Misbrugsområdet
Frivilligt socialt arbejde

Sundhedsudvalget
629,5 B2012

Sundhedsfremme og rehabilitering
Psykiatri og handicap
Pleje- og seniorservice
Andet (udenfor)

Beskæftigelsesudvalget
311,3 B2012

Ungdommens Uddannelses Vejledning
Forsikrede ledige
Lovbestemte ydelser

Børne- og
Skoleudvalget
568,0 B2012

Folkeskolen
Tværgående indsatser
Sundhed
Dagtilbud
Faste tilskud
Øvrige kulturelle formål

Kultur- og
Fritidsudvalget
51,5
Teknik- og
Miljøudvalget
65,5 B2012

Boliger og erhverv
Infrastruktur, fritidsområder og
kommunale bygninger
Natur og Miljø
Klima og vinterberedskab
Affald
Kollektiv trafik

10,3
0,6
.

.

37,1
168,7
281,9
141,8
3,6
112,3
195,4
386,3
34,6
26,0
121,1
15,8
35,7
-2,5
42,6
5,6
5,8
0
14,0

Lovgrundlag
Styrelsesloven og Vesthimmerlands Kommunes drejebog for budgetlægningen
2013-2016.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Neutral.
Administrationen indstiller
administrationens forslag til politikområder godkendes
- at
politikområderne tages i brug allerede i forbindelse med
- at
budgetlægningen for 2013

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
14
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Ninni Gjessing tager forbehold for at begrænse fagudvalgenes kompetence.
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112. Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2010
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/11710
64706/12Åben
71924/12Åben

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om
revision af de sociale regnskaber for 2010
Svarskrivelse til
Arbejdsmarkedsstyrelsen.DOC

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hanne Neergaard
Vesthimmerlands Kommune har modtaget decisionsskrivelse vedrørende
regnskabsåret 2010 for de områder, hvor der udbetales statsrefusion. I forhold
til Arbejdsmarkedsstyrelsens bemærkninger er der udarbejder en svarskrivelse
på igangsatte og planlagte initiativer til ar imødegå de problemstillinger, der er
henvist til.
Lovgrundlag
Sagen afgøres i Byråd.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Administrationen indstiller
- at
svarskrivelsen godkendes og videresendes til Byråd.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 02-05-2012
Beskæftigelsesudvalget godkender administrationens indstilling.
Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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113. Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i
Aalestrup
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/20269

Sagsfremstilling
Sagsansvarlig: Merete Bach Hansen
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt tilsagn om støtte og
godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Aalestrup.
Der ønskes derfor frigivet anlægsmidler på 4,8 mill. kr. i udgift og 1,6 mill. kr. i
indtægt for gennemførelse af områdefornyelsen.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Som beskrevet ovenfor.
Administrationen indstiller
- at
der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4,8 mio. kr.,
- at
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1,6 mio. kr.,
- at
netto anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til
byfornyelse på 3,2 mio. kr. i udgifter og
- at
rådighedsbeløbet frigives

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
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114. Frigivelse af anlægsmidler til bygningsfornyelse i
Aalestrup
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

10/20269

Sagsfremstilling
Sagsansvarlig: Merete Bach Hansen
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har samtidig med godkendelsen og
tilsagnet til områdefornyelsen tildelt kommunen en ekstraordinær udgiftsramme
på 2 mill. kr. til bygningsfornyelse i den del af Aalestrup, som er omfattet af
beslutning om områdefornyelse.
Der ønskes derfor frigivet anlægsmidler på 4 mill. kr. i udgift og 2 mill. kr. i
indtægt for gennemførelse af bygningsfornyelse i området.
Lovgrundlag – ingen aktuel lovgivning.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Som beskrevet ovenfor.
Administrationen indstiller
- at
der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4 mio. kr.,
- at
der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2 mio. kr.,
- at
netto anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2
mio. kr. i udgifter og
- at
rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
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115. Blære Multicenter - anmodning om udbetaling af
driftstilskud for 2012
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/7069

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Else Berntsen.
Blære Multicenter anmoder om udbetaling af det i budget 2012 driftstilskud.
Driftsstilskuddet ønskes anvendt til forarbejder til projektet, da der ikke
forventes at være driftsudgifter i 2012. Pengene kan overføres til den stiftede
juridiske enhed Blære Multicenter. Stiftelsen fandt sted 22.marts 2012.
Økonomiudvalget besluttede på mødet 16-11-2012 under punkt 270
”Præcisering af budgetaftale 2012”, at der afsættes 125.000 kr. årligt i 2012 og
2013 som kommunalt driftstilskud til projektet i Blære. Beløbet finansieres af
rentekontoen”.
Overførsel af driftstilskuddet til Blære Multicenter svarer til overførsel af det
afsatte driftstilskud i 2012 til Lanternen. På økonomiudvalgets møde den 8.
februar 2012, blev det besluttet at driftsmidlerne kunne overføres til Lanternen
til forarbejder, da det ikke var sandsynligt, at der ville være behov for midlerne
til drift i 2012. Overførslen blev anbefalet med en bemærkning om, at skulle der
være behov for driftsmidlerne, indgår disse i den samlede garanti.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning.
Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomi
Udbetaling af driftstilskud på 125.000 kr. i 2012.
Administrationen indstiller
- at driftstilskuddet på 125.000 kr. for 2012 overføres til Foreningen Blære
Multicenter til forarbejder med en bemærkning om, at skulle der være
behov for disse midler, tages de fra den samlede garanti.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2012
Indstilling godkendt.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.
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116. Sikring af skolevej mellem Simested og Aalestrup
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/36700
75337/12Åben
75456/12Åben

Kortbilag 1
Kortbilag 2

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Karen Elvang Svendsen
I forbindelse med planlægning af cykelsti mellem Simested og Aalestrup er der
opstået en mulighed for, i samarbejde med en af de nærliggende lodsejere at
etablere en stitunnel på Ndr. Ringvej. Dette kan gøres i sammenhæng med, at
vejforløbet for Borgergade ændres, så tilslutningen til Ndr. Ringvej flyttes mod
vest. Dette er illustreret på vedlagte kortbilag 1.
Omlægningen af Borgergade vil medføre en ekstra udgift på ca. 2,5 mio. kr.
Denne udgift skal afholdes i 2013 via en anlægsbevilling.
Fordelen ved omlægningen er, at tilslutningen til Ndr. Ringvej flyttes længere
væk fra svinganlægget ved Hovedvej 13 samt at den skarpe kurve umiddelbart
før tilslutningen til Ndr. Ringvej undgås.
Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker dette nye vejforløb kan cykelstien
mellem Simested og Aalestrup etableres som illustreret på kortbilag 2.
Der vil ikke blive etableret cykelsti langs Boldrupvej, da der i dag er en bred
cykelbane. Derfor vurderer forvaltningen, at der opnås mest trafiksikkerhed for
de bevilligede midler ved at anvende dem til en dobbeltrettet cykelsti langs
Borgergade samt sikring af krydsningen af Ndr. Ringvej.
I forbindelse med planlægning af cykelsti mellem Simested og Aalestrup har der
været dialog med borgerne i Simested. Borgerne har gjort opmærksom på nogle
konkrete problemområder:
-

Dårlig oversigt ved udkørsel til Boldrupvej fra Ramper ved landevej 13.
o

-
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For at sikre oversigt fra ramperne fra landevej 13 til Boldrupvej
bliver beplantning på skråningerne ryddet og på overkørslen fra
Ramperne til Boldrupvej bliver cykelbanen opmærket med blå
termoplast. Dette gøres i samarbejde med Vejdirektoratet.

Parkerede biler ved Aalestrup Realskole i Aalestrup, som betyder at
cyklister bliver tvunget ud midt på kørebanen, hvor der er risiko for at
kollidere med biler/lastbiler.
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-

I den vestlige ende af Simested er vejbredden væsentligt reduceret i
forhold til den øvrige strækning. Det giver mindre plads til cyklisterne.
Samtidig er der en kurve, som skaber dårlig oversigt. Kombinationen
giver en høj utryghed samt risiko for uheld.
o

-

Langs det meste af Boldrupvej i Simested er der plads til en
cykelbane af en fornuftig bredde, men på den pågældende
strækning er der ikke tilstrækkelig vejbredde til at opretholde denne
cykelbane. En mulig løsning er, at ændre fortovet til en fællessti.

Borgerne oplever, at gennemkørende trafik i Simested ikke opdager de
etablerede bump i tide.
·

Bumpene genmarkeres og advarselsskiltene flyttes nærmere 1.
bump.

Forvaltningen finder ikke at fordelene ved løsning vist på kortbilag 1 står mål
med merudgiften.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.
Økonomi
Der er frigivet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af cykelsti som
vist i bilag 2.
Såfremt der ønskes at etablere et nyt vejforløb af Borgergade som vist i bilag 1,
kræver dette en tillægsbevilling i 2013 på 2,5 mio. kr.
Administrationen indstiller
- at der ikke ændres på forløbet af Borgergade og at cykelstien etableres i
det i kortbilag 2 angivne tracé.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2012
Udvalget finder at løsning i kortbilag 1 er bedst trafiksikkerhedsmæssigt og
anbefaler, at såfremt merudgiften kan deles ligeligt mellem lodsejer og
kommunen bør dette projekt nyde fremme under forudsætning af at de
trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Simested realiseres uanset valg af
løsning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
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Sagen tilbagesendes til fagudvalget til fornyet behandling, hvor de økonomiske
forhold, eventuelle aftaler samt placering skal være bedre belyst.
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117. Igangsætning af boligundersøgelse på voksenpsykiatriog handicapområdet
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/11045
60519/12Åben

Boligundersøgelse på voksenpsykiatri- og
handicap

Sagsfremstilling
Sagsbehandler:

Britta Bruun-Schmidt

Byrådet besluttede til Budget 2012 at afsætte 500.000 kr. til udarbejdelse af en
boliganalyse.
Boliganalysen udføres ved antagelse af eksterne konsulenter.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til kommissorium / opgavebeskrivelse, der
anvendes i forbindelse med udsøgning af konkret firma/firmaer.
Kommissoriet / opgavebeskrivelsen er grundlaget, som firmaerne skal anvende i
beskrivelsen af, hvorledes de vil gribe opgaven an.
Analysen skal være færdig til præsentation for Byrådet i 3. kvartal 2012 efter at
have været forelagt Sundhedsudvalget samt Handicaprådet.
Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiften dækkes af de afsatte kvalitetsfondsmidler på Anlægsbudgettet 2012.
Administrationen indstiller
- at Sundhedsudvalget godkender kommissoriet / opgavebeskrivelsen for
boligundersøgelsen
- at der gives en anlægs udgiftsbevilling på 500.000 kr., og at
rådighedsbeløbet frigives
- at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte 500.000 kr. til formålet

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-04-2012
Indstillingen godkendt.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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118. Forslag til naturhandleplaner
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/41930
75161/12 Åben
75157/12 Åben
126324/12Åben
75146/12 Åben
75151/12 Åben

Forslag til Natura 2000-handleplan N30
Lovns Bredning m.m..pdf
Forslag til handleplan N200 Navn Sø
Handleplan N15: Nibe, Halkær, Sønderup
Forslag til naturhandleplan for område 16
Løgstør Bredning mv.doc
Forslag til naturhandleplan for område 19 De
himmerlandske Heder

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Elise B. Stilling
Kommunerne skal offentliggøre forslag til naturhandleplaner for
Natura2000-områderne senest den 8. juni 2012. Forslagene skal i høring i
mindst 8 uger, hvorefter administrationen vil behandle høringssvarene og
forelægge dem politisk. De endelige naturhandleplaner skal være vedtaget
senest den 8. december 2012. Det foreslås, at høringsfristerne koordineres dels
med vandhandleplanens frister, dels med de andre kommuner i Limfjordsrådet.
Handleplanerne skal udmønte statens naturplaner, som blev offentliggjort den 8.
december 2011. Naturplanerne sætter mål for ny natur og bevarelse af
eksisterende natur i Natura2000-områderne. Hvordan målene skal nås, skal
fremgå af handleplanerne.
Planerne er bindende for anden offentlig planlægning, som fx. kommuneplanen
og må ikke foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejers areal.
Kommunen er involveret i 5 naturhandleplaner, som vist i tabellen. Ikke andre
involverede kommuner end os og koordinatorkommunen er med. Her er kun de
kommuner nævnt, som er involveret i de planer, hvor vi enten er koordinator
eller som er koordinator for de planer, vi leverer bidrag til:
Navn på område
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup
Ådal
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Lundby Hede, Oudrup Østerhede og
Vindblæs Hede
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals,
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Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk
Navnsø med hede
X

x

Koordinatorkommune er angivet med fed.
Resumeer af handleplanerne for de 5 områder ses nedenunder, mens selve
planerne er vedlagt som bilag.
Handleplan for Natura 2000 nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal
Natura2000-området har arealer i Ålborg, Rebild, Jammerbugt og
Vesthimmerlands kommuner. Vesthimmerlands kommunes andel ligger i Halkær
Ådal og Sønderup Ådal.
Målet for de to ådale er, at ådalene bevares som sammenhængende
naturlandskab med lavtvoksende og lysåbne naturområder. I Sønderup Ådal
bevares forekomster af lysåben natur og skovnatur i mosaik.
Mål for planperioden (for arealer i VHK)
Lysåben natur
§
De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift
og pleje.
§
Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på
indlandssalteng, tidvis våd eng, hængesæk, kildevæld og rigkær.
§
Arealet med indlandssalteng søges udvidet med 2 ha, arealet med
kalkoverdrev øges med 0,5 ha, arealet med surt overdrev øges med 1,5 ha
og arealet med rigkær øges med 7 ha. Det samlede areal med tør hede og
tidvis våd eng søges udvidet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt.
§
Invasive arter som rynket rose, kæmpe-bjørneklo og problemarter som gyvel
bekæmpes og deres spredning forebygges.
Arter
§
Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på
levesteder for hav-, flod- og bæklambret, kildevældsvindelsnegl, gul
stenbræk, hedepletvinge og odder.
§
Der sikres velegnede levesteder for gul stenbræk, hedepletvinge,
kildevældsvindelsnegl og odder.
§
Levestederne for gul stenbræk, hedepletvinge og kildevældsvindelsnegl sikres
og udvides eller sammenkædes, hvor det er muligt.
Naturhandleplan for Natura2000-område 16 Løgstør Bredning, Vejlerne
og Bulbjerg
Natura2000-området har arealer i Thisted, Morsø, Jammerbugt og
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Vesthimmerlands kommuner. Vesthimmerlands kommunes andel ligger langs
kysten nord og syd for Løgstør. Naturstyrelsen har ansvaret for Livø.

Vesthimmerlands Kommune har ansvaret for de lysåbne naturtyper og 1,2 ha
elle/aske skov. Kommunen skal desuden forsøge at udvide arealet af
kalkoverdrev med ca. 7 ha og surt overdrev med ca. 10 ha.
Her er et sammendrag af Natura 2000-planens indsatsprogram:
Naturtyper:
Lysåbne naturtyper
· De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift
og pleje.
· Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer
med strandeng, fugtig klitlavning, tidvis våd eng, kildevæld og rigkær.
· Arealerne med rigkær, kalkoverdrev og surt overdrev søges sammenkædet.
· Arealet med rigkær øges med ca. 40 ha,
· Arealet med surt overdrev øges med ca. 12 ha
· Arealet med kalkoverdrev øges med ca. 7 ha.
Skov-naturtyper
· Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk situation,
hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til
sikring af en skovnaturtype.
· Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje.
· Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe mere
hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for
skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi.
· I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov)
være nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen primært på arealer, som
i forvejen i en længere periode har haft minimal eller ingen hugst.
Gældende for habitatnaturtyper generelt
· Naturtyper som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres.
· Invasive arter som bjergfyr og rynket rose bekæmpes og deres spredning
forebygges efter bedst kendte viden.
· Små og fragmenterede habitatnaturtyper, som ikke kan opretholdes ved drift
af det nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning af
arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af spredningskorridorer.
· Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper, hvis biogeografiske status er
i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode.
· Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af
lovgivningen, sikres mod ødelæggelse.
Arter:
Arter generelt
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·
·

·
·

Der sikres velegnede levesteder samt tilfredsstillende fourageringsmuligheder
for stor vandsalamander, damflagermus, odder og spættet sæl.
Små og fragmenterede levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved
drift af det nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse,
sammenkædning af arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af
spredningskorridorer.
Levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres.
Der skal gøres en særlig indsats for arter, hvis biogeografiske status er i fare
for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode.

Særligt for fuglene
· Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer
med yngle- og fourageringssteder for klyde og alm. Ryle.
· Der sikres velegnede yngle-, raste- og fourageringspladser med individuel
hensyntagen til artens krav til fourageringsmuligheder, vandstand, salinitet
og pleje for yngle- og trækfuglene på fuglebeskyttelsesområdernes
udpegningsgrundlag.
· Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts
sårbarhed overfor forstyrrelser for fældende trækfugle, der er specielt

·
·

sårbare for forstyrrelser i deres fældningstid samt dværgterne[1], der yngler
på stenede strande. Naturstyrelsen undersøger og vurderer, hvor og i hvilket
omfang, der er behov for konkret indsats.
Der sikres velegnede ynglepladser med minimal påvirkning af prædatorer for
ynglefugle, der yngler på jorden.
De truede ynglefugle: alm. ryle og dværgterne sikres gunstig bevaringsstatus
ved at sikre levestederne en kvalitet og størrelse, så de kan understøtte
gunstige bestande.

Naturhandleplan Natura2000-område 19 De himmerlandske heder
Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede
Natura2000-området har arealer i Aalborg og Vesthimmerlands kommuner.
Vores andel ligger som de vestligste og sydlige delområder af hederne.
Kommunen har ansvaret for at sikre de lysåbne naturtyper og ansvarsarten
Hedepletvinge.
Området er fredet, og der har været et EU Life projekt, der i høj grad har sikret
en gunstig bevaringsstatus, som er kravet i Statens Naturplan.
Kommunens arbejde fremover består i, at være med til at sikre fortsat
afgræsning af de lysåbne naturtyper, rydning af uønsket opvækst og sikre og
forsøge at sammenkæde og udvide levestederne for Hedepletvinge.
Sammendrag af Natura2000-planens indsatsprogram:
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Naturtyper
De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og
pleje.
Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i arealer med
tidvis våd eng og våd hede.
På områder, hvor det ikke forringer hedepletvinges levestedsvilkår, søges arealet
med våd hede udvidet på bekostning af tidvis våd eng.
Invasive arter som glansbladet hæg, rynket rose og bjergfyr samt problemarter
som bjerg-rørhvene og gyvel bekæmpes og deres spredning forebygges efter
bedst kendte viden.
Arter
Levesteder og potentielle levesteder for hedepletvinge udvides
sammenkædes, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. En del af bestanden
findes udenfor Natura 2000-området, og også her sikres egnede levesteder i
nærheden af nyere fund for at sikre spredning og genudveksling.
Handleplan for Natura2000-område 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord
og Skals, Simested- og Nørre Å-dale samt Skravad Bæk
Natura2000 området har arealer i Viborg, Skive, Randers, Mariagerfjord og
Vesthimmerlands kommuner. I Vesthimmerlands Kommune er Lovns halvøen,
Lerkenfeld Ådal og udløb med strandenge i Lovns Bredning og Simested Ådal del
af N30.
Målet for de to ådale er at sikre naturtyperne en god-høj naturtilstand med
særlig fokus på naturtypen rigkær. Lovns halvøens mange, artsrige overdrev
prioriteres højt. Ligeledes prioriteres levesteder for den nationale ansvars-art
damflagermus samt for blank seglmos, kildevældsvindelsnegl og stor
vandsalamander, der har vigtige bestande i området. Arealet af ovennævnte
naturtyper og levesteder søges øget, og der skabes så vidt muligt sammenhæng
mellem forekomsterne.
Mål for planperioden (for arealer i VHK)
Lysåben natur
· Der sikres den for naturtypen mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer
med tidvis våd eng, hængesæk, kildevæld og rigkær.
· De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift
og pleje.
· Invasive arter som rynket rose, kæmpe-bjørneklo og problemarter som gyvel
bekæmpes og deres spredning forebygges.
· Forekomsterne af tør hede, tørt kalksandsoverdrev, kalkoverdrev, surt
overdrev, kildevæld, rigkær og dermed levesteder for kildevældsvindelsnegl,
blank seglmos og gul stenbræk søges udvidet og sammenkædet, hvor de
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·

·
·

naturgivne forhold gør det muligt.
Kalkoverdrev, sure overdrev og rigkær sikres en hensigtsmæssig og
sammenhængende drift. Lokaliteter, der længe har været uden drift, eller
som er påvirket af næringsstoffer, sikres en drift med maksimal
næringsstoffjernelse.
Arealet med:
- surt overdrev søges øget med op til 10 ha,
- rigkær søges øget med op til 10 ha.
Det samlede areal med tørt kalksandsoverdrev og kalkoverdrev sikres, og
det søges øget.

Arter:
· Der sikres velegnede levesteder for stavsild, stor vandsalamander, engsnarre
og klyde, samt tilfredsstillende levesteder og fourageringsmuligheder for
damflagermus, odder, spættet sæl samt alle fuglearter på
udpegningsgrundlaget.
· Der sikres den for naturtypen mest hensigtsmæssige hydrologi på levesteder
for kildevældsvindelsnegl, blank seglmos, gul stenbræk og klyde.
· Ca. 10 ynglevandhuller for stor vandsalamander plejes i overensstemmelse
med bedst kendte viden om artens krav til levestedet.
· 1-2 nye velegnede ynglevandhuller for stor vandsalamander sikres. Søerne
indrettes i overensstemmelse med bedst kendte viden om artens krav til
levestedet.
· Levesteder for gul stenbræk sikres og om muligt udvides eller
sammenkædes.
· Levestederne for den sjældne bilag II-art blank seglmos sikres og søges om
muligt udvidet eller sammenkædet, hvor det er muligt.
Handleplan for Natura2000-område 200, Navnsø med hede
Natura 2000 området ved Navnsø er statsejet, og det er Naturstyrelsen, der
udarbejder plejeplan og udfører plejen i området.
Det overordnede mål for området er, at naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus.
Mål for planperioden:
Lysåben natur
§
De terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje
§
Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i hængesæk
og våd hede samt for lobeliesøen under den forudsætning, at naturtypens
tålegrænse for næringsstoffer ikke overskrides.
§
Invasive arter som ikke-hjemmehørende nåletræer samt problemarten gyvel
bekæmpes, og deres spredning forebygges.
§
Tilførsel af næringsstoffer til naturtyperne, fra f.eks. dræntilløb og fodring,
reduceres.
33

Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. maj 2012

§

Der sikres mod væsentlig negativ fysisk påvirkning i lobeliesøen og på arealer
med søbred med småurter. Naturstyrelsen undersøger og vurderer hvor og i
hvilket omfang, der er behov for konkret indsats.

Arter
·

Der sikres velegnede levesteder samt tilfredsstillende
fourageringsmuligheder for stor vandsalamander.

Lovgrundlag
Miljømålsloven.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Neutral.
Administrationen indstiller
- at
Udvalget anbefaler Byrådet at vedtage forslag til naturhandleplaner til
offentliggørelse med koordineret høringsperiode, som fastsættes senere
[1] Ingen kendte ynglepladser i Vesthimmerlands Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2012
Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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119. Endelig vedtagelse af lokalplan for nyt boligområde ved
Tingvej, Hvalpsund.
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

09/6949
229290/11Åben
72400/12 Åben
72384/12 Åben

LP 1016 version 191211
Bilag til TMU oversigt over indsigelser til LP
1016
Bilag til TMU Indsigelse til LP 1016

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Johanne Lundager
Forslag til lokalplan nr. 1016 har tidligere været behandlet på Byrådet den 26.
januar 2012 jf. mødets pkt. 8.
Der er indkommet høringssvar fra en enkelt nabo. Indsigelserne har følgende
hovedoverskrifter:
·

Den nye bebyggelse burde være en traditionel parcelhusudstykning.

·

Der skal være krav om bopælspligt.

·

Visualiseringerne er mangelfulde.

·

Vejadgangen til området er ikke hensigtsmæssig.

·

Dansk Golf Unions vejledende afstande fra golfbane til boliger bør
overholdes.

Høringssvaret og forvaltningens bemærkninger kan ses i bilag.
De indkomne bemærkninger har ikke afstedkommet, at forvaltningen finder at
der bør foretages justeringer, af det lokalplanforslag der har været ude i offentlig
høring.
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
Administrationen indstiller
- at forslaget til lokalplan vedtages uden ændringer.
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Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2012
Anbefales godkendt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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120. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved
Tvebjergvej og Tvebjerg Sø, Aars
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/34025
228931/11Åben
70945/12 Åben
70287/12 Åben

Forslag til lokalplan nr. 1027
Oversigt over høringssvar og forvaltningens
bemærkninger
Indsigelse fra nabo

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Kim Stadsvold
Forslag til lokalplan nr. 1027 har tidligere været behandlet på Byrådet d. 26.
januar 2012 jf. mødets pkt. 6. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig
høring.
Lokalplanen er udarbejdet for at ændre niveauplanet for syv grunde ved
Tvebjergvej i Aars. Ændringerne sker, fordi niveauplanerne i den eksisterende
lokalplan nr. 1-67 har vist sig at være uhensigtsmæssige. Området skal fortsat
anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse.
Der er indkommet høringssvar fra nabo. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen
ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. Indsigelsen og forvaltningens
bemærkninger kan ses i bilag.
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
Administrationen indstiller
- at forslaget til lokalplan vedtages med de ændringer vedr. skovbyggelinie,
som forvaltningen har beskrevet i bilag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2012
Anbefales godkendt.
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Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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121. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
for boligområde ved Tvebjergvej og Sjøstrup Allé, Aars
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/35916
230335/11Åben
21073/12 Åben
70927/12 Åben
70340/12 Åben
70338/12 Åben

Forslag til lokalplan nr. 1028
Forslag KP-tillæg KP09-1-025 Tvebjerg
Oversigt over høringssvar og forvaltningens
bemærkninger
Calum har rettelser til lokalplanen
Museet har bemærkninger til lokalplanen

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Kim Stadsvold
Forslag til kommuneplantillæg nr. KP09-1-025 og lokalplan nr. 1028 har tidligere
været behandlet på Byrådet d. 26. januar 2012 jf. mødets pkt. 7. Forslagene har
været i offentlig høring.
Der er indkommet høringssvar vedr. nogle tekniske ændringer i lokalplanen.
Høringssvar og forvaltningens bemærkninger kan ses i bilag.
Lovgrundlag
Planlovens kapitel 4, 5 og 6.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Udgiftsneutralt.
Administrationen indstiller
- at forslaget til kommuneplantillægget vedtages uden ændringer,
- at forslaget til lokalplan vedtages med de ændringer, som forvaltningen i
bilaget har beskrevet, såfremt kommuneplantillægget vedtages.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-04-2012
Anbefales godkendt.
Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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122. Projekt "Udvikling gennem afvikling" - godkendelse af
udviklingsplan
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

09/36740
75676/12 Åben

Udviklingsplan seneste, april 2012.

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Else Berntsen
I forbindelse med projekt ”Udvikling gennem afvikling” er der udarbejdet en
udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø. Udviklingsplanen er udarbejdet på
baggrund af en række workshops, der har været afholdt gennem det sidste halve
år.
Forslaget til udviklingsplanen har været fremlagt til høring frem til den 20. januar
2012, hvor alle har haft mulighed for at fremsende kommentarer til
udviklingsplanen.
Der er ikke fremkommet bemærkninger til udviklingsplanen.
Arbejdet med udviklingsplanen er efterfølgende fulgt op med flere tiltag i området
blandt andet har der med succes været afholdt et kulturelt milepælsprojekt i
Ranum.
På det forberedende plan arbejdes der nu videre med realisering af flere af
handlingsplanens tiltag, både på tværs i området og i de enkelte byer.
Endelig udviklingsplan udleveres på mødet.
Lovgrundlag
Ingen aktuel lovgivning
Sagen afgøres i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget og Landsbyudvalget.
Økonomi
Udgifts neutral
Administrationen indstiller
- at Landsbyudvalget anbefaler udviklingsplanen godkendt
- at planen videresendes til endelig godkendelse
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Beslutning i Landsbyudvalget den 12-04-2012
Godkendes med bemærkning om, at eventuelle bemærkninger til den endelige
udviklingsplan skal fremsendes til administrationen hurtigst muligt.
Kim Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Morten
Kappel deltog som suppleant for Kim.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2012
Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
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123. Forslag til biogasplanlægning i Aalborg Kommune
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/29227
76489/12Åben
76492/12Åben

Område 1 - Lundby-området
Område 2 - Bislev-området

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Anette Kümpel
Aalborg Kommune har udsendt forslag til kommuneplantillæg for potentielle
områder til placering af fælles biogasanlæg. Der er udpeget 7 områder for
mulige placeringer. Der er udarbejdet miljøvurdering af kommuneplantillægget,
hvor områderne er beskrevet.
2 af de 7 områder kan være interessante i forhold interesserne til
Vesthimmerlands Kommune:
område 1 - Lundby-området
område 2 - Bislev-området
For både område 1 og 2 gælder, at det i Aalborg Kommunes kommuneplan en
del af et større uforstyrret landskab, der går ind over kommunegrænsen til
Vesthimmerlands Kommune. Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune
har næsten enslydende retningslinjer - om at områderne så vidt muligt skal
friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg og støjkilder med en stor
påvirkning af omgivelserne.
Vesthimmerlands Kommune har tidligere i forbindelse med ansøgning om
opførelse af vindmøller i området fastholdt retningslinjen og vil anbefale Aalborg
Kommune at fastholde retningslinjen i forhold til at finde områder til mulige
placeringer af fælles biogasanlæg.
Aalborg Kommune argumenterer i miljøvurderingen selv for at det vil være
svært at undgå at et fælles biogasanlæg ikke vil påvirke landskabet negativt,
idet der generelt er tale om store anlæg med store/høje tanke, der vil
fremstå som markante i de fleste landskaber.
For område 2 gælder endvidere at området ligger ca. 5 km nordøst for
eksisterende fælles biogasanlæg i Vegger og ca. 5 km sydvest for det decentrale
kraftvarmeværk i Nibe, hvorfor det i stedet for etablering af nye anlæg eller
udlæg af nye områder, bør handle om at give mulighed for at udbygge
eksisterende anlæg.
Lovgrundlag
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Planloven.
Sagen afgøres i Økonomiudvalget.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Administrationen indstiller
- at
Vesthimmerlands Kommune beder Aalborg Kommune om at revurdere
forslag om udlæg af område 1 og 2 til etablering af fælles biogasanlæg
i henhold til de fælles retningslinjer for områderne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling godkendt.
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124. Styrkelse af den erhvervspolitiske indsats
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/37102

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Henrik Kruuse
I forbindelse med forberedelsen af budget 2012 besluttede Økonomiudvalget på
sit møde den 14. september 2011, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til
en organisering i forvaltningen, der kan styrke det erhvervspolitiske arbejde.
I budget 2012 er der afsat 500.000 kr. til styrkelse af det erhvervspolitiske
arbejde.
Erhvervsudviklingsarbejdet i kommunerne er ikke en lovbestemt opgave og
varetages derfor meget forskelligt i kommunerne.
I den sammenhængende erhvervsservice udgør Væksthuset og den lokale
erhvervsservice centrale roller. I Vesthimmerlands Kommune varetages den
lokale erhvervsservice af HIMUR.
I Væksthuset serviceres virksomheder med Vækstambitioner, der kan få kortlagt
deres vækstpotentiale og udarbejdet en vækstplan. Dertil kommer
operatøropgaverne på en række regionale projekter og initiativer. Væksthus
Nordjyllands opgaver fastlægges i en aftale mellem KKR og Væksthus
Nordjylland.
Opgaverne der varetages lokalt er ofte rettet mod iværksættere og mere bredt
mod erhvervs- og virksomhedsudvikling via udvikling af små- og mellemstore
virksomheder, klynger, særlige lokale brancher og tiltrækning af virksomheder.
Arbejdet kan også omfatte udvikling af de menneskelige ressourcer via
opkvalificering, uddannelsesprojekter og lokale kompetenceudviklingsinitiativer.
Kommunernes rolle i forhold til erhvervsudvikling dækker en række opgaver på
myndighedsområdet. Det drejer sig f. eks. om fysisk planlægning, salg af
erhvervsjord, tilsyn og tilladelser, jobcentrets indsats, indkøb osv.
Dertil kommer en række opgaver vedr. byudvikling og attraktivitet. Emner som
bolig- og bosætning, kultur- og oplevelsesøkonomi, detailhandelsudvikling,
infrastruktur, tilgængelighed, børnepasning osv.
Den erhvervspolitiske indsats er også vigtig for kommunens økonomi. Den
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rigtige indsats kan bidrage til at skabe flere job og flere virksomheder og deraf
følgende skatteindtægter og færre sociale udgifter.
En styrkelse af den kommunale erhvervspolitiske indsats kan derfor være et godt
supplement til den nuværende indsats.
Der kan fokuseres på en række opgaver:
·

Strategiudvikling, herunder opdatering af erhvervsstrategi og
handlingsplan herfor.

·

Indsamling, opbygning og formidling af viden på erhvervsområdet.

·

Udarbejdelse af analyser på erhvervsområdet.

·

Etablering af netværk – HIMUR, LAG, andre aktører og virksomheder.

·

Styrke dialogen og kommunikationen mellem kommunen og HIMUR,
Væksthuset, Regionen og andre aktører, herunder om mål og resultater.

·

Styrkelse af kommunens image.

·

Deltage i konkrete udviklingsprojekter, herunder udarbejdelse af
ansøgninger. Dette arbejde kan fremme kommunal-private partnerskaber.
Et eksempel er en kommunal indsats på det velfærdsteknologiske område.

·

Indgå i erhvervsudviklingsaktiviteter på regionalt niveau f. eks. ved
deltagelse i dialoggruppen vedr. Vækstforum og deltagelse i
kommunegruppen under indstillingsudvalget til Vækstforum. Dette arbejde
skal koordineres med HIMUR.

Det foreslås, at der ansættes en erhvervspolitisk medarbejder til at løse
opgaverne med placering i Kultur, Plan og Fritidsafdelingen.
Placeringen vil sikre en tæt kontakt til Økonomiudvalg, Borgmester og direktion,
samt til et fagligt netværk inden for arbejdet med by- og landsbyudvikling,
overordnet planlægning, turisme, fundraising, projektarbejde og kultur.
Sagen afgøres i Økonomiudvalget.
Økonomi
Finansieres af de afsatte midler i budget 2012 på 500.000 kr.
Administrationens indstilling
- at der ansættes en erhvervspolitisk medarbejder, der kan styrke den
erhvervspolitiske indsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2011
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Før der eventuelt ansættes en medarbejder til området, skal der udarbejdes et
debatoplæg, der skal danne grundlag for en konference.
Debatoplægget og konferencen finansieres af de afsatte midler.

Supplerende sagsfremstilling
Emnet blev drøftet på HIMUR´s bestyrelsesmøde den 13. december 2011.
Der var meget forskellige holdninger til konferencer, og der skal være et klart
mål med en konference.
Imidlertid havde Erhvervsskolerne allerede planlagt en konference, der blev
afviklet den 17. januar 2012.
Erhvervschef Jørgen Jørgensen bakkede på mødet op om ideen med at ansætte
en erhvervsmedarbejde i kommunalt regi. Denne medarbejder skal være med til
at koordinere indsatsen i alle de forskellige erhvervspolitiske fora.
HIMUR deltog i temamøde for byrådet den 16. februar, hvor repræsentanter fra
erhvervslivet også deltog.
Arbejdspresset på området er på ingen måde formindsket, hvorfor
administrationen genfremsætter ønsket om ansættelse af en erhvervspolitisk
medarbejder.
Denne medarbejder kan udover de allerede nævnte arbejdsopgaver få til opgave
at planlægge en erhvervspolitisk konference til efteråret 2012.
Administrationens indstilling
- at der ansættes en erhvervspolitisk medarbejder, der kan styrke den
erhvervspolitiske indsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling godkendt.
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125. Aars Boligforening - erhvervelse af Jernbanegade 29,
Løgstør
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/36574
199567/11Åben
199565/11Åben
199564/11Åben
199559/11Åben
79199/12 Åben

Lovgrundlag.pdf
Købsaftale.pdf
Køberet.pdf
Ansøgning om køb af Jernbanegade 29,
Løgstør.pdf
Fremtidige boligbehov i Vesthimmerlands
Kommune.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler; Jan Munkholm Kristensen og Hans Jørgen Møller
Aars Boligforening ansøger om godkendelse til erhvervelse af ejendommen
Jernbanegade 29, 9670 Løgstør, matr. nr. 240E og 237B.
I forbindelse med projekt "Falcken" ansøger boligforeningen om tilladelse til at
købe naboejendommen Jernbanegade 29. Samtidigt er der indgået
køberetsaftale vedr. adressen Havnegade 54, matr. 237C for perioden 31.
august 2011 - 31. august 2016. Arealet ligger bag ejendommen på
Jernbanegade.
På sigt er det planen - ved hjælp af kommunen - at opføre et passende antal
boliger, der matcher "Falcken".
Repræsentantskabet i boligforeningen er indkaldt til ekstraordinært møde den
28. november 2011 til behandling af købet.
Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. januar 2012.
Byrådet har tidligere diskuteret behovet for almene boliger. Der er udarbejdet en
boliganalyse, som Byrådet imidlertid ønsker uddybet. Denne uddybende analyse
forventes færdig 1. marts 2012.
Lovgrundlag
Almenboliglovens § 26 og driftsbekendtgørelsens § 116.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
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Administrationen indstiller
- at
erhvervelsen af ejendommen godkendes,
- at
er ikke herved er taget stilling til grundkapitalindskud i et eventuelt
byggeprojekt og
- at
der først vil blive taget stilling til grundkapitalindskud, når der
foreligger et konkret projekt, der viser, hvordan finansieringen er
sammensat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-11-2011
Økonomiudvalget ønsker ikke at behandle sagen, før boliganalysen foreligger.

Supplerende sagsfremstilling
Fremlægges til fornyet behandling idet boliganalysen af marts 2011 nu er
optimeret og fremsendt til Økonomiudvalget til behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Økonomiudvalget kan ikke godkende at Aars Boligforening får lov til at erhverve
Jernbanegade 29.
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126. Forslag til retningslinjer for støtte fra Grøn Ordning Energinet.dk
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/11065
74137/12Åben
74102/12Åben
61352/12Åben

Retningslinjer, godkendt 14. oktober 2011 i
pdf
Oversigt på indkommende ansgninger i pdf
Konto Energinet, seneste vindmøller.pdf

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Henrik Kruuse
I forbindelse med Byrådets møde d. 26. april 2012 under godkendelse af
punktet om endelig vedtagelse af planlægning for vindmøller ved Krogstrup
anmodede Byrådet om, at der blev udarbejdet retningslinjer for de
støttemuligheder, som kommunen har ved den såkaldte Grøn Ordning.
Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) indeholder bestemmelser om
”den grønne ordning”. Den grønne ordning har til hensigt at skabe lokal accept
af opstilling af nye vindmøller. Ordningen medfører, at kommunen opsparer
88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen, i en pulje, der
administreres af Energinet.dk.
Midlerne fra den grønne ordning kan ifølge VE-lovens tildeles,
· anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i
kommunen, og
· kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik
på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energi.
For at ensrette proceduren på ansøgninger til Grøn Ordning godkendte
Chefgruppen på sit møde den 11. oktober 2011 administrative retningslinjer,
som er gældende for ansøgninger til puljen. Disse administrative retningslinjer
er vedlagt sagen til orientering.
Af retningslinjerne fremgår det blandt andet, at alle mulige projektforslag
behandles af en arbejdsgruppe, der er nedsat på tværs af forvaltningsområder.
Arbejdsgruppen afgiver en indstilling vedr. forslagene til Chefgruppen, der
indstiller forslagene til de berørte fagudvalgs godkendelse.
Arbejdsgruppen har på sit møde den 10. april 2012 anbefalet, at det er
væsentligt, at fordeling af midlerne anvendes på en måde, der understøtter de
overordnede kommunale udviklingsplaner for kommunen, og anbefaler derfor at
fordelingen bør ske efter følgende princip:
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· 85 % af midlerne fordeles direkte efter ansøgning til større projekter indenfor

bl.a. følgende områder: Byfornyelser/-forskønnelser, natur/miljø,
energi/klima, kultur/oplevelser.
· 15 % af midlerne fordeles direkte efter ansøgning til mindre projekter i
kommunens byer/landsbyer primært i og nær de områder, hvor vindmøllerne
er placeret.
Chefgruppen anbefaler på sit møde den 27. april 2012, at dette princip
supplerer de udarbejdede administrative retningslinjer for grøn ordning.

I henhold til de administrative retningslinjer behandlede Chefgruppen på sit
møde den 27. april 2012 arbejdsgruppens anbefaling til projektstøtte fra Grøn
Ordning 2012. Der var modtaget i alt 7 ansøgninger, 6 udefra og 1 fra
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens anbefaling var, at der støttes 1 projekt med
udgangspunkt i de kommunale udviklingsplaner efter 85 % -reglen ”Baneparken i Løgstør” - med støtte på 775.000 kr., samt 1 mindre projekt i en
af kommunens landsyer efter 15 % -reglen ”Legeplads i Testrup” – med støtte
på 77.000 kr..
Til sagen vedlægges oversigt på indkommende ansøgninger, samt de 2 nævnte
ansøgninger.
Lovgrundlag
Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), nr.1392 af 27. december
2008, §§ 18-20.
Sagen afgøres i Økonomiudvalget.
Økonomi
I Grøn Ordning er der pt. 852.000 kr., og beløbet er opsamlet fra de 4 seneste
opstillede Vindmøller i Aalestrup området. Hver godkendte og opstillede
vindmøller genererer 88.000 kr. pr. MW. De seneste 4 opstillede vindmøller er
på 3 MW/stk.
Administrationen indstiller
- at Økonomiudvalget godkender de administrative retningslinjer for grøn
ordning suppleret med det foreslåede princip til fordeling af midler
mellem større overordnede projekter i henhold til kommunale
udviklingsplaner og mindre lokale projekter fra de områder, hvor der er
opstillet vindmøller.

51

Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. maj 2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at fremadrettet bliver
fordelingsnøglen ændret til 25/75 % i stedet for 15/85 %.
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127. Aflysning af servitut pålagt i forbindelse med
byfornyelsesprojekt Farsø
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/13089

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Bettina Breiner
Økonomiudvalget har pr. 19. november 2008 accepteret, at byrden, som blev
pålagt ejendommene i forbindelse med byfornyelsesprojektet i 2005 i Farsø
bymidte aflyses.
Byrden er oprindeligt pålagt ejendommen matr.nr. 33a Farsø by, Farsø af
Kommunalbestyrelsen i tidligere Farsø kommune pr. 10.8.2005 pkt. 611.
Beslutningen i Kommunalbestyrelse i tidligere Farsø kommune, medførte blandt
andet tinglysning af retsvirkninger af beslutningen om byfornyelse vedr. de
berørte ejendomme beliggende Stationsvej 1 og 5, Søndergade 4a, 6 og 8, samt
Torvet 2, 3 og 5. Gældende for de enkelte ejendomme er tinglyst, at der ikke må
ske prioritering eller omprioritering uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Byrden er aflyst på de nævnte adresse efter accepten i Økonomiudvalget pr.
19.11.2008.
I forbindelse med aflysningen i Tingbogen, er der ikke taget højde for, at
matr.nr. 33a Farsø by, Farsø efter byfornyelsesprojektet er udstykket i matr.nr.
33 h og 33i begge Farsø by, Farsø.
Forvaltningen er gjort opmærksom på dette forhold af nuværende ejers bank,
idet byrden betyder, at nuværende ejer ikke kan optage lån uden accept fra
kommunen og derfor ikke er sidestillet med de øvrige ejere i området for
byfornyelsesprojektet, idet byrden ikke er aflyst på de udstykkede matrikler.
Forvaltningen finder derfor, at byrden aflyses på matr.nr. 33h og 33i begge
Farsø by, Farsø på lige vilkår med den oprindelige matr.nr. 33a Farsø by, Farsø.
Lovgrundlag
Byfornyelsesloven.
Sagen afgøres i Økonomiudvalget.
Økonomi
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Udgiftsneutral.
Administrationen indstiller
- at byrden aflyses på matr.nr. 33h og 33i begge Farsø by, Farsø på lige
vilkår med de øvrige matrikler under byfornyelsesprojektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling godkendt.
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128. Status på de kommunale bygninger, der er tomme
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

11/4829

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Martin Birk
Økonomiudvalget besluttede den 2. november 2011 at nedrive de nedslidte
ejendomme, såfremt de ikke kunne sælges.
Der orienteres hermed om status for de ejendomme, der har været udbudt til
salg.
1) Ejendomme, der er solgt
·

Nørdalvej 5, Giver, 9600 Aars

·

Asservej 26 A, 9600 Aars

·

Højvang 17, 9600 Aars: Der er afgivet tilbud, men den afventer politisk
godkendelse.

2) Ejendomme, der er i så dårlig stand, at de enten er nedrevet eller skal
nedrives efter indsatspuljen
·

Limfjordsvej 34, 9670 Løgstør

·

Brøndumvej 52, Skarp Salling, 9670 Løgstør

·

Vestre Skovvej 12, 9600 Aars

3) Ejendomme, der ikke er solgt, men er i for god stand til nedrivning ved hjælp
af indsatspuljen
·

Svoldrupvej 167, Østrup, 9600 Aars

·

Gartnerivej 5, Haubro, 9600 Aars

Disse ejendomme er i en forholdsvis god stand, så de kan ikke blive revet ned
med finansiering fra nedrivningspuljen. Nedrivningen finansieres som tidligere
vedtaget ved en modsvarende reduktion af driftsudgifterne for de pågældende
ejendomme. Forvaltningen har p.t. ikke et overblik over udgiften til
nedrivningen.
For så vidt angår de øvrige ejendomme, kan følgende oplyses:
·

55

Jernbanegade 3, 9600 Aars: Jernbaneklubben ønsker at anvende Den
gamle jernbanestation. Forvaltningen afventer et konkret udspil fra
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Jernbaneklubben om deres anvendelse af bygningen, før en evt. aftale kan
indgås.
·

Hesselvej 37, 9640 Farsø: Der har været en konkret forespørgsel om
anvendelsesmuligheden for Louns-Alstrups tidligere skole. Forvaltningen
undersøger denne mulighed.

·

Boldrupvej 66, 9620 Aalestrup: Der har været en konkret forespørgsel om
anvendelsesmuligheden for Simesteds tidligere skole. Forvaltningen
undersøger denne mulighed.

·

Møllevej 9, Strandby, 9640 Farsø: Der har været en konkret forespørgsel
om køb af ejendommen. Forvaltningen afventer et tilbud.

Kommunestyrelseslovens § 68 og Byfornyelseslovens § 98.
Sagen afgøres i Økonomiudvalget.
Økonomi
Indstillingen er udgiftsneutral i forhold til Økonomiudvalget tidligere beslutning.
Administrationen indstiller
- at
ejendommene: Svoldrupvej 167, 9600 Aars og Gartnerivej 5, 9600
Aars indstilles til nedrivning, der skal finansieres af driftsmidlerne for de
pågældende ejendomme.
- at
de fire sidstnævnte ejendomme indstilles til nedrivning, der primært
skal finansieres gennem nedrivningspuljen, medmindre forvaltningen
inden rimelig tid sælger, udlejer eller bruger den pågældende ejendom
til anden anvendelse. Økonomiudvalgets vil blive yderligere orienteret
om udviklingen på et senere tidspunkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Assersvej 26A er ikke solgt.
Følgende bygninger skal nedrives:
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·

Limfjordsvej 34, 9670 Løgstør (Nedrivningspuljen)

·

Brøndumvej 52, Skarp Salling, 9670 Løgstør (Nedrivningspuljen)

·

Vestre Skovvej 12, 9600 Aars (Nedrivningspuljen)

·

Svoldrupvej 167, Østrup, 9600 Aars

·

Gartnerivej 5, Haubro, 9600 Aars

Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. maj 2012

57

Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 09. maj 2012

129. Meddelelser
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:
Sagsfremstilling
Orientering fra formanden
Orientering fra administrationen
Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Temamøde for Økonomiudvalget den 16. maj 2012 kl. 15.00-18.30.
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130. Lukket - Byudvikling
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:
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131. Løgstør Fjernvarme - Kommunegaranti på 35 mio. kr.
(solfangeranlæg)
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

12/14624
82712/12Åben

Løgstør Fjernvarme - ansøgning om
kommunegaranti

Sagsfremstilling
Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller
Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om en kommunegaranti til optagelse af en
byggekredit på 35 mio. kr.
Byggekreditten skal anvendes til at finansiere opførelse af et solfangeranlæg på
ca. 20.000 m2 – placeret i Vindblæs.
I henhold til Kommunekredits regler, kan forsyningsvirksomheder ikke optage
lån i Kommunekredit uden at kommunerne giver en lånegaranti.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
Sagen afgøres i Byrådet.
Økonomi
Jævnfør den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune yde garanti for
lån til forsyningsvirksomheder, uden at det påvirker kommunens låneramme.
Administrationen indstiller
- at
der gives tilsagn om at der kan ydes en kommunegaranti til optagelse
af en byggekredit på maks. 35 mio. kr.
- at
tilsagnet er betinget af, at der efterfølgende – når byggeriet er afsluttet
– optages et lån med kommunegaranti i Kommunekredit med en
maksimal løbetid på 25 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2012
Administrationens indstilling anbefales godkendt.
Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.
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