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Åbne sager: 

01/190 Forarbejde til lokalplan for Føtex, Brønderslev 
 

J.nr.: 01.02.05P16/CHH 
2007.1593-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-
15\Forarbejde til lokalplan for Føtex.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling:  
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget drøfter placering af spillehal på ejendommen Østergade 41, Brønderslev. 
 
Lasse Riisgaard fra TK Development er indbudt til mødet kl. 12.15. 
 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget drøftede under orientering på udvalgets møde 
den 11. marts 2008 et ønske om at placere spillehal i bunden af parkeringspladsen ved 
det kommende Føtex i Brønderslev. Der var opbakning til at undlade spillehallen i lo-
kalplanen af hensyn til naboerne, der består af boliger. 
 
TK Development har forelagt deres argumenter for placeringen af spillehallen i bilag 
1. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning bemærker, at spillehallens drift ikke efterfølgen-
de kan reguleres for så vidt angår trafik til og fra, samt ophold på den ret afskærmede 
placering. 
 
Placering af naboer er vist i bilag 2. 
 
 
Bilag: 
Bilag 1 - Brev fra ansøger    
Bilag 2 - Kort med naboer   
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Drøftet. 
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02/191 Lokalplan nr. 5313-02 for "Boliger ved Vanggårdsvej, Ste-
num" 
 

J.nr.: 01.02.05P16/CHH 
2007.1625-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-
15\Lokalplan nr. 5313-02.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplan nr. 
5313-02 for ”Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum” endeligt. 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte den 17. januar 2008 forslag til lokalplan nr. 5313-02 for ”Boliger 
ved Vanggårdsvej, Stenum”. Lokalplanforslaget har været ude i høring tidligere og 
blev ændret pga. indsigelse fra Borgerforeningen med hensyn til placering af vejad-
gang fra Vanggårdsvej. 
 
Lokalplanområdet omfatter ca. 1,6 ha. Hele arealet overføres til byzone. I lokalplan-
forslaget gives mulighed for op til 8 parcelhusgrunde. 
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 29. januar 2008 til og 
med den 25. marts 2008. Der er ikke kommet indsigelser fra naboer eller foreninger. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Anbefales. 
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03/192 Ændret højde på byggeri ved Havegade 36 i Aså 
 

J.nr.: 01.02.05P16/CHH 
2007.1537-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-15\Ændret 
højde på byggeri ved Havegade 36 i Aså.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling:  
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget drøfter højden af byggeriet på ejendommen Havnegade 36 i Asaa. 
 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget har på de tidligere møder besluttet, at der skulle 
udarbejdes lokalplan for boliger i Havnegade. 
 
Udvalget besluttede den 23. oktober 2007, at anmode ansøger om visualisering af hen-
holdsvis 2 og 3 etager inden videre behandling af sagen.  
 
Udvalget besluttede den 27. november 2007, at udvalget er sindet at fremme lokalplan 
byggende på skitse 1 (4 pkt. huse), dog således at max. højde er 10 m og max. bebyg-
gelsesprocent er 50.  
 
Ansøger fremsender tegning, der viser udformning af byggeri i henholdsvis 10 meters 
og 10,8 meters højde. 
 
Det anføres: 
• at byggeri i 10,8 meters højde har en lethed i udtrykket på grund af tagformen, 
• at der er harmoni med nabohuse, 
• mulighed for gode lejligheder i tagetagen. 
 
Byggeri 10 meters højde: 
• Lavere tagrejsning giver et tungt udseende, 
• Elevatortårn vil rage op over tagfladen. 
 
Foroffentligheden gav anledning til følgende indsigelser, som indgik i udvalgets møde 
den 23. oktober 2007: 
 
1. Lene Dokkedal mener, at der maksimalt bør opføres 2-etagers boliger i maks. 8,5 

meter. Det begrundes ud fra højden på byens nuværende bygningsmasse, og ud fra 
kystlandskabelige betragtninger og beskyttelseshensyn. 

 
2. Under henvisning til tidligere sag for ejendommen Havnegade 36, mener Hans Ole 

Kristensen ikke at det ansøgte bør tillades. Holdningen begrundes ud fra beskyttel-
sen af egnens kulturmiljø (samspillet mellem landskab og by). 
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3. Hvenegaard opfordrer til at der stilles krav til arkitektonisk udtryk, og at bygnings-

højden reduceres til 1 etage på baggrund af at etageboligerne opføres i et parcel-
huskvarter. 

 
4. Andersen og Larsen mener ikke at der skal opføres bebyggelse på området. Dette 

begrundes i at byggeriets omfang og højde vil skæmme området set fra land og 
kyst. Endvidere anføres værdiforringelse for naboejendomme, og at byggeriet vil 
frarøve udsigt til havet for flere ejendomme. 

 
5. Rita Jensen mener at byggeprojektet på negativ vis vil påvirke Asaa by, det nære 

miljø og kystlandskabet. Byggeriet vil fremstå som et fremmedelement i æstetisk 
og arkitektonisk henseende, og vil bl.a. på baggrund af indbliksgener virke øde-
læggende for de nærmeste boliger ved Havnegade. 

 
 
Bilag: 
Tegning Havnegade 36 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Max. højde på 10 m fastholdes. 
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04/193 Principgodkendelse af udarbejdelse af lokalplan nr. 1477-02 
for "Træningshal, Brønderslev" 
 

J.nr.: 01.02.05P16/LWR 
2008.393-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-
15\Principgodkendelse af udarbejdelse af lokalplan nr. 1477-02.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender igangsætning af udarbejdelse af lokalplan nr. 1477-02 for ”Træ-
ningshal, Brønderslev”. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune ønsker at opføre en træningshal på matr.nr. 22 a, V. Brønders-
lev, Brønderslev Jorder, beliggende Nørregade 82, i forbindelse med allerede eksiste-
rende hal på matr.nr. 22 n, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. Træningshallen ønskes 
sammenbygget med allerede eksisterende hal, hvilket kræver, at der sker en matriku-
lær sammenlægning af matriklerne.   
 
Arealet ligger i dag i landzone og skal ved udarbejdelsen af lokalplanen overføres til 
byzone. Fagenheden foreslår, at man i lokalplanområdet medtager området, der i dag 
anvendes til hal, p-plads og tennisbaner og som ligeledes er beliggende i landzone. Det 
foreslås, at området bibeholdes som et grønt område og idrætsanlæg. Se vedlagte kort-
bilag. 
 
Som vist på kortbilag med stiplet rød linje er foreslået medtaget den eksisterende mar-
kedsplads. Det bør vurderes, om det er en idé at medtage den eksisterende markeds-
plads i lokalplanområdet. Forvaltningen foreslår, at dette areal medtages i lokalplan-
området, da området har status som landzoneareal beliggende imellem byzonearealer.  
 
På vedlagte skitse fremgår, at hallen er skitseret over skel til ejendommen Nørregade 
92 (Gl. stadion). Det forventes, at der findes en anden løsning på dette, da man på den-
ne ejendom ønsker at opføre et sundhedshus. Dette projekt er netop i foroffentlighed. 
Da kommunen ejer begge arealer, vil det være muligt at oprette skellet. 
 
Det er en forudsætning for udarbejdelsen af lokalplanen, at tribune og enfamiliehuset, 
Nørregade 92 nedrives. Begge bygninger er ejet af Brønderslev Kommune. 
 
 
Bilag: 
Kortbilag der viser lokalplanområdet 
Skitse af placering af træningshal og sundhedshuset 
Skitse af træningshal 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Udsættes indtil konkret projekt foreligger. 
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05/194 Lokalplanforslag nr. 1512-01 for "Boligområde ved Tolstrup-
vej 57, Brønderslev" 
 

J.nr.: 01.02.05P16/LWR 
2007.419-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-
15\Lokalplanforslag nr. 1512-01.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplanfor-
slag nr. 1512-01 for ”Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev” og kommune-
plantillæg nr. 16 (B). Dog med følgende forudsætninger: 
 
• At interne veje befæstes med belægningssten. KUBEN har ytret ønske om at befæ-

ste veje med asfalt. 
 
• At fastholde krav om at boligbebyggelsen opføres i én etage. Bygningerne må op-

føres i en maksimal bygningshøjde på 6 meter og med en maksimal taghældning på 
30 grader. KUBEN ønsker at opføre dele af bebyggelsen i 1½ plan med en byg-
ningshøjde på 8,5 meter og en taghældning på 45 grader. 

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1512-01 for ”Boligområde ved Tolstrupvej 
57, Brønderslev” og kommuneplantillæg nr. 16 (B). 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget har på mødet den 15. januar 2008, pkt. 05/161, 
besluttet at godkende udstykningsplan principielt og truffet beslutning om igangsæt-
ning af lokalplanlægning for området.  
 
Lokalplan nr. 1512-01 afløser Byplanvedtægt nr. 9. Byplanvedtægt nr. 9 udlægger are-
alet til offentlige formål. Yderligere er en del af området omfattet af kommuneplan-
ramme 1502, som er udlagt til åben-lave boliger, i form af en række parcelhuse langs 
Tolstrupvej. 
 
Der er på mødet den 23. oktober 2007 i Udviklings- og Planlægningsudvalget taget 
beslutning om, at man er positivt stemt overfor ændret anvendelse som boligområde, 
såfremt vejadgangen til dette område samt kommunens areal indgår i en samlet løs-
ning. Beslutningen blev yderligere taget på baggrund af, at lokalplanen udarbejdes i 
overensstemmelse med den principielle udstykningsplan, hvor det fremgår af bereg-
ning af bebyggelsesprocenten, at boligerne opføres i 1 etage. 
 
Fagenheden foreslår, at man fastholder kravet om, at bebyggelsen opføres i 1 etage. En 
bebyggelse i 1½ etage vil medføre en meget tæt og trang bebyggelsesplan. Yderligere 
vil der for naboer, der støder op til lokalplanområdet kunne forekomme indbliksgener. 
 
Ved at fastholde kravet om at veje befæstes med belægningssten vil dette på sigt med-
føre flere fordele ved eventuelle reparationer af diverse ledninger.   
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Der er i forbindelse med denne sag taget beslutning om mageskifte mellem kommu-
nens ejendom matr.nr. 2ci Thorsmark, Brønderslev Jorder, der har et areal på 7.457 m² 
og et areal på 7.125 m², der er en del af ejendommen Tolstrupvej 57, matr.nr. 2r, 
Thorsmark, Brønderslev Jorder. Således vil det foreliggende projektforslag kunne rea-
liseres og kommunen vil fortsat kunne råde over et areal til eventuel senere udvidelse 
af institutionsformål. Mageskifte afventer godkendelse i Tilsynsrådet. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning har vurderet, at lokalplanen ikke udløser miljø-
vurdering. 
 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg vil blive gennemgået på mødet. 
 
 
Bilag: 
Udkast til lokalplanforslag nr. 1512-01 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Anbefales som indstillet af fagenheden, dog således at taghældning må gå til max. 45° 
indenfor max. 6 m bygningshøjde. 
 
Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at udtale sig om vejtilslutning til Tolstrupvej i 
høringsperiode. 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 15. april 2008 Side 338 

 
06/195 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2007-2011 
 

J.nr.: 01.02.05A50/SN 
2007.701-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-15\Endelig 
vedtagelse af Planstrategi 2007-2011.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet godkender forslag 
til Planstrategi 2007-2011 endeligt. 
 
Sagsfremstilling:  
Forslag til planstrategi 2007-2011 beskriver de tre indsatsområder; børn og unge, kul-
tur og fritid samt smukke omgivelser, og fastsætter politisk retning og konkrete 
handlinger inden for indsatsområderne. Forslaget har været i offentlig høring i perio-
den fra den 22. januar 2008 til den 18. marts 2008. I perioden er der indkommet 6 be-
mærkninger fra: 
 
1. Lone Birch 
2. Miljøcenter Århus 
3. Danmarks Idræts-forbund 
4. Region Nordjylland 
5. Direktoratet for FødevareErhverv 
6. Danmarks Naturfredningsforening 
 
1. Lone Birch ønsker at få anlagt cykelsti mellem Dronninglund og Asaa. 
 

Stabsenhedens kommentarer. 
Ønsket ligger udenfor planstrategiens visioner og mål, som er af overordnet karak-
ter. Ønsket er sendt til Fagenheden for Teknik og Forsyning, som varetager den vi-
dere sagsbehandling. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 

 
2. Miljøcenter Århus har ingen kommentarer til planstrategien, og tilkendegiver at 

myndigheden står til rådighed vedrørende kommunens udarbejdelse af kommune-
plan 09. 

 
Stabsenhedens kommentarer. 
Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 

 
3. Danmarks Idræts-forbund (DIF) udtrykker stor tilfredshed med planstrategien. 

Hvis kommunen kan præstere et samarbejde mellem kommunens forskellige enhe-
der i forhold til idræt, vil kommunen være blandt de fremmeste i Danmark i for-
hold til at udnytte idrættens tværsektorielle gevinster. DIF anbefaler ni konstruktive 
initiativer, som kommunen kan/bør arbejde videre med. 
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Stabsenhedens kommentarer. 
Initiativerne ligger udenfor planstrategiens visioner og mål, som er af overordnet 
karakter. Der kan arbejdes videre med initiativerne ved revisionen af kommuneplan 
09. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 

 
4. Region Nordjylland gør ikke indsigelse mod planstrategien, som er i overensstem-

melse med den Regionale UdviklingsPlan og Råstofplan 2008. 
 

Stabsenhedens kommentarer. 
Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 

 
5. Direktoratet for FødevareErhverv bemærker, at planstrategien ikke omfatter mål 

for det åbne land, herunder jordbrugets placering, betydning og forhold til andre 
arealinteresser. 

 
Stabsenhedens kommentarer. 
Planstrategiens visioner og mål omfatter temaerne: børn og unge, kultur og fritid 
samt smukke omgivelser. Disse temaer vil have en særlig strategisk status for 
kommunen i de kommende år, men temaerne er naturligvis ikke dækkende for alle 
kommunens aktiviteter. Det er ikke planstrategiens opgave at omfatte samtlige sek-
torområder i den kommunale administration. Ved revisionen af kommuneplan 09 
vil bl.a. arealanvendelsen i det åbne land blive behandlet indgående, herunder jord-
brugets placering, betydning og forhold til andre arealinteresser. Bemærkningen 
ændrer ikke på planstrategiens indhold. 

 
6. Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener at der er langt fra planstrategi til 

kommuneplan og udtrykker tilfredshed med planstrategiredegørelsen. DN angiver 
flere konkrete forslag til hvad den kommende kommuneplan kan og bør omfatte. 

 
Stabsenhedens kommentarer. 
De enkelte forslag ligger udenfor planstrategiens visioner og mål, som er af over-
ordnet karakter. Der skal arbejdes videre med DN´s forslag ved revisionen af 
kommuneplan 09 som en naturlig del af lovens krav til indholdet i kommunepla-
nen. Bemærkningen ændrer ikke på planstrategiens indhold. 

 
 
Bilag: 
Bemærkninger fra Lone Birch 
Bemærkninger fra Miljøcenter Århus 
Bemærkninger fra Danmarks Idræts-forbund 
Bemærkninger fra Region Nordjylland 
Bemærkninger fra Direktoratet for FødevareErhverv 
Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Anbefales. 
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07/196 Planlægning af naturgasledning fra Sæby til Egtved - forof-
fentlighedsfase 
 

J.nr.: 01.16.04K04/BB 
2008.331-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-
15\Planlægning af naturgasledning fra Sæby til Egtved.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget drøfter sag om planlægning af naturgasledning fra Sæby til Egtved - 
foroffentlighedsfase. 
 
Sagsfremstilling: 
Miljøcenter Århus har den 13. marts 2008 udsendt materiale i forbindelse med en 
foroffentlighedsfase for planlægning af en ny transmissionsledning for naturgas, som 
skal løbe fra Sæby i nord til Egtved ved Vejle i syd. 
 
På grund af ledningens størrelse har Miljøcenter Århus truffet beslutning om, at der 
skal udarbejdes en VVM-redegørelse med en vurdering af virkningerne på miljøet. 
Miljøcenter Århus er VVM-myndighed. 
 
Baggrunden for den nye transmissionsledning er, at gasproduktion fra de danske felter 
i Nordsøen vil falde i de kommende år, og at der derfor skal ske en forsyning af Dan-
mark fra andre felter. En af mulighederne er at få gas fra Norge. Gassen ventes at blive 
ført i land ved Sæby og herfra skal gassen transmitteres videre til det eksisterende 
transmissionssystem i Lille Thorup ved Viborg.  
 
På strækningen mellem i landføringsstedet ved Sæby til Lille Thorup er der foreslået 
tre forskellige linieføringer. 
 
I forslag 1 etableres ledningen så vidt muligt sammen med Naturgas Midt/Nords eksi-
sterende distributionsledning frem til Ålborg og derfra parallelt med gastransmis-
sionsledningen til Lille Thorup. 
 
I forslag 2 følger ledningen så vidt muligt motorvejen frem til, hvor eksisterende di-
stributionsledning krydser motorvejen nord for Ålborg.  
 
I forslag 3 er der forsøgt at føre ledningen gennem det åbne land, så den berører fær-
rest mulige mennesker, bebyggelser og byer. 
 
I bilaget er fordele og ulemper ved de tre linieføringer beskrevet. 
 
Fristen for indsendelse af ideer og bemærkninger til den videre planlægning er den 21. 
april 2008. 
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Bilag: 
Debatmateriale – Naturgasledning Sæby-Egtved, marts 2008 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Linieføring 3 anbefales pga. mindst indgriben i naturområder. 
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08/197 Anvendelse af byggegrunde, Mozartsvej, Brønderslev 
 

J.nr.: 01.02.03G01/PM 
2008.392-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-
15\Anvendelse af byggegrunde, Mozartsvej, Brønderslev.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget træffer principbeslutning om, hvorvidt 3 byggegrunde på Mozartsvej i Brøn-
derslev kan anvendes til opførelse af dobbelthuse. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget en telefonisk forespørgsel vedrørende 3 bygge-
grunde beliggende på Mozartsvej i Brønderslev til brug for opførelse af 3 dobbelthuse 
med i alt 6 boliger á ca. 100 m².  
 
Grundene, der hver er på ca. 1.000 m², er en del af en udstykning fra 1979 på oprinde-
ligt 5 grunde. Området er i henhold til partiel byplanvedtægt nr. 16 udlagt til offentlige 
formål og reserveret til udvidelse af plejehjem, pensionistboliger eller beskyttede boli-
ger.  
 
Byrådet i gl. Brønderslev Kommune har imidlertid på møde den 12. juni 2002 besluttet 
at udbyde grundene til salg til en pris på 200.000 kr. pr. grund, idet det kunne konstate-
res, at der ikke var behov for arealet til det oprindelige formål. Der kan desuden henvi-
ses til vedlagt notat af 29. november 2005, hvoraf fremgår, at en anvendelse til parcel-
huse ikke kan antages at være i strid med planens principper. Det er fagenhedens op-
fattelse, at tilsvarende fortolkning kan anlægges for så vidt angår anvendelse til dob-
belthuse. 
 
Det kan i øvrigt oplyses, at 2 af de 5 grunde er solgt i henholdsvis 2005 og 2008, hvor-
af den ene er bebygget med et parcelhus.  
 
 
Bilag: 
Oversigtskort 
Notat af 29. november 2005 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Det principgodkendes, at der opføres dobbelthuse på parcellerne.  
 
Naboorientering gennemføres. Bebyggelsesprocent fastsættes til max. 40.  
 
Økonomiudvalget anbefales at lave udbud på parcellerne under de ny konditioner. 
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09/198 Oversigt over sagsområder/sagstyper til høring i Ældreråd 
og Handicapråd 
 

J.nr.: 16.00.08G01 
2008.145-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-03-
11\Sagstyper til høring i Ældreråd og Handicapråd.doc 

ÅBEN SAG
SO/TM/UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget ta-
ger oversigt over sagsområder/sagstyper til høring i Ældreråd og Handicapråd til efter-
retning og fremsender kopi til andre relevante fagudvalg. 
 
Socialudvalget godkendte i møde den 13. februar 2008 fagenhedens forslag, og ind-
stiller, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager oversigterne til efterretning.  
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget tager oversigten til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
Der fremsendes oversigt over sagsområder/sagstyper der, jf. Retssikkerhedsloven, skal 
til høring i henholdsvis Ældreråd og Handicapråd, før der træffes politisk beslutning i 
disse. 
 
 
Bilag: 
Sagsområder Ældreråd 
Sagsområder Handicapråd 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
Taget til efterretning. 
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10/199 Orientering 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-04-15\ 
Orientering.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
1. Serviceniveauet på NT´s regionalruter fra jan 2009. 

 
Bilag: 
Brev fra NT 

 
2. Årets landsby 2008. 

 
Bilag: 
Brev fra Landsforeningen Landbyerne i Danmark 

 
3. Status vedrørende lokalplanudarbejdelse. 

 
Bilag: 
Lokalplanoversigt 

 
4. Fællesmøde og besigtigelsestur. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. april 2008 
Fraværende: Ole Bruun 
 
1. Taget til efterretning. 
2. Videresendes til Landsbyrådet til evt. indstilling. 
3. Udsættes til næste gang og drøftes sammen med ressource situationen. 
4. Tages på som punkt næste gang. Total oversigt over grunde i landsbyerne udarbej-

des. 
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