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	Tema 1: Pkt. 1: Der vedtages primo 2023 planforslag for vedvarende energianlæg ved Brorstrup, og det samlede område ved Brorstrup er indmeldt som statslig energipark. Teknik- og Miljøudvalget har i november prioriteret udarbejdelsen af yderligere 3 lokalplaner for afklarede projekter for solceller og vindmøller. Der foreligger desuden yderligere to ansøgninger om områder til solceller og vindmøller, som endnu ikke er behandlet.For at kunne imødekomme ønsker om solceller på facader og tage hurtigere end tidligere, har forvaltningen ændret praksis, så dette som udgangspunkt ikke kræver byggetilladelse. Pkt. 2: Byrådet har 24. marts 2022 godkendt ændringer i driften til gavn for biodiversiteten på kommunale arealer, og at der arbejdes for at sikre eksisterende træer i vores byområder. Desuden har TMU under Klimastrategien sikret støtte og medfinansiering til foreningen Vild med Rebild, som øger biodiversitet.Pkt. 3:Der forventes primo 2023 offentliggjort en DK2020-klimahandlingsplan for Rebild Kommune med ambitiøse mål for bæredygtighed og klima, herunder klimatilpasning. Målet med planen bliver, at Rebild Kommune bliver klimaneutral og klimarobust med henblik på at nå en 60 % reduktion af CO2 i 2030.Pkt. 4:Arbejdet med at sammentænke regnvandshåndtering med rekreative formål pågår fortsat. Mastrup-projektet er ved at blive realiseret. Strukturplanen for Støvring syd disponeres ud fra muligheder for regnvandshåndtering kombineret med rekreative områder. Der er igangsat praksis, hvor det inden igangsætning af lokalplaner belyses, hvordan regnvand håndteres i området, så der hindres oversvømmelser, og så arealer til håndtering af regnvand kan sammentænkes med udlæg af grønne og rekreative områder og derved bidrage til merværdi i området. 
	Tema 2: Pkt. 1: I forbindelse med igangsætning af nye lokalplaner belyses det, hvordan de trafikale forhold kan håndteres. Derfor bliver det tidligt i forløbet tydeligt, om der bliver behov for udbygning af infrastruktur, etablering af nye cykelstier eller ombygning af veje. Derved kan der tages stilling til finansiering af dette, herunder om bygherrer skal bidrage til finansieringen eller om planlægning skal afvente budget til infrastruktur.Pkt. 2: Der har i forbindelse med planstrategien og DK-2020 klimahandlingsplanen været dialog med alle lokalråd. Pkt. 3:Forvaltningen indgår løbende i dialog med borgerne om den lokale udvikling. Et eksempel på dette har været samarbejdet med lokalrådet om placering af en ny børnehave i Skørping samt samarbejder med lokale arbejdsgrupper om områdefornyelser i Skørping og Terndrup. Der er har været dialog med alle lokalråd om planstrategi og klimahandlingsplan.Pkt. 4:Der er udpeget flere medarbejdere, der har et særligt ansvar for at formidle de gode historier, og centeret bidrager til nyhedsbreve mv. Større nyheder slås løbende op på Facebook - både om drift, nye anlæg og om fx. målinger af sagsbehandlingstider. Der er afholdt  flere borgermøder, herunder bl.a. åbent hus i forbindelse med opstart af forsøgsprojekt i Støvring midtby - frie bymidter.
	Tema 3: Pkt. 1: Der planlægges for boligområder med en variation af tæt-lav og parcelhuse i hele kommunen.  Der er i Støvring midtby endvidere mulighed for fortætning i form af etageboliger. Der er udarbejdet en databaseret boliganalyse, der tydeliggør behovet for også fremadrettet at planlægge for et forskelligartet udbud, dog med mindst behov for parcelhuse. Strukturplanen i Støvring syd forventes at få et væsentligt anderledes boligudbud end Støvring Ådale, og i de nyere lokalplaner er der givet mulighed for en kombination af åben-lav og tæt-lav samt forskellige grundstørrelser. Pkt. 2:Der er udlagt erhvervsområder i kommuneplanen i Haverslev og i/ved Støvring samt i flere mindre byer. Området ved Haverslev har dog vist sig svært at udnytte pga afvanding og jordbundsforhold, men TMU har netop besluttet, at der kan planlægges for et mindre område.Der er udarbejdet lokalplan for erhvervsområde vest for E45 til politisk vedtagelse primo 2023. Der er vedtaget lokalplan for aflastningscenter og erhvervsområde i den nordlige del af Støvring.Pkt. 3:Det gode hverdagsliv indgår bl.a. i disponeringen af nye planer med grønne områder og stiforbindelser. Det indgår desuden i arbejdet med områdefornyelser og byfornyelse i Støvring midtby. 


