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1.
Godkendelse af udkast til lokalplan nr. 218 for Gravlev by
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 08/5538
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sagen, sidst behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 11-112008.
Der har gennem en årrække været behov for en afklaring af, hvordan landsbyen Gravlev
ønskes udviklet fremover, hvilket ønskes afklaret ved hjælp af denne landzone-lokalplan.
Gravlev er en landsby, som ligger på kanten af en højderyg, hvor der er ager- og skovbrug mod vest og den naturgenoprettede Gravlev sø mod øst. Gravlev ligger utroligt
naturskønt, hvor der er udsigt til Lindenborg ådal, som er en del af Rebild Bakker fredningen. Der er bl.a. behov for at regulere boligbyggeriet, så byen ikke bliver mere synlig
fra ådalen, ikke mister sin løse struktur, som bidrager til det i Regionplanen registrerede
kulturmiljø i landsbyen samt at sikre at ny bebyggelse bygges som landsbytypiske
huse: længehuse med højt saddeltag, evt. med udnyttede tagetager.
Pt. er der 7 boliger i landsbyen, som ikke har tilknyttet beboere via folkeregisteret.
Dertil kommer, at der er en ubebygget grund og en tom bygning, som lokalplanen åbner
mulighed for kan ændres til bolig. I alt 9 muligheder for at bosætte sig. Dette skal ses i
sammenhæng med, at der (når man ser bort fra Gravlev Omsorgshjem) findes 24 boliger
indenfor lokalplanområdet. Der foreligger samtidig ansøgning på udstykning af 2 grunde,
konvertering af en lejlighed til et hus, 2 lejligheder, et forsamlingshus samt nye
institutions-boliger.
Institutionen Støvring Omsorgshjem, som er etableret i den gamle Gravlev skole udenfor
byen, ønsker at udvide sine aktiviteter. Der er pt. 18 beboere. Institutionen har ansøgt om
mulighed for at etablere 2-4 boliger på første salen, når fælleshuset nede i byen bliver
bygget og forsamlingssalen bliver frigjort. Dertil kommer et ønske om at etablere op til 10
boliger på i alt 400 m² nybyggeri, hvor lokalplanen dog kun åbner mulighed for 6 boliger
på maks. 200 etage-m² bygget areal i 1 eller 1½ etage.
I lokalplanen er der lagt op til en styring af boligbyggeriet ved hjælp af byggefelter,
således at de enkelte boliger kan udvides til en tidssvarende standard, hvor der samtidigt
taget hensyn til landsbyens kulturmiljø.
Som bilag var udsendt udkast til lokalplan 218.
Forvaltningen indstillede til Teknik og Miljøudvalgets møde den 23.09.08, at udkastet
godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget den 23-09-2008: Sagen udsættes til yderligere overvejelser
med de givne tilkendegivelser (om antal boliger i område C, om boliger i område D,
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borgermøde i offentlighedsfasen) ligesom TMU-mødet den 11.11. starter med besigtigelse
af Gravlev kl. 14 ved Kildebækken.

Teknik og Miljøudvalget besigtigede Gravlev den 11.11.08. Forvaltningen havde til
dette møde indstillet, at der tages stilling til de på mødet den 23.9.08 drøftede forhold.

Teknik- og Miljøudvalget den 11-11-2008:
Udvalget beslutter flg. vedr. lokalplanforslaget:
Område C (omsorgshjemmet): der kan etableres 6 boliger i en bygning i princippet med
samme dimensioner og materialer som de eksisterende bygninger.
Et flertal i Udvalget beslutter flg. vedr. lokalplanforslaget:
Område D: der kan også etableres 2 boliger i området. Parkeringskrav til boliger tilføjes
endvidere ændres parkeringskravet til forsamlingshus til 1 p-plads pr. 20 m2.
Byggefeltet justeres til 18 x 25 m.
Et mindretal bestående af Bertil Mortensen og Henrik Christensen finder, at der ikke skal
etableres boliger i område D. Endvidere finder mindretallet ovenstående parkeringskrav til
forsamlingshuset for utilstrækkeligt.
Sagen genoptages med revideret lokalplanforslag på næste møde.

Genoptagelse af sagen.
Der er nu udarbejdet et 2. udkast til lokalplan 218 med ovenstående ændringer, som blev
besluttet på udvalgsmødet den 11.11.08.
Det skal bemærkes, at ikke alle byggefelterne overholder kommuneplanens generelle
bestemmelse om en 5 m byggelinie fra vej(skel) - idet byggefelterne i stor udstrækning
respekterer eksisterende bebyggelse.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at 2. udkast til lokalplan 218 for Gravlev fremlægges i offentlig høring i 8 uger
at der fastsættes en dato for et borgermøde i offentlighedsfasen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Et flertal i udvalget godkender at udkast til lokalplan 218 kan fremlægges for offentligheden
i 8 uger.
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Et mindretal bestående af Bertil Mortensen og Henrik Christensen finder, at der ikke skal
etableres boliger i Område D. Endvidere finder mindretallet lokalplanudkastets
parkeringskrav for utilstrækkeligt.
Udvalget fastsætter dato for borgermøde til 3. februar 2009, kl. 17.00.

Bilag:
- 184596
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2.
Godkendelse af 1. udkast til lokalplan nr. 224 offentlig formål - daginstitution og
demensafsnit.
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 08/5542
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Der er udarbejdet et 1. udkast til en lokalplan nr. 224 for et område til offentlige formål –
en daginstitution og et demensafsnit i Støvring Ådale.
Lokalplanområdet ligger syd for det nye boligområde, Bæveren, og øst for den nye
nord/sydgående trafikvej syd for rundkørslen.
Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Et nordligt område, der udlægges til offentlige
formål, en døgninstitution med boliger/boenheder (demensafsnit) og et sydligt område,
der udlægges til offentlige formål, en daginstitution (børnehave/vuggestue). I en tidligere
lokalplan - nr. 201 - for et større område, er der foretaget udlæg af vejarealer, herunder
også den øst/vestgående lokalvej og som de nye institutioner får vejadgang fra.
Der fastlægges rummelige byggefelter, hvor den kommende bebyggelse skal etableres
indenfor. Den nordlige bebyggelse består af boenheder der samles i en form for
klyngehusbebyggelse med fælles opholds- og gårdhavearealer i midten. Der opføres
endvidere et dagcenter med tilhørende fælles personale- og servicefaciliteter. Den sydlige
bebyggelse består af en daginstitution med tilhørende udearealer.
Til demensafsnittet er der fra rådgiver modtaget en skitsesituationsplan mv., mens der til
daginstitutionen ikke er modtaget skriftligt materiale endnu fra rådgiver, der først er valgt
for nylig.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Godkendt som indstillet, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer
inden udkast til lokalplan 224 forelægges Økonomiudvalget den 10. december 2008.
Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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Bilag:
- 184915
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3.
Godkendelse af udkast til kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 1997 2008 for Skørping Kommune.
J.nr.: 01.02.15P16. Sagsnr.: 08/17018
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Der er udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 1997-2008 for
Skørping Kommune. Udkastet er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af 1. udkast
til lokalplan nr. 229, som fastlægger bestemmelser for et område ved Gl. Skørpingvej 92
til offentlige formål og boligformål.
I kommuneplanen for Skørping Kommune er området ved Gl. Skørpingvej i Skørping
udlagt til et fremtidigt boligområde benævnt B.13. Dette tillæg udlægger en del af dette
område til offentlige formål som en daginstitution.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udkastet godkendes til fremlæggelse som forslag til kommuneplantillæg i 8 uger
sammen med lokalplanforslag 229.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Godkendt som indstillet.
Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag:
- 184875 Åben Kommuneplantillæg nr. 20 - udkast.pdf TMU 021208
Fraværende:
Afbud:
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4.
1. udkast til lokalplan nr. 229 for et område til offentlige formål - daginstitution
og til boligområde - åben/lav bebyggelse, Gl. Skørping vej, Skørping.
J.nr.: 01.02.05P20. Sagsnr.: 08/17039
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Der er udarbejdet et 1. udkast til en lokalplan nr. 229 for et område til offentlige
formål (en daginstitution) og et boligområde (en åben/lav bebyggelse) ved Gl. Skørpingvej
i Skørping.
Lokalplanområdet ligger nord for ejendommen Gl. Skørpingvej 92, ud til Gl. Skørpingvej i
den nordligste del af Skørping. Arealet er et skovbevokset areal og hører til Gl. Skørpingvej 92.
Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Et nordligt område, der udlægges til offentlige
formål, og et sydligt område til et boligområde. Der udlægges areal til en ny stikvej fra Gl.
Skørpingvej, ind i området og mellem de 2 delområder. Stien øst for lokalplanområdet
forbindes til den nye stikvej. Den nuværende vejadgang til Gl. Skørpingvej 92 og 94
omlægges, så de får vejadgang fra den nye stikvej ind i området.
Der fastlægges et byggefelt i det nordlige delområde, hvor der kan opføres op til 1.200 m2
daginstitution i én etage med en max. byggehøjde på 8,5 meter. I det sydlige delområde
kan der udstykkes et antal parcelhusgrunde (sandsynligvis 3) med en mindste grundstørrelse på 700 m2, en bebyggelsesprocent på 30, 1½ etage og en max. byggehøjde på
8,5 meter.
Der har den 19.11. været afholdt møde med ejerne af området, som er modstandere af
projektet/daginstitutionen, men hvis ønsker til vejadgang mv i vid udstrækning er indarbejdet i udkastet.
Der er endnu ikke valgt arkitekt/rådgiver til byggeriet af daginstitutionen, hvorfor der ikke
er lavet byggeprogram eller skitsetegninger etc.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at lokalplanudkastet ikke afventer input fra en rådgiver
at udkastet godkendes til fremlæggelse som lokalplanforslag i 8 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Godkendt som indstillet, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer
inden udkast til lokalplan 229 forelægges Økonomiudvalget.
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Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag:
- 184866
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5.
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14, Ravnkilde, Nørager
J.nr.: 01.02.15P16. Sagsnr.: 08/14054
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan ´99 for Nørager for områder til
erhvervsformål og offentlige formål ved Skalborgvej i Ravnkilde har været offentligt
fremlagt fra 10. september til 5. november 2008.
Udkastet blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 12.8.08.
Forslaget muliggør bl.a. skolens anvendelse af et areal, som tidligere lå i erhvervsområdet
og justerer områdegrænserne mellem de to områdekategorier.
Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at forslaget til kommuneplantillæg nr. 14 vedtages som et endeligt tillæg til
Kommuneplan ´99 for Nørager.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Godkendt som indstillet.
Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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6.
Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 225 - Skalborgvej, Ravnkilde
J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 08/12439
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Forslaget til lokalplan 225 for et område til erhvervsformål og offentlige formål ved
Skalborgvej i Ravnkilde har været offentligt fremlagt fra 10. september til 5. november
2008.
Udkastet blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 12.8.08.
Forslaget muliggør bl.a. skolens anvendelse af et areal, som tidligere lå i erhvervsområdet.
Det kan oplyses, at erhvervsejendommen i lokalplanområdet, Skalborgvej 13, har skiftet
ejer p. 1.11.08.
Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at lokalplanforslag 225 vedtages som en endelig lokalplan.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Godkendt som indstillet.
Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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7.
Dispensationer fra Lokalplan 172`s bestemmelser om bygningshøjder for et
byggeri på Mosbæksalle 4, Støvring
J.nr.: 02.02.00P25. Sagsnr.: 08/17732
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Genoptagelse af sag – sidst behandlet i Teknik og Miljøudvalget den 11-11-2008.
I forbindelse med opførelse af 3 boligblokke i 2 etager på hjørnet af Mosbæksalle og Ledvogtervej i Støvring søger Rebild Arkitekterne, på vegne af bygherre Vagn Kristensen A/S,
om dispensation til at opføre blok 1 i en højde, der overskrider bestemmelserne i lokalplan
172, § 7.4 og § 7.5 samt blok 1 og 2 med en højde/afstand, som ikke overholder § 7.6.
Lokalplan 172 § 7.4:
Intet byggeri må gives en højde, der overstiger 10 m over eksisterende/oprindelig terræn.
Indenfor 300 m byggelinien fra Støvring kirke er den maksimale højde 8,5 m. Intet sted
på byggeriet må overstige denne højde. Det eksisterende/oprindelige terræn skal
dokumenteres af en landinspektør opmåling, som skal fremsendes til Kommunen før
byggemodning påbegyn-des.
Lokalplan 172 § 7.5:
Bebyggelsens højde i forhold til naboskel mod ejendomme i centerområde må ikke
overstige 3 m + 0,65 x afstanden til naboskel. Mod ejendomme i boligområde må højden
ikke overstige 3 m + 0,5 x afstanden.
Lokalplan 172 § 7.6:
Bygningerne, hvor der er vinduer til beboelsesrum og køkken, må ikke være højere end
0,6 x afstanden til andre bygninger.
Blok 1 vil, med det projekt der søges dispensation til, på det højeste sted få en total
bygnings-højde på 10 m indenfor 300 m fra Støvring Kirke og dermed være 1,50 m over
de tilladelige 8,50 m i h.t. lokalplanen § 7.4, højden aftager mod vest, idet eksisterende
terræn her er stigende. Det skal yderligere bemærkes, at bestemmelsen om max. 8,5 m i
en afstand af 300 m fra kirken også er en bestemmelse i h. t. Naturbeskyttelseslovens §
19.
Blok 1 kan i forhold til et åbent lavt boligområde mod nord ikke overholde kravet om en
max. bygningshøjde på 3 m + 0,5 x afstanden til naboskel i h. t. lokalplanen § 7.5. Der vil
på det højeste sted blive en overskridelse på ca. 1,8 m, overskridelsen vil være faldende
mod vest.
Med den projekterede afstand mellem blok 1 og 2 kan de interne maksimale højder ikke
overholdes. Jævnfør lokalplanens § 7.6 må bygningen ikke være højere end 0,6 x
afstanden til andre bygninger på samme grund. Højden vil generelt være overskredet i
begge bygningernes facadelængder, blok 1 er for høj i forhold til 2 og blok 2 er for høj i
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forhold til blok 1.
Det skal bemærkes, at der endnu ikke er søgt byggetilladelse til blok 3, idet den er
projekteret for tæt ved skel mod vest, og mod øst ikke holder sig indenfor byggelinjen.
Dispensationssagen har endnu ikke været sendt til høring i lokalplanområdet, hos naboer
og hos de kirkelige myndigheder.
Det kan oplyses, at på det igangværende nabobyggeri syd for Mosbæksalle/Ledvogtervej
blev blokkenes placering justeret, så højder og afstandskrav er overholdt.
Til mødet var som bilag udsendt: Situationsplan Mosbækalle 4, Terrænsnit Mosbækalle 4
og dispensationsansøgning fra Rebild arkitekterne.
Forvaltningen indstillede til udvalget for teknik og miljø, at der ikke meddeles dispensation
til det ansøgte.

Teknik- og Miljøudvalget den 23-09-2008:
Området blev besigtiget.
Brev fra en nabo om opfyldning blev udleveret.
Forvaltningens indstilling blev godkendt. Ansøger/bygherre kan - i dialog med
forvaltningen - udarbejde revideret ansøgning.

Genoptagelse af sagen på TMU den 11.11.08
Der har været afholdt møder med ansøger og ejer den 6.10.08 og 20.10.08, hvor
muligheder for justering af projektet med henblik på større overensstemmelse med
lokalplanen er drøftet.
Ansøger har den 29.10. fremsendt vedlagte ansøgning med tegninger om dispensationer.
Disse er den 3.11. sendt i naboorientering, som er vedlagt.
Der er tale om en højdeoverskridelse på bygningerne
- på op til 0,9 m i forhold til kirkebeskyttelseslinien
- på op til 1,0 m i forhold til det skrå højdegrænseplan mod naboer mod nord
- på op til 1,5 m i forhold til andre bygninger på samme grund
- på terrænregulering på op til 2,5 m i forhold til oprindeligt terræn
Det skal bemærkes, at der er givet grave-/støbetilladelse til bygning 2 med en sokkelkote
i 16,20.
Forvaltningen indstillede til mødet den 11-11-2008, at der - med forbehold for
naboorienteringen - tages stilling til den/de maksimale dispensation(er) med henblik på at
forvaltningen bemyndiges til at gøre sagen færdig.
Som bilag til mødet den 11.11.08 var udsendt dispensationsansøgning, naboorientering og
tegninger.
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Teknik- og Miljøudvalget den 11-11-2008: Sagen udsættes til førstkommende møde
af hensyn til den igangværende høring.

Genoptagelse af sagen:
Der er modtaget 9 bemærkninger/indsigelser i forbindelse med
det fremgår af følgende skema:
Nr Ejer/bruger
Resumé
1 Espersen,
Ønsker ikke at der gives
Ledvogtervej 107
dispensation, bl.a. fordi han selv
har fået afslag på dispensation.
2 Wøhlk-Poulsen,
Bygningerne vil virke for
Ledvogtervej 142
voldsomme og give gener for
andre. Byggeriet vil let kunne
tilpasses uden dispensation.
3 Bunch-Olesen,
Finder ingen grund til at
Fredensgade 30
dispensere til gene for naboerne.
4 Mortensen,
For mange dispensationer, som
Mosbæksalle 10B
ikke bør gives. Byggeriet kan let
tilpasses. De udførte terrænreguleringer er for voldsomme
specielt ift naboerne mod nord.
Voldsomt byggeri op mod lavt
boligbyggeri.
5 Jørgensen,
Ændret bebyggelsesplan. Bygning
Mosbæksalle 10A
fremstår som 3 etager.
Uoverensstemmelser med bygherre om terrænregulering. Er
skelafstand overholdt til svalegang mv? Uhensigtsmæssig
udkørsel. Dispensationer bør ikke
gives.
6 Andelsboligforeningen
Har ikke kommentarer til højden
Fredsgaarden
ift kirken og naboer mod nord –
men den store terrænregulering
undrer. Mulddepot på naturbeskyttet areal, der ikke må
berøres, forbavser.
7 Sørensen,
Ændret bebyggelsesplan. Er skelMosbæksalle 8
afstand overholdt til svalegang
mv?
8 Andersen, Ledvogtervej Det er OK
119
9 Aalborg Stift
Vil vende tilbage med svar

naboorienteringen, som
Forv. bemærkning
Lighedsprincippet

Det har i forløbet
været drøftet hvad
der kotemæssigt er
oprindeligt terræn ift
nuværende terræn.

Forv. har tilkendegivet en positiv
holdning til bebyggelsesplanen incl.
adgangsforhold.
Nævnte skelafstande
er overholdt
Kommunen har bedt
bygherre fjerne
mulddepotet.
Bygherre har ikke
efterkommet dette.
Se nr 5

Svar ikke modtaget.
Tidsfristen er udløbet.

Der har den 25.11. – efter ejers ønske - været møde med ejer og dennes rådgiver hvor
ejer ønskede udstedt byggetilladelse til blok 2 samt ville give kommentarer til de
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indkomne bemærkninger, som de havde bedt om aktindsigt i. Forvaltningen afslog at give
byggetilladelse inden Udvalget havde forholdt sig til den samlede sag den 2.12. Ejer
afleverede brev med tegning/længdeprofil fra dennes landsinspektør. (Bilag)

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at udvalget tager stilling til bemærkningerne/indsigelserne og dermed om der skal gives
dispensation og i givet fald hvilke(n).

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Et flertal i udvalget meddeler dispensation til det ansøgte byggeri.
Et mindretal bestående af Bertil Mortensen og Henrik Christensen finder, at der ikke bør
meddeles dispensation. Mindretallet ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Bilag:
- 183757 Åben Modtagne nabobemærkninger - TMU 021208
- 184716 Åben Belysning af de højdemæssige forhold - TMU 021208
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8.
Status for Rebild Kommunes Sundhedspolitik 2008
J.nr.: 00.01.00A50. Sagsnr.: 08/22119
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling:
Sundhedsgruppen med repræsentation fra alle forvaltningsgrene fremsender årlig status
for Rebild Kommunes Sundhedspolitik.
Gruppen anbefaler i sin status, at de politisk godkendte indsatsområder for 2008

•
•

Sundhed på arbejdspladsen
Trivsel og sundhed for børn 0 – 16 år

fortsætter ind i 2009, idet nuværende indsats af ressourcemæssige årsager endnu ikke er
fuldt udviklet og forankret og derfor ikke vil kunne danne baggrund for en beslutning om
evt. implementering i ”den almindelige drift” efterfølgende.
Det kan kort fra den årlige status opsummeres, at det er ”fuld fart på”, mange initiativer,
krav, forpligtigelser m.v. er søsat og har allerede givet en positiv effekt for både Rebild
Kommunes borgere og dens ansatte.
Status på Sundhedspolitik er sendt til behandling i alle fagudvalg forinden endelig
behandling i Byrådet.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller:
at den årlige status for Sundhedspolitikken 2008 tages til efterretning.
at indsatsområder for 2008 fortsætter ind i 2009.

Bilag:
Bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalgets møde.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 02-12-2008:
Indstillingen indstilles godkendt.
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Beslutning i Sundhedsudvalget den 02-12-2008:
Indstilling indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Godkendt som indstillet.
Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag:
- 184063 Åben
- 184065 Åben

316

Status vedr. Rebild Kommunes Sundhedspolitik - SU 021208
Kommissorium for Sundhedsgruppen i Rebild Kommune - SU 021208

REBILD KOMMUNE

Teknik- og Miljøudvalget
Tirsdag den 02-12-2008

9.
Siden sidst - orientering til udvalget - 02.12.08
J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 08/764
Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget
Sagsfremstilling:
Møde den 20.11.08 med Haverslev Varmeværk, Suldrup Varmeværk, Støvring Kraftvarmeværk og Års Varmeværk om evt. muligheder for varmetransmissionsledning fra Års
til de tre fjernvarmeværker (08/22270)

Indstilling:
Forvaltningen indstiller
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-12-2008:
Godkendt som indstillet.
Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
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Underskriftsside

Gert Fischer

Henrik Christensen

Søren Munk

Bertil Mortensen

Mogens Schou Andersen
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