Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder i 2015
På politikområdet ”Plan, natur og miljø” er
der følgende fokus i budgetåret 2015:

og driften i kommunens forskellige naturområder i de kommende år.

Vand- og Natura 2000 planer
Den kommunale del af de statslige Vand- og
Natura 2000 planer gennemføres i form af
realisering af de kommunale handleplaner.

Anden fase består af løbende udarbejdelse
af årlige handleplaner, der beskriver, hvilke
af Natur- og Parkplanens indsatser, der skal
realiseres hvor og hvornår.

Arbejdet med 1. generation af de statslige
Vand- og Natura 2000 planer forventes afsluttet med udgangen af 2015.

Natur- og Parkplanen forventes færdiggjort
primo 2015, samtidig forventes en realisering
af planens indsatser påbegyndt.

Samtidig forventes det, at der skal udarbejdes høringssvar til 2. generation af Vand- og
Natura 2000 planer

Klimatilpasningsplan
Energi Viborg Vand færdiggjorde i 2014 kortlægning for kloak i ca. 100 byer, supplerende
udpegning af risikoområder og afklaring af
indsatsbehov i risikoområderne

Viborg Naturpark
De overordnede rammer for naturparken falder på plads i 2015. Planlægningen af konkrete delprojekter i naturparken går i gang,
og borgere og andre interessenter vil blive
inddraget og deres projektideer koordineret.
Realisering af Natur- og Parkpolitik
Den vedtagne Natur- og Parkpolitik realiseres. Dette sker primært i to faser:
I første fase udarbejdes en Natur- og Parkplan (arealanvendelsesplan). Planen skal indeholde en beskrivelse og en udmøntning af
politikkens godkendte tværgående målsætninger og temaer på det geografiske niveau.
Med andre ord skal planen fastlægge konkrete mål for karakteren, indholdet, faciliteter
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Viborg Kommune udarbejder derefter i 2015:
Prioritering af indsatsen i de udpegede
risikoområder
Samlet handlingsplan med:
o Økonomi og finansiering
o Samlet prioritering af indsats
Udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen
Strategisk energiplanlægning
Der udarbejdes en strategisk energiplan,
som skal sikre Byrådet overblik og styringsmulighed over energiområdet samt
fremme dialog og samarbejde mellem
forskellige aktører inden for energiområdet. Det bliver en samlet plan for Viborg

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes
særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny
lovgivning eller aktuelle udfordringer.
Kommunes fremtidige udvikling på energiområdet under hensyntagen til ønsket
om at være uafhængig af fossile brændstoffer.
Arbejdet sker i en arbejdsgruppe bestående af varmeværker og kommunen.
Desuden er der nedsat otte temagrupper
bestående af varmeværker og andre relevante aktører, som kortlægger udviklingsmuligheder og scenarier for fremtidig produktion og forsyning af henholdsvis el og varme samt evt. brug af lokale
ressourcer.
Miljøtilsyn
Implementering af ny bekendtgørelse om
miljøtilsyn, der er vedtaget medio 2013, fortsætter i 2015. Bekendtgørelsen indeholder
bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsyn og afløser den tidligere aftale mellem
KL og miljøministeren.
De nye bestemmelser om tilsyn medfører, at
der skal udføres et større antal tilsyn på de
virksomheder, hvor der enten er en øget risiko for forurening af omgivelserne eksempelvis på grund af beliggenhed, eller hvor der er
konkrete problemer med at overholde de
gældende bestemmelser.
Derudover er der nye krav om tematilsyn og
krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter.

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet
Miljøgodkendelser
Der forventes behandlet ca. 35 ansøgninger
om miljøgodkendelse for husdyrbrug og ca.
10 tilladelser til udvidelser på husdyrbrug.
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Der forventes behandlet ca. 95 anmeldelser
om dyrehold eller anlæg efter husdyrlovens
anmeldeordning.

Affaldsressourceplan
Implementeringen af ny affaldsressourceplan
igangsættes i samarbejde med Revas.

Der forventes behandlet 10-15 ansøgninger
om miljøgodkendelse for erhvervsvirksomheder.

Planlægning
Der er planlagt for omdannelse af 25% af
arealet i Baneby.
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Målsætninger og indsatsområder
MÅLSÆTNINGER
Vi skal fastholde og forbedre borgernes
sundhed
Indsatsområder:
Sundhedsskadelig forurening skal forhindres
Mulighederne for friluftsliv skal styrkes
Drikkevandets kvalitet skal sikres
Vi skal fastholde og forbedre Viborg
Kommunes natur
Indsatsområder:
Forurening af naturen skal forhindres
Andre forringelser af naturen, landskabsbilledet og historiske værdier skal
forhindres
Naturen, landskabsbilledet og historiske
værdier skal forbedres
Vi skal fastholde og forbedre byerne og
erhvervslivets udviklingsmuligheder
Indsatsområder:
a) Attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres:
b) Byerhvervenes vilkår skal forbedres
c) Vilkårene for jordbrug, fiskeri og råstoferhverv skal forbedres
d) Vilkårene for turismen skal forbedres
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e) Vilkårene for infrastrukturen fastholdes
og forbedres
Vi skal medvirke til at det globale klima
ikke forringes

Sektorpolitikker
Byrådet har i 2013 vedtaget en Natur- og
Parkpolitik. Der er ikke vedtaget andre sektorpolitikker for Plan, Natur- og Miljøområdet.

Her gengives mål/indsatsområder fra
vedtagne politikker og strategier samt
øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.
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VISION 2019 – DET LANGE SIGT
Det lange sigt bærer præg af både at være
visionært og samtidig relativt konkret.
Nedenfor gives bud på, hvordan det står til
med målopfyldelsen omkring 2019.
Drikkevand 2019
Drikkevandet fra samtlige almene vandværker har en god kvalitet og overholder fortsat
kvalitetskravene, uden brug af videregående
rensning.
Alle ejendomme i Viborg Kommune har mulighed for en drikkevandsforsyning, der opfylder de gældende kvalitetskrav.
Spildevand 2019
Separatkloakering udføres i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan,
bl.a. for at mindske udledningen af opspædet
uhygiejnisk spildevand og for at forhindre
oversvømmelser. Der er samlet gennemført
ca. 20 projekter fra 2015 til 2018.
Klimatilpasning 2019
Der er påbegyndt og gennemført klimatilpasningsprojekter i overensstemmelse med klimatilpasningsplanens prioritering af indsatsen i de udpegede risikoområder.
Rekreative muligheder 2019
Der er nedsat en bestyrelse for Viborg Naturpark og første del af naturparken er under
etablering.
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Vi har en god og effektiv formidling af mulighederne for friluftsliv i Viborg Kommune, bl.a.
med anvendelse af interaktive kort på hjemmesiden og andre relevante informationsteknologier.
Den rekreative værdi af kommunens arealer
øges ved at sælge arealer og i stedet erhverve andre arealer med henblik på øgede
rekreative muligheder – f.eks. i bynære områder. Der forventes i 2019 en øgning i besøgstallet med ca. 50 % på de nye arealer i
forhold til de gamle.
De rekreative muligheder, der opstår i forbindelse med nyetablerede naturområder
bl.a. som følge af Vand- og Naturhandleplanerne, søges realiseret. Dette gøres ved at
gennemføre projekter i forbindelse med minimum 2 vådområder. Projekterne gennemføres ved lodsejerinddragelse og gennem
ekstern medfinansiering. Der fokuseres bl.a.
på fysisk og visuel tilgængelighed.
Naturen 2019
Den første Kommunale Vandhandleplan er
gennemført. Det er sket ved, at der i overensstemmelse med planen er fjernet både
mindre og større spærringer i vandløbene,
åbnet rørlagte vandløbsstrækninger, gennemført vandløbsrestaureringer. Desuden er
planens indsatser i forhold til spildevand og
dambrug gennemført.
I forbindelsen med udmøntningen af indsatserne i de kommunale Natura 2000handleplaner er lodsejere i ca. 12 udvalgte
delområder informeret om og motiveret for

mulighederne for tilskud til frivillige indsatser,
ligesom der er gennemført ca. 5 større hydrologiprojekter om ændret vandstand.
Der er gennemført et restaureringsprojekt for
Birkesø, og der foreligger et forprojekt med
henblik på at restaurere Rødsø. Indsatsen i
Rødsø tilpasses den indsats med etablering
af våde enge, der skal gennemføres i henhold til Statens Vandplan.
Der er gjort en indsats for at nedbringe okkerpåvirkningen i 2-3udvalgte vandløbssystemer.
Gennem det løbende arbejde med skovcertificeringen er biodiversiteten og naturindholdet i kommunens skove øget. Det sker ved
at leve op til skovcertificeringskravene
(PEFC), herunder bl.a.:
udlægge ca. 7,5 % som hhv. urørt skov
eller plejet naturareal
øge andelen af ”dødt ved” ved at lade 5
træer pr. hektar stå ved afdrift eller 3
højstubbe ved tynding til naturligt henfald
og død, til gavn for svampe, insekter og
redetræer (fortrinsvis løvtræer).
Sideløbende hermed øges andelen af hjemmehørende træarter, der undgås fældning af
større områder på en gang, og der benyttes
skånsom jordbearbejdning ved nyplantning
samt ved pleje af natur og fortidsminder.
Der er gennemført førstegangspleje for alle
arealer i fredningerne for Hvidding Krat, Hald
Sø og Hærup Sø.
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Miljøtilsyn og miljøgodkendelser 2019
Der sker ikke væsentlig udledning ud over de
fastlagte grænseværdier af miljøfarlige stoffer, der kan være sundhedsskadelige.
Sundhedsskadelig forurening fra virksomheders og husdyrbrugs emissioner, støj, lugt,
affald, spildevand mv. kan kun forekomme i
forbindelse med uheld.
Gennem godkendelser, tilladelser og tilsyn er
opnået, at ingen beboelse i Viborg Kommune
påvirkes af væsentlige støj-, luft- eller lugtgener.
Miljøbelastningen fra husdyrbrug er reguleret, så udvaskning af nitrat mv. fra landbrugsarealer tilgodeser de fastsatte grænser
for drikkevandskvaliteten.
Der er indført en række tiltag, der skal medføre, at 42 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2018.
Planlægning 2019
Der er i kommuneplanen udpeget tilstrækkelige og velbeliggende arealer til byudvikling,
uden at vigtige natur- og kulturhistoriske
værdier er forringet.
Der er gennemført en planlægning for de bynære landskaber ved kommunens centerby-
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er, således at nye boligområder placeres
mest hensigtsmæssigt i forhold til natur og
landskabelige kvaliteter.
Der sikres tilstrækkelig afstand fra boligområder til landbrug og til erhvervsområder ved
kommune- og lokalplanlægning.
Der er vedtaget nye lokalplaner for erhvervsområder, således at der ikke er mulighed for
nye boliger i erhvervsområder, hvor det kan
skabe miljøkonflikter.
Der er indført en procedure, så der ved planlægning for boligområder fastlægges en strategi for håndtering af potentielle konflikter
mellem boliger og landbrug.
Der er udarbejdet lokalplan for 2. etape af
Arnbjerg, og halvdelen af etapen er byggemodnet med fokus på bæredygtighed
Der er foretaget en revision af kommuneplanens udpegninger af værdifulde landskaber,
naturområder og økologiske forbindelseslinjer med henblik på en kvalificering.
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Effektmål i 2015-2018

Der udarbejdes tre til fem effektmål på
hvert politikområde. Effektmål er målbare
målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne
og samfundet.

2015

2016

2017

2018

De 33 indsatser i Natur- og Parkpolitikken skal realiseres.

20%

40%

60%

80%

Forbedret spildevandshåndtering
Antallet af problemhændelser på renseanlæggene er reduceret med 40% i 2025 i forhold til 2013-niveau.

-

10%

Forbedring af vandmiljø, biodiversitet mv.
De projekter som Viborg Kommune er forpligtet til at gennemføre jf. Statens Vandplaner skal være gennemført
med udgangen af 2015.

Løbende målopfyldelse, se delmål i
effektmålsskabelon

Realisering af Natur- og Parkpolitikken
(tværgående effektmål med TU’s Grønne områder)

-

20%

Forbedret service ved synliggørelse af forventet
sagsbehandlingstid i Teknik & Miljø
(tværgående effektmål med TU – Trafikområdet)
Der bliver inden 8 arbejdsdage kvitteret for alle henvendelser, mundtligt eller skriftligt, og med angivelse af forventet sagsbehandlingstid. Viser det sig, at den udmeldte
sagsbehandlingstid ikke kan overholdes, orienteres ansøgere om dette

Mål forventes opfyldt

Mål forventes opfyldt

Mål forventes opfyldt

25%

35%

40%

50%

Der føres obligatoriske tilsyn

Der føres obligatoriske tilsyn

Der føres obligatoriske tilsyn

Der føres obligatoriske tilsyn

Mål forventes opfyldt

Forbedret bymiljø via etablering af Baneby Viborg
Der er vedtaget lokalplaner for omdannelse af 50% af
arealet senest i 2017
Forhindre sundhedsskadelig forurening
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Sundhedsskadelig forurening fra virksomheders og husdyrbrugs emissioner, støj, lugt, affald, spildevand mv. forhindres ved at udføre regelmæssige tilsyn i overensstemmelse med bestemmelserne i miljøministeriets tilsynsbekendtgørelse.

Budget 2015-2018

Mål og Midler – Plan-, natur- og miljøområdet
Budgetramme
Budgetramme fordelt på hovedområder
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser
Resultat 2013
Grønne områder og naturpladser
780
Naturforvaltningsprojekter
3.938
Skove
883
Vandløb *
5.073
Miljø **
3.853
I alt
14.527

Budget 2014
435
7.252
698
5.088
3.270
16.743

Budget 2015
434
6.778
699
5.087
3.264
16.262

Budget 2016
434
6.781
699
5.087
3.190
16.191

Budget 2017
434
7.138
699
5.087
2.826
16.184

Budget 2018
434
7.138
699
5.087
2.826
16.184

Anm.: (-) er lig med mindreforbrug/indtægt

* Fælles formål, vandløbsvæsen og vedligeholdelse af vandløb
** Fælles formål, miljøbeskyttelse m.v., miljøtilsyn – virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn og skadedyrsbekæmpelse
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Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)

Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)
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Grønne områder og naturpladser
Naturforvaltningsprojekter
Skove
Vandløb *
Miljø **
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2.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget
Forbruget på området varierer end del fra år til år, bl.a. fordi der løses
projektorienterede opgaver med en tidsafgænsning. Der kan nævnes
naturplejeprojekter og vandløbsrestaureringer. Budgettet er fra 2013
forøget med 1,8 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende
grøn vækst og natura 2000 handleplaner. Budgettet er endvidere forhøjet med 5.3 mio. kr. til naturgenopretning, bekæmpelse af okkerforurening og etablering af faunapassager. Disse poster har hidtil været
omfattet af anlægsbudgettet.
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Budgetforudsætninger
Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)
Pris (nettoudgift) i kr.
Regnskab Budget
Budget
2013
2014
2015

Regnskab
2013

(pris pr. km 2 skov- og naturarealer)
Grønne områder og naturpladser
Naturforvaltningsprojekter
Skove

Vedligeholdelse af vandløb

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn
m.v.

Budget
2015

80.689
44.857
44.742
2
(pris pr. km i Viborg kommune)

9,7
9,7
9,7
2
(antal km i Viborg kommune)

783

435

434

2.786
5.091
4.657
(pris pr. km 2 skov- og naturarealer)

1.422
1.422
1.422
(antal km2 skov- og naturarealer)

3.962

7.239

6.622

894

695

696

92.154

71.648

71.753

9,7

9,7

9,7

(antal km offentlig vandløb)

133

324

324

450

450

450

60

146

146

11.228

10.953

10.953

450

450

450

5.052

4.929

4.929

577

1.932

1.928

3.285

1.515

1.514

1.739

1.714

1.713

-1.730

-1.826

-1.826

-3

-69

-69

14.619

16.709

16.087

(pris pr. indbygger i Viborg komm.)
Miljøbeskyttelse, fælles formål

Totale nettoudgifter i 1.000 kr.
Regnskab Budget
Budget
2013
2014
2015

(antal km2 skov- og naturarealer)

(pris pr. km offentlig vandløb)
Vandløbsvæsen, fælles formål

Mængde
Budget
2014

(antal indbyggere i Viborg komm.)

6,15
20,47
20,35
(pris pr. km2 i Viborg kommune)
2.310

1.065

1.065

93.817
94.350
94.753
(antal km2 i Viborg kommune)
1.422

1.422

1.422

Skadedyrsbekæmpelse (rotter):
Udgifter
(pris pr. bidragsyd. ejendom)
Indtægter

(antal bidragsyd. ejendomme)

-49,60

-49,36

-49,35

34.883

36.998

36.998

-

-

-

-

-

-

Øvrige nettoudgifter
I alt
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Øvrige nettoudgifter uden pris- og mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)
Totale nettoudgifter i 1.000 kr.
Regnskab Budget
Budget
2012
2013
2014
Miljøtilsyn - virksomheder

-3

-69

-69

-3

-69

-69

Øvrige nettoudgifter
I alt
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Forklaring af budgetforudsætninger
Udvikling i pris og mængde
Der er uændret serviceniveau og ingen udvikling i mængder, men på Grønne områder
og naturpladser har der i 2013 været et øget
forbrug til genvækst, hvilket sker med 5-10
års mellemrum.
Øvrige forudsætninger
Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt
som grundlag for budgetlægningen.
Budgetterne er reguleret med Kommunernes
Landsforenings pris- og lønskøn.
Væsentlige ændringer i budgettet
Indenfor budgetrammen
En ny bekendtgørelse om miljøtilsyn
indeholder bestemmelser om omfang og indhold af miljøtilsynet og
har afløst aftale mellem KL og miljøministeren. De nye bestemmelser
om tilsyn forventes at medføre, at
der skal udføres et større antal tilsyn
end tidligere.
Der er samtidig ændret på gebyropkrævningen indenfor landbrugsområdet, så der bliver færre indtægter
på området.
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Budgetforliget
Udvidelser:
Der er afsat 1 mio. kr. til klimatilpasning i budget 2015 og overslagsårene
Der er afsat 0,15 mio.kr. til udvidelse
af Gudenåprojektet

