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220 Ansøgning om godkendelse af opstillet skilt "ALDI" Midtergade 23, Hals.
Journal nr. 05.14.07G01 / /Sagsid 21671
Beslutningstema:
Det skal besluttes om man vil meddele tilladelse til at det opstillede skilt kan beholdes.

Indstilling / Beslutning:
Teknisk forvaltning indstiller den 27.07.2004, at ansøgningen drøftes.
Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 161:
Teknisk Udvalg besluttede ikke at godkende det ansøgte skilt. Ansøgeren opfordres til at komme med alternative forslag med en placering længere væk fra vejen samt mindre dominerende,
som TU he refter vil tage stilling til.
Teknisk forvaltning indstiller den 25.08.2004, at det alternative forslag til skiltning ved ”ALDI”
drøftes.
På baggrund af udvalgets tidligere beslutning har ansøgeren fremsendt ansøgning om et alternativt skilt. Skiltet, der ønskes opstillet, har målene 1180 mm x 1040 mm og sidder midt på
standeren, således det ikke fylder så meget ud over fortovet. Skiltet har samme udseende som
det opstillede, men er 75% mindre i areal end dette (det opstillede skilt måler 2360 mm x 2080
mm).

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 202:
Teknisk Udvalg besluttede, at sagen tages op på næste møde.
Teknisk forvaltning indstiller den 20.09.2004, at det alternative forslag til skiltning ved ”ALDI”
drøftes.
På baggrund af udvalgets tidligere beslutning har ansøgeren fremsendt ansøgning om et alternativt skilt. Skiltet, der ønskes opstillet er en dobbeltsidet pylon uden lys, der har målene 3000 x
1000 mm. Pylonen opstilles i rabat ved indkørsel til ”ALDI” ca. 6,00 m fra Ålborgvej ned ad
Midtergade.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 220:
Teknisk Udvalg besluttede, at godkende det ansøgte på betingelse af, at der sker en samlet
skiltning for de andre forretninger i ejendommen.

Sagens indhold:
Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til opstilling/bibeholdelse af det allerede opstillede
faneskilt i henhold til byggelovgivningen.
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Skiltet har en størrelse og udformning som vist på vedlagte tegning, fastholdt over et indstøbt
beslag til en sokkel. Skiltet er placeret ved midtergade mod Aalborgvej, vist på den beliggenhedsplan der indgik i selve byggesagsbehandlingen.
Ansøgeren oplyst, at de ikke på nuværende tidspunkt har andre størrelser på fritstående skilte.
Teknisk forvaltning blev den 17.06.2004 opmærksom på, at der var opstillet et fritstående reklameskilt uden forudgående ansøgning eller tilladelse på hjørnet af Aalborgvej og Midtergade.
Forvaltningen skrev til ejeren FJ-BYG om at såfremt skiltet ønskes bibeholdt, skulle ansøgning
indsendes til kommunen og vi oplyste firmaet om, at der på dette tidspunkt ikke var taget stilling
til, om der kunne meddeles tilladelse til opstilling af skiltet.
Forvaltningen har modtaget mange telefoniske og en enkelt skriftelig klage over opstilling af
skiltet.
Det er forvaltningens opfattelse, at skiltet er meget dominerende, da det på grund af sin størrelse og placering dækker for det frie udsyn til kirken, når man kommer til Hals fra vest. Det bør
derfor overvejes om der skal stilles krav om, at der opstilles et skilt der kun er synligt i umiddelbar nærhed af butikken.
Det kan oplyses, at ejendommen er ifølge ”Bymodel Hals” kommuneplantillæg nr. 37, beliggende i centerområde, hvor der for nyt byggeri og ombygning gælder ”Byggeskik i Hals by”.
I denne vejledning er der ikke nogen præcise regler om skiltning ( lokalplanbestemmelser eller
bevaringsplaner) men forvaltningen søger intentionerne i ”Byggeskik i Hals by” efterkommet,
ved at sikre, at eksisterende bebyggelse bevares og at ny bebyggelse tilpasses den helhed som
den skal indgå i.
Såfremt kommunen ikke kan blive enig med en bygherre om f.eks. skiltning, kan der nedlægges
et forbud efter planlovens § 14, det betyder at der efterfølgende skal udarbejdes en lokalplan
der regulerer forholdet.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
Planloven
Bilag:
Kort der viser skiltets placering
Tegning af skiltet
Billede der visualiserer skiltet i omgivelserne
(aldi.pdf)
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221 Forspørgsel om hvorvidt Engvej i Hals er berettiget til en form for hastighedsdæmpning
Journal nr. 05.13.10G01 / /Sagsid 21664
Beslutningstema:
Der skal besluttes hvorvidt Engvej i Hals er berettiget til en form for hastighedsdæmpning.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk Forvaltning indstiller d. 22 september 2004 at, sagen drøftes.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 221:
Teknisk Forvaltning besluttede, at skiltningen vedrørende Gåser og Fjordparken flyttes til Jacob
Severins Vej.
Samtidigt søges der hos politiet om at opstille gennemkørsel forbudt-skilt for biler over 3500 kg.

Sagens indhold:
En række beboer på Engvej har henvendt sig til Teknisk Udvalg i et brev dateret d. 31 marts
2004 hvor de beder Teknisk Udvalg om at undersøge hvorvidt Engvej i Hals er berettiget til en
form for hastighedsdæmpning.
Teknisk forvaltning har på den foranledning fortaget 2 anvendelige trafikmålinger på Engvej, så
der forligger i alt 3 uafhængige trafikmålinger. Disse sammen med en besigtigelse af vejen har
dannet grundlag for en vurdering af Engvej.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/

Teknisk Udvalg

Dato: 29. september 2004

Lovgrundlag:
Teknisk Udvalg er vejmyndighed for alle offentlige og private fællesvej.

Bilag:
Kopi af brev fra Carsten Nordhald, på vegne af beboer på Engvej.
Vurdering af Engvej.
Situationsplan.
(Engvej.pdf)

Blad nr.

418

Teknisk Udvalg

Dato: 29. september 2004

Blad nr.

419

222 Budgetopfølgning pr.31.08.2004 for Teknisk Udvalgs område.
Journal nr. 00.01S08 / /Sagsid 22042
Beslutningstema:
Teknisk Udvalg bedes forholde sig til budgetopfølgningsrapporten pr. 31.08.2004 for udvalgets
område samt bemærkningerne hertil.
Indstilling / Beslutning:
Det indstilles den 23.09.2004:
at regnskabsrapporten tages til efterretning

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 222:
Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:
Der er udarbejdet budgetopfølgningsrapport pr. 31/8-2004 for Teknisk Udvalgs område. Vurderingen er p.t. at driftsbudgettet for udvalget område vil komme ud med en merindtægt på 32.000
kr., fordelt med en merudgift på 188.000 kr. på det Skattefinansieret område og en merindtægt
på 220.000 kr. på det Takstfinansieret område

Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Budgetopfølgningsrapporten pr. 31.08.2004)
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223 Forslag til regulativer for Stae bæk, Gravholtgrøften, Vadsholtgrøften, Afløbet fra
Langholt Mose og Tilløbet til Afløb fra Langholt Mose.
Journal nr. 06.02.00P24 / /Sagsid 6901
Beslutningstema:
Det skal besluttes om forslaget til nye regulativer for Stae bæk, Gravholtgrøften/ Langholtgrøften samt Afløbet fra Langholt Mose kan godkendes og sendes i høring.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk Forvaltning indstiller den. 20. september 2004 at forslaget til nye regulativer for Stae
bæk, Gravholtgrøften/ Langholtgrøften samt Afløbet fra Langholt Mose indstilles til byrådets
godkendelse inden de sendes i høring.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 223:
Indstillingen godkendt.

Sagens indhold:
Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Miljøcenter Nordjylland I/S udarbejdet forslag til nye
regulativer for Stae bæk, Gravholtgrøften/ Langholtgrøften samt Afløbet fra Langholt Mose.
Regulativet for Stae bæk omfatter kommunevandløbene ”Stae bæk”, ”Tilløbet til Stae bæk”,
”Bjerrebæk”, ”Afløb fra Stae Mose” og ”Østre Grøft, dvs. i alt 6.612 meter hvoraf 1.508 meter er
rørlagt.
Regulativet for Graholtgrøften og Vadsholtgrøften omfatter kommune vandløbene ”Gravholtgrøften” og ”Vadsholtgrøften” dvs. i alt 5.381 meter.
Regulativet for Afløb fra Langholt Mose og Tilløbet til Afløb fra Langholt Mose omfatter kommunevandløbene ”Afløbet fra Langholt Mose” og ”Tilløbet til Afløb fra Langholt Mose”, dvs. i alt
5.136 meter hvoraf 692 meter er rørlagt.
Regulativerne danner retsgrundlag for administrationen af vandløbene. De indeholder bestemmelser om vandløbenes fysiske udseende og vedligeholdelse samt kommunens og lodsejernes
forpligtigelser og rettigheder ved vandløbene. Ved fastlæggelse af niveauet for vedligeholdelse
er der i regulativet for Stae bæk lagt vægt på miljøvenlige principper med bl.a. manuel grødeskæring som tilstræbes at følge den naturlige strømrende, der bugter sig ned gennem grøden.
Regulativerne medfører ingen ændringer i vandløbenes vandføringsevne, da den regulati vmæssige bundkote ikke er ændret i forhold til de tidligere regulativer.
Regulativet for stae bæk erstatter tidligere regulativ af 21. december 1987.
Regulativet for Gravholtgrøften og Langholtgrøften erstatter tidligere regulativ af 7. juni 1986.
Regulativet for Afløb fra Langholt Mose erstatter tidligere regulativ af 21. december 1987 .
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Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
Forslaget skal offentliggøres med mulighed for at komme med indsigelser i 8 uger inden endelig
godkendelse.
Lovgrundlag:
Vandløbsloven
Bilag:
Kortbilag til 3 vandløbsregulativer (vandloeb.doc)
Selve regulativerne ligger til gennemsyn i Teknisk Forvaltning.
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224 Ændring af gebyrer for I/S Morkana
Journal nr. 07.04.00P24 / /Sagsid 20319
Beslutningstema:
De nye gebyrer for I/S Mokana skal godkendes.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk forvaltning indstiller d. 22.099.2004
at grundgebyret for virksomhederne fastsættes til 99,12 kr. og
at der opkræves et administrationsgebyr på 10,00 kr.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 224:
Indstilles til økonomiudvalgets godkendelse.
Sagens indhold:
Teknisk udvalg godkendte d. 04.02.2004 principperne for ændring af gebyrpolitikken i I/S Mokana.
Det betyder at gebyrstrukturen ændres til følgende pr. januar 2005:
• Et grundgebyr som pålignes alle potentielle producenter af farligt affald. Grundgebyret er delt
i beredskabsgebyr og planlægnings- og administrationsgebyr.
• Et registreringsgebyr som betales pr. affaldsfraktion pr. aflevering.
• Driftsgebyrer
Grundgebyret bliver opkrævet af kommunerne ved virksomhederne. Registreringsgebyr og
driftsgebyr opkræves af I/S Mokana direkte ved affaldsproducenten eller gennem behandlere.
Der er i Hals Kommune 798 virksomheder, der skal have pålignet grundgebyret. Grundgebyret
er på Mokanas bestyrelsesmøde fastsat til 99,12 kr. pr. virksomhed. Udvælgelsen af virksomhederne er foretaget udfra en liste over alle virksomheder i Hals Kommune, der er efterfølgende
sket en sortering udfra KL’s liste over brancher, der producerer farligt affald. KL’s liste over
brancherne kan ses på deres hjemmeside http://www.kl.dk/2433/
Flere kommuner opkræver desuden et gebyr til den kommunale administration (opgørelse over
bidragspligtige virksomheder, opkrævning af gebyret via FAS m.m.). Dette kan sættes til 10 kr.
pr. virksomhed.
Økonomiske konsekvenser:
Grundbidraget, der opkræves ved virksomhederne, videresendes til I/S Mokana.
Et evt. administrationsbidrag vil betyde en indtægt til kommunen på f.eks. 7.980 kr.
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/
Kommunikation / Information:
/
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/
Bilag:
/
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225 Ansøgning om opstilling af shelters i Aslundskoven
Journal nr. 04.10.00G01 / /Sagsid 21758
Beslutningstema:
Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om opstilling af en shelter i Aslundskoven.

Indstilling / Beslutning:
Teknisk forvaltning indstiller den 25.05.2004
at
ansøgningen imødekommes og
at
udvalget drøfter om der skal opstilles flere shelters

Teknisk Udvalgs møde 2. juni 2004 Punkt 130:
Teknisk Udvalg godkendte det ansøgte. Udvalget godkendte, at der fra TU’s diverse anlæg bevilges kr. 5.000 til materialer til en shelters yderligere.

Teknisk forvaltning d. 08.09.2004
Efter udvalgets beslutning meddelte forvaltningen ansøger, at der kunne opstilles 2 shelters,
etableres fold til heste m.m., bl.a. på betingelse af, at de selv sørgede for driften (dvs. renholdelse og vedligeholdelse). De har efterfølgende meddelt, at de ikke ser sig i stand til at varetage
dette, og anmoder kommunen om at føre tilsyn og varetage drift.
Da der dels har været en del hærværk, og da der dels skal renholdes efter heste, vurderes det
at driften kan beløbe sig til 5.000 kr. årligt.
Teknisk forvaltning indstiller d. 08.09.2004
at udvalget drøfter om kommunen er indstillet på at påtage sig driften

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 225:
Teknisk Udvalg besluttede, at Hals Kommune ikke ville føre tilsyn og varetage driften af de
fremtidige shelters m.v.

Sagens indhold:
Hals Kommune har modtaget et forslag til opstilling af shelter (inkl. en hestefold) ved pladsen på
den gamle grusgrav i Aslundskoven (ansøgning medsendt)
Ansøger har ansøgt og fået midler til en shelter fra Friluftsrådet. Han ansøger nu kommunen
(som grundejer) om lov til opsætningen, og foreslår samtidig at kommunen udvider antallet til 23 stykker.
Idéen med at etablere en shelterplads det pågældende sted er dels at pladsen kan benyttes af
ridende dels at der er mulighed for at komme til pladsen for gangbesværede.
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En evt. tilladelse kan indeholde bestemmelser om driften af området (oprydning, reparationer
m.m.), i modsat fald bør der afsættes drift på budgettet.
Økonomiske konsekvenser:
Afhængig af om kommunen vil gå ind i projektet og etablere flere shelters skal der frigives midler. Det kunne i givet fald ske på Teknisk Udvalgs diverse rekreative anlæg. En shelter koster i
materialer ca. 5000 kr.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Ansøgning om opstilling af shelter (eldok – Shelter.tif)
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226 Forslag til Lokalplan 7.25 "Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/Sydvestvej"
Journal nr. 01.02.05P16 / /Sagsid 22629
Beslutningstema:
Det skal besluttes, hvorvidt forslag til lokalplan 7.25 ”Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/Sydvestvej” samt rammetillæg 7Rek7 skal fremlægges i offentlig høring.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk forvaltning indstiller den 22.09.2004 ’
at
forslag til lokalplan 7.25 ”Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/Sydvestvej” samt
rammetillæg 7Rek7 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 226:
Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:
Hals Kommune har modtaget en udstykningsplan for et sommerhusområde ved Sydvestvej/Skovsgårdsvej.
Området er omfattet af ramme 7So7 i sommerhusområdet. Udstykningen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.
Der ønskes udstykket 8 sommerhusgrunde, samt et areal til grønt fællesareal i landzonen
umiddelbart syd for sommerhusudstykningen. Det vurderes, at udstykningen er lokalplanpligtig,
idet der er tale om en udstykning, der giver væsentlige ændringer i det bestående.
Lokalplanen dækker både sommerhusudstykningen og landzonearealet, til den lille del i landzonen er der udarbejdet et rammetillæg 7Rek7.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
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Blad nr.

Kommunikation / Information:
Forslaget til lokalplan og rammetillæg skal offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger.
Lovgrundlag:
Planloven

Bilag:
Forslaget til Lokalplan 7.25 kan læses og downloades via Hals kommunes hjemmeside
http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/
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227 Ændring af regulativet for aflevering af affald til genbrugsplader i Hals Kommune
Journal nr. 07.00.03P24 / /Sagsid 21425
Beslutningstema:
Det skal besluttes om der skal indføjes to nye fraktioner (gips og affaldstræ) i regulativet for a flevering af affald til genbrugspladserne, samt om der skal indføres begrænsninger på aflevering
af bygningsaffald på pladserne.

Indstilling / Beslutning:
Teknisk Forvaltning indstiller den 25. marts 2004 at
Affaldstræ og gips indføjes som nye fraktioner i regulativet, og at der fastsættes en max.
mængde – det der kan være på en trailer - med hensyn til sorteret bygningsaffald som afleveres
på pladserne.
Teknisk Udvalgs møde 31. marts 2004 Punkt 75:
Teknisk Udvalg besluttede at indstille til byrådet,
at forslaget til ændringer vedrørende bygningsaffald godkendes med ikrafttræden den 1. juli
2004 og
at forslaget vedrørende træaffald udsættes til mødet i august.
at forslaget vedrørende gipsaffald godkendes.
Byrådets møde 28. april 2004 Punkt 57:
Godkendt som indstillet
Teknisk Forvaltning d. 26. juli 2004
Til yderligere belysning af punktet vedrørende træaffald er medsendt et notat fra ”affald danmark”. Notatet belyser de miljøøkonomiske konsekvenser ved frasortering af træaffald til genanvendelse i spånpladeproduktion.
Notatet påviser ikke nogen klar miljømæssig gevinst ved genanvendelse af affaldstræ i sammenligning med forbrænding.
Teknisk Udvalgs møde 4. august 2004 Punkt 151:
Udsat.
Teknisk Udvalgs møde 10. august 2004 Punkt 182:
Sagen udsættes til mødet den 29. september 2004.
Teknisk Forvaltning d. 22. september 2004
Spørgsmålet vedr. træaffald har været drøftet på teknikermøde i Reno-Nord d. 26.08.2004 og
på Bestyrelsesmøde d. 31.08.2004. Indstillingen var at ”affald danmark” anmoder Miljøstyrelsen
om at gennemføre en uvildig undersøgelse af miljøkonsekvenserne ifm. genbrug af træaffald.
Det blev oplyst, at det er op til kommunerne selv, hvad de vil gøre. Flere kommuner har igangsat udsortering af træ fra genbrugspladserne.
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Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 227:
Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at der skal ske udsortering af træaffald.

Sagens indhold:
Der er opstået mulighed for at træaffald som f.eks. køkkenelementer, møbler, træemballage,
døre, spån-, MDF- og krydsfinerplader kan afleveres til genbrug til nye spånplader. I dag afleveres træaffaldet til forbrænding på Reno-Nord. Udgiften til at aflevere til genbrug er ca. den
samme som forbrændingsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.
Ligeledes er der mulighed for at aflevere gipsaffald til genbrug i stedet for at deponere det på
Rærup Losseplads. Gipsaffald med tapet, glasvæv, søm og skruer kan nu afleveres til genbrug
hvor det anvendes som råvarer til produktion af nye gipsplader. Udgiften er ca. den samme som
deponeringsprisen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor at fraktionen tilføjes til regulativet.
Bygningsaffald er en eksisterende fraktion i regulativet. I dag modtages meget store mængder
fra nedrivning af bygninger m.m. Affaldet knuses og søges afsat, men mængderne er for store
og produktet er for dårlig så det hele kan ikke afsættes.
Derfor foreslås at vilkårene for aflevering af fraktionen ændres således at der efter den 1.
august 2004 kun kan afleveres max. en trailerfuld bygningsaffald. Affaldet skal fremover ligeledes sorteres i rent beton, tegl, og jernbeton for at kunne knuse det til nogle mere anvendelige
produkter.
Der vedlægges et notat med de foreslåede ændringer til regulativet.
Økonomiske konsekvenser:
/
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
Ændringen af regulativet skal annonceret i Hals Avis
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Gældende regulativ for aflevering af affald til genbrugspladserne i Hals Kommune. (regulativ.doc) Tidligere fremsendt til TU d. 31 marts 2004.
Notat med ændringer til regulativet (fraktioner.doc) Tidligere fremsendt til TU d. 31 marts
2004.
Notat fra affald danmark (miljoevurdering.pdf) Tidligere fremsendt til TU d. 04.08.2004
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228 Forslag til Affaldsplan 2005-2016
Journal nr. 07.00.01P15 / /Sagsid 21290
Beslutningstema:
Det skal besluttes, hvorvidt forslag til Affaldsplan 2005-2016 skal fremlægges i offentlig høring.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk Forvaltning indstiller den 22.09.2004
at
forslag til Affaldsplan 2005-2016 fremlægges i offentlig høring.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 228:
Indstillingen indstilles til byrådets godkendelse.

Sagens indhold:
Der er udarbejdet et forslag til ny Affaldsplan.
Affaldsplanen indeholde en kortlægningsdel som beskriver status for affaldsområdet i kommunen, en målsætningsdel som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og en planlægningsdel med særlig focus på den første 4 år af planperioden.
Til kortlægningsdelen benyttes data fra den kortlægning vi har gennemført vedr. erhvervsaffald
på genbrugspladsen, samt data indsamlet af Reno Nord fra samtlige transportører af affald.
Kortlægningen af affaldsstrømme og mængder er mere nøjagtig end tidligere, dette gør at der
viser sig store forskydninger, der kun kan forklares med den nye registrering.
Derudover er der en opfølgning på målene i forrige Affaldsplan.
Teknisk Udvalg besluttede på mødet d. 03.03.2004 at der ikke skulle indarbejdes nye fokusområder udover de eksisterende samt initiativerne i regeringens affaldsstrategi for 2005-2008.
Initiativerne som har betydning for Hals Kommune er bl.a. en indsats overfor øget genbrug af
metal- og plastemballage fra husholdningerne samt øget information til borgere/institutioner/erhverv om kommunens affaldsordninger. Indsatsen med øget genbrug af emballage fra husholdningerne er indarbejdet som nye fraktioner på kommunens genbrugspladser
eventuelt suppleret med målrettet informationskampagner.

Økonomiske konsekvenser:
/
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Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Forslag til Affaldsplan 2005-2016 (Affaldsplan 2005-2016.doc, Grundlag for affaldskortlægning i Hals Kommune2004.doc, Hals affald.xls)
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229 PLC anlæg på Hals Centralrenseanlæg
Journal nr. 06.03.00G01

/ /Sagsid 22665

Beslutningstema:
Der skal tages stilling til udgiften til etablering af PLC styringssystem på Hals Centralrenseanlæg.
Indstilling / Beslutning:
Teknisk Forvaltning indstiller den 25.08.2004
at
der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. finansieret via kasseudlæg og
at
det samlede beløb til etablering af PLC systemet på 850.000 kr. frigives

Teknisk Udvalgs møde 1. september 2004 Punkt 211:
Sagen udsættes.

Teknisk Forvaltning d. 08.09.2004
Det kan supplerende oplyses, at NIRAS ikke var inde i en vurdering i første omgang (dvs. da
udgiften beløb sig til 600.000 kr.). Her fremkom de med et tilbud på en konkret opgave; udskiftning af anlægget på renseanlægget.
Efterfølgende har de været inddraget og har udarbejdet en redegørelse, hvoraf det fremgår at
der ligeledes bør ske udskiftning af anlæg på flere pumpestationer. Herefter vil udgiften blive
850.000 kr.
Redegørelsen er vedlagt i bilag.

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 229:
Teknisk Udvalg indstiller til økonomiudvalget,
at
der gives en tillægsbevilling på kr. 250.000,00 finansieret via kasseudlæg og
at
det samlede beløb til etablering af PLC systemet på kr. 850.000,00 frigives.

Sagens indhold:
I budgettet for 2004 blev der afsat 600.000 kr. til udskiftning af PLC styringen af Hals Centralrenseanlæg, idet det eksisterende system ikke længere blev serviceret.
I den forbindelse viser det sig, at der skal ske en udskiftning af pumpestyringen på en ca. 25
pumpestationer, idet disse kun kan kommunikere med overvågningssystemet via det ”gamle”
PLC system.
Udgiften til fornyelse af hele systemet vil beløbe sig til 850.000 kr., fratrukket det allerede afsatte
beløb på 600.000 kr., er der en rest på 250.000 kr.

Teknisk Udvalg

Dato: 29. september 2004

Blad nr.

433

Teknisk udvalg besluttede d. 04.08.2004 i forbindelse med behandlingen af budgettet, at der
skulle bringes en særskilt sag op vedrørende køb af systemet. I beregningen af spildevandsafgiften er udgiften medregnet for 2004.
Anlægget vil kunne etableres i løbet af efteråret.
Økonomiske konsekvenser:
Merbeløbet på 250.000 kr. foreslås finansieret via kasseudlæg. Den samlede udgift på 850.000
kr. søges frigivet.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/

Bilag:
Redegørelse fra NIRAS vedr. ”Udskiftning og modernisering af PLC-system” (Niras.pdf)
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230 Orientering ved formanden - Teknisk Udvalg.
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20770
Beslutningstema:
1. Naturfredningsforeningen.
2. Slam.
3. Vester Hassing.
4. Grund i Ø. Hassing
5. Reno Nord
6. Evt.
Indstilling / Beslutning:

Teknisk Udvalgs møde 29. september 2004 Punkt 230:
Ad.1
Forslag om mødedato 16.11, 22.11 og 23.11.
Ad.2
Orientering taget til efterretning.
Ad.3
Ingen bemærkninger.
Ad.4
Orientering taget til efte rretning.
Ad.5
Drøftes på næste møde.
Ad.6
Drøftet projektet på Halsvej.
Drøftet busskur – Gandrup.
Drøftet miljøgodkendelser.

Bilag:
/
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