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1. Orientering - åben den 4. oktober 2011.
00.01.00-I00-1-11

Sagsfremstilling
Orientering fra Udvalgsformanden:
Informationsmøde omkring naturgennemopretningsprojekt Sølsted Mose.
Regionsmøde i Vindmølleforeningen.
Møde med landboforeningen om grødeskæring planlægges.

Orientering fra øvrige medlemmer:
Diverse henvendelser fra borgere.

Orientering fra forvaltningen:
Afgørelse i Natur og Miljøklagenævnet for Boligområde Havneby Vest, Rømø.
Natur og Miljøklagenævnet har afgjort, at ændring af lokalplan 039-5.4 for boligområde,
fra delvis bopælspligt til bopælspligt for hele området, ikke er af en sådan karakkter, at
der er tale om et nyt planforslag. Natur og Miljøklagenævnet kan derfor ikke give medhold
i klagen over Tønder Kommunes endelig vedtagelse af lokalplan 039-5.4 Boligområde
Havneby Vest på Rømø. Kommunens afgørelse står ved magt.
(Afgørelsen vedlagt som bilag).

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet (Team Landzone)
Teknik- og Miljøudvalget meddelte den 16. marts 2011 afslag på ansøgning om dispensation
fra kirkebyggelinje, til opførelse af en 21 m høj gittermast til privat amatør-radiokommunation,
på ejendommen Tjørnevej 4, Bedsted. Afgørelsen blev påklaget af ansøger.
Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. september 2011 stadfæstet Tønder Kommunes
afgørelse.

Teknik- og Miljøudvalget meddelte den 7. juni 2011 afslag på ansøgning om lanzonetilladelse
og dispensation fra Tønder Marsk loven til at opføre et udhus/redskabsrum på ejendommen
Højer Dige 2, Højer. Afgørelsen blev påklaget af ansøger.
Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. september 2011 stadfæstet Tønder Kommunes
afgørelse.

Bilag
Afgørelse (nkn 5 sider)
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Beslutning
Sagen taget til orientering.
Henrik J. Møller deltog ikke i behandlingen af punktet.
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2. Navngivning
05.01.00-G01-8-11
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3. Orientering.
00.01.00-I00-2-11
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4. Høring af miljøvurdering til udpegning af egnede
vindmølleområder i Tyskland
01.00.00-P19-43-11

Sagsfremstilling
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein har sendt en miljøvurdering af Regionplan für
den Planungsraum V, egnede vindmølleområder, i høring. I miljøvurderingen er der fundet 3
områder egnede, hvor der to områder (nr. 44 og 45) er nær landegrænsen og et (nr. 222)
direkte langs grænsen.
Høringsmaterialet beskriver ikke antal, højder og placeringer af vindmøllerne, men kun
egnetheden af arealerne til vindmøller. I udpegningsgrundlaget for områderne er der taget
hensyn til de landskabelige interesser på tysk side. De tyske afstandskrav til boliger og
bebyggelser virker mere lempelige end de danske, da der er faste afstande og ikke afhængige
af møllehøjden som de danske. Der er i høringsmaterialet ikke beskrevet nogen gener fra støj,
skyggekast eller lysafmærkning overfor de nærmeste boliger. Der er udpeget et stort
karakteristisk landskab langs grænsen fra Vadehavet til jernbanen Tønder-Niebüll, et areal der
støder op til ”Tønder Marsken”.
Område nr. 44 er beliggende ca. 1 km syd for landegrænsen mellem Bundesstrasse 5 og
Ellhöft med et areal på 43,9 ha. På dansk side ligger de nærmeste boliger langs
Sønderløgumlandevej fra ca. 40 m til 200 m fra landegrænsen.
Område nr. 45 er beliggende ca. 2 km syd for landegrænsen direkte syd for område nr. 44
med et areal på 35 ha.
Område nr. 222 er et smalt område langs landegrænsen med en længde på ca. 3 km og har et
areal på 173,7 ha. Det støder op til landegrænsen, hvor arealerne på dansk side er udpeget
som EF-fuglebeskyttelsesområde Sønderådal (nr. 63) i hele vindmølleområdets længde. På
dansk side ligger der 3 beboelsesejendomme under 900 m fra landegrænsen.
VE-loven giver ikke mulighed for at regulere møller, der ikke er opstillet i Danmark. Derfor vil
der ikke umiddelbart være mulighed for, at naboer til tyske møller kan søge
værditabsordningen eller have krav om at købe andele i møllerne.
Der vurderes, at de nærmeste beboelsesejendomme på dansk side vil blive påvirket af gener
fra møllerne og at møllerne landskabeligt vil være meget dominerende i det flade landskab
langs grænsen. Ligeledes skal der tages hensyn til det danske Natura 2000 område langs
landegrænsen.
Høringssvaret skal påpege, at der skal tages hensyn til beboerne på den danske side af
landegrænsen overfor generne i form af støj, skyggekast, lysafmærkning. Ved område nr. 222
skal der yderligere tages hensyn til det danske Natura 2000 området (EF
fuglebeskyttelsesområde nr. 63). Herudover ønskes kommunen inddraget i den videre
planlægning for konkrete vindmølleprojekter i de to nærmeste områder (nr. 44 og nr. 222), for
at sikre at danske lovkrav kan overholdes på den danske side af grænsen.
Forvaltningen har været i dialog med Aabenraa Kommune og deres høringssvar er meget lig
Tønders.

Bilag
Notat om høring af miljøvurdering til udpegning af egnede vindmølleområder i Tyskland
Høringssvar efter TMU behandling
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Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller,
at

der ses positivt på, at der er udlagt et karakteristisk landskab op mod ”Tønder
Marsken”

at

kommunen ønskes inddraget i den videre planlægning for område nr. 44 og nr.
222

at

der tages hensyn til beboerne på den danske side af landegrænsen, så de ikke
generes mere af gener fra vindmøllerne, som støj, skyggekast, lysafmærkning
end efter de danske lovkrav

at

der tages hensyn til EF fuglebeskyttelsesområde nr. 63 (Natura 2000 område)

at

indstillingen vidersendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning
Indstillingen anbefales, idet
TMU indstiller, at vindmøller, der ligger op til landegrænsen overholder dansk lovkrav.
TMU indstiller, at det oplyses, at området ligger op til EF fuglebeskyttelsesområde.
Henrik J. Møller deltog ikke i behandlingen af punktet.
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5. Ansøgning om landzonetilladelse til at lovliggøre en hytte på
matr. nr. 111 Geestrup, Agerskov.
01.03.03-P19-123-11

Sagsfremstilling
Der er søgt om at lovliggøre en opstillet hytte på ca. 3 m2 på matr. nr. 111 Geestrup,
Agerskov. Arealet ligger syd for Hyrupvej.
Ansøgningen fremkommer på grund af, at kommunen har modtaget en anmeldelse om, at der
er opstillet en hytte på arealet. Anmelder oplyste, at hytten er konstrueret således, at denne
kan anvendes som skydehus i forbindelse med jagt.
Hytten er opført uden tilladelse og er placeret i tilknytning til en sø og umiddelbart tæt på en
naturbeskyttet eng. Området er i kommuneplanen udpeget som særligt værdifuldt
landbrugsjord.
Efter modtagelse af anmeldelsen blev ejer partshørt og fik samtidigt meddelt varsel om påbud
til at fjerne hytten. Alternativt blev ejer oplyst om muligheden for at søge hytten fysisk
lovliggjort. Det blev samtidig oplyst, at forvaltningen ikke var instillet på at anbefale en
ansøgning.
Ejer har efterfølgende søgt om at lovliggøre hytten og anfører, at hytten anvendes som
arbejdsskur og til ophold for at kunne nyde naturen.

Vurdering:
Det vurderes, at en lovliggørelse af hytten er i strid med landzonebestemmelserne, som har til
formål at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.
En lovliggørelse vil desuden være i strid med kommuneplanens målsætning for særligt
værdifulde landbrugsarealer. Et af målene er at sikre de værdifulde landbrugsarealer mod
spredt bebyggelse.
En lovliggørelse kan have en uheldig præcedensvirkning og medvirke til, at det åbne land
plastres ind i tilfældigt spredte hytter, skure o.lign.

Lovgrundlag
Planloven, Kommuneplan 2009 - 2021

Bilag
Luftfoto

Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller,
at

der på baggrund af landzonebestemmelserne og kommuneplanens målsætning
for særlig værdifulde landbrugsarealer meddeles afslag på at lovliggøre hytten.

at

ansøger meddeles påbud om at fjerne hytten med en frist til udgangen af
oktober måned 2011.
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Beslutning
Indstillingen godkendt.
TMU vedtog at godkendelsen sker uden at "værdifulde landbrugsarealer" indgår i
beslutningsgrundlaget.
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6. Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet - godkendelse af
Ledelsens Evaluering
00.15.12-P23-7-11

Sagsfremstilling
Tønder Kommune har indført et kvalitetsstyringssystem inden for natur- og miljøområdet.
Systemet blev certificeret den 1. december 2009 hos Dansk Standard. Certificering er et krav i
Kvalitetsstyringsloven.
Kvalitetsstyringssystemet gælder alene for afgørelser inden for natur- og miljøområdet.
Som en del af kvalitetsstyringen skal den ansvarlige ledelse årligt gennemføre en evaluering af
systemet. Evalueringen tager udgangspunkt i en analyserapport, der er udarbejdet af de
systemansvarlige. Ledelsens evaluering skal efterfølgende offentliggøres. Offentliggørelsen
medvirker til en større åbenhed og gennemsigtighed i varetagelsen af administrationens
opgaver på natur- og miljøområdet.

Lovgrundlag
Kvalitetsstyringslov på natur- og miljøområdet.

Bilag
Analyserapport og ledelsens evaluering 2011

Fagchef for Miljø og Natur indstiller,
at

Ledelsens evaluering godkendes

at

indstillingen videresendes til Økonomiudvalget

Beslutning
Indstillingen anbefales.
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7. Vinduesudskiftning, Vidågade 48, Tønder
01.02.00-P19-396-11

Sagsfremstilling
Ejeren af ejendommen har søgt om at udskifte vinduerne i gadefacaden på 1. sal og vinduerne
i de to frontkviste. Der søges om at isætte 10 hvide dannebrogsvinduer, retkantede
trævinduer uden sprosser.
Sagen har været fremlagt Facaderådet, der har udtalt, at vinduesudskiftningen på 1. sal kan
accepteres, men at vinduerne i de to kviste skal være med buet overkant. Dette begrundes
med, at stikkene over vinduerne i kvistene på gadefacaden er buede.
Der er fundet en originaltegning af ejendommen, der viser at vinduerne i frontkvistene var
retkantede, men at stikkene over vinduerne var mere rundbuede end de stik, som
gadefacaden har i dag. Om bygningen er opført som originaltegningen og senere ændret, vides
ikke. Bygningen har i dag retkantede helglasvinduer på 1 sal og i de to frontkviste. Der findes
ingen foto af bygningen med de originale vinduer.
Det vurderes, at ejerens ønske om at isætte retkantede vinduer i de to frontkviste kan
efterkommes, da vinduerne er tænkt som retkantede og ikke med buede overkanter, ligesom
det heller ikke kan eftervises, at bygningen skulle have haft vinduer med buet overkant. Hvert
vindue skal dog udføres med 6 ruder.

Lovgrundlag
Planloven, Lokalplan nr. 8.46

Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller,
at

der gives tilladelse til det ansøgte, dog skal vinduerne i de to frontkviste hver
udføres med 6 ruder.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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8. Bestilling af bustrafik 2012/13
13.05.22-P15-1-11

Sagsfremstilling
Forvaltningen har inden udløb af Sydtrafiks tidsfrist den 16. september 2011 fremsendt
ændringer og forslag til bestilling af bustrafik, til brug for Sydtrafiks planlægning af køreplaner
med gyldighed fra det ordinære køreplanskifte 1. juli 2012. Materialet er fremsendt med
forbehold for endelig politisk vedtagelse.
Materialet forelægges Trafikgruppen, og gruppens udtalelse vil blive eftersendt og foreligge til
udvalgsmødet.
I forslaget implementeres servicekriterierne for skolebuskørslen i forbindelse med
gennemførelse af skolestrukturens 2. fase, hvor overbygningen fra Agerskov Skole flyttes til
Toftlund, og Højer til Tønder.
Der lægges op til:
At busforbindelsen Skærbæk-Toftlund-Aabenraa og Højer-Ballum nedlægges, samt at
frekvensen på busforbindelsen Tønder-Højer reducere pga. lave passagertal.
At Tønder Kommune sammen med Haderslev Kommune overtager den lukningstruede
busforbindelse Vejen - Rødding - Gram – Toftlund, dog med reduceret drift, som
tilgodeser betjeningen af uddannelsessøgende.
At tilkalderuter nedlægges og erstattes med Flextur
At Flextur indføres som trafiktilbud for hele kommunen.
Som led i Børn- og Skoleforvaltningens vedtagne spareforslag, overtager Sydtrafik
svømmehals- og ungdomsskolekørsel.

Lovgrundlag
Trafikselskabslovens §3

Økonomi
Forvaltningens forslag indeholder en nettobesparelse på bussdrift på 1,4 mio kr., der
fremkommer ved en optimering af buskørslen, reduktion af busfrekvens, samt nedlæggelse af
enkelte busruter.
I forbindelse med overtagelse af svømmehals- og ungdomsskolekørsel, bør udgiften
budgetoverføres fra Børn- og Skoleudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalget for kollektiv
trafik.

Bilag
Ændringer til køreplanlægning 2012-2013
Notat ruteplanlægning 2012 13

Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller,
at

forvaltninges skrivelse til Sydtrafik af 16.9.2011 vedr. bestilling af bustrafik
godkendes.
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Beslutning
Indstillingen godkendes, idet
TMU ønsker Skærbæk-Toftlund ruten bevaret.
Yderligere tiltag afventer evaluering af busruterne i forhold til skolestrukturen.
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9. Ansøgning om dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og
museumslovens bestemmelser for beskyttede diger Etablering af ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til
Tjele.
01.05.02-P19-5-11

Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af en ny 400 kV-højspændingsforbindelse mellem Kassø og Tjele
har Energinet.dk søgt om dispensation fra naturbeskyttelsesloven - beskyttede naturtyper,
skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelseslinje - og museumlovens bestemmelser for beskyttede
jord- og stendiger.
Ansøgningen fremkommer på baggrund af en aftale i 2008 mellem Folketingets partier om en
fremtidig udbygning af det overordnede elnet i Danmark.
Den 27. december 2010 har Naturstyrelsen Odense udstedt tillæg til kommuneplanerne for
Tønder, Aabenraa, Haderslev, Vejen, Billund og Vejle kommuner for ny 400 kVhøjspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Af tillæggene fremgår det, at hovedparten af
strækningerne indenfor de 6 kommuner skal etableres som et luftledningssystem. Gennem
hele Tønder Kommune skal strækningen etableres som en luftledningsløsning.
Naturstyrelsen Odense meddelte samtidig VVM-tilladelse til projektet.
Anlægget skærer Tønder Kommune på 2 korte strækninger med tilsammen 11 km, dels vest
om Rangstrup, dels øst om Åbøl.
Til projektet er der udviklet nye mastetyper, der i højere grad kan indpasses i landskabet. I
forhold til de bestående H-master (gitterkonstruktion) vil de nye virke mere elegante. De nye
master bliver dog noget højere end de bestående og vil alt andet lige have en vis indvirkning
på landskabet.
Masterne er udført som etbenede rørmaster med 2 traverser (2 etager) med en højde op til
44,5 m og bredde på ca. 31 m. Masterne er udført med traverser og masteskaft i
varmgalvaniseret stål (mat lyst metaloverflade), som vil fremstå mindst fremtrædende i
landskabet under de fleste årstider og vejrlig.
På strækningen gennem Tønder Kommune anvendes der master med forskellige højder og
bredder for at få disse indpasset bedst muligt i landskabet. Masternes højder ligger i intervallet
37,2 - 43,2 m.
Linjeføringen for den nye forbindelse følger på størstedelen at strækningen det eksisterende
anlæg. Der vil normalt være en afstand på ca. 40 m mellem det nye og det gamle anlæg, for
at det gamle anlæg kan fungere, mens det nye etableres.
Den eksisterende 400 kV-højspændingsledning mellem Kassø og Tjele vil blive fjernet,
efterhånden som den nye forbindelse sættes i drift.
Traceet for det nye anlæg krydser naturarealer og sten- og jorddiger, som er beskyttet mod
tilstandsændringer efter hhv. naturbeskyttelsesloven § 3 og museumsloven § 29a. Der vil
imidlertid ikke blive opstillet master eller forekomme andet, som ændrer disse - men blot blive
trukket luftledninger hen over dem. Det vurderes derfor, at etablering af anlægget ikke
forudsætter dispensation fra disse beskyttelsesbestemmelser.
Traceet krydser endvidere skovbyggelinjer og sø- og åbeskyttelseslinje. Dette forudsætter
dispensationer fra kommunen. I forhold til skovbyggelinjer skal Tønder Kommune meddele
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dispensationer til 3 master. En af disse master ligger samtidig indenfor sø- og
åbeskyttelseslinje, hvilket også kræver en dispensation.
På strækningen gennem kommunen bliver følgende lokaliteter, som ligger indenfor
skovbyggelinjer og sø- og åbeskyttelseslinje berørt af hhv. master og linjeføring: matr.nr. 417,
973, 1075 og 1122 alle Agerskov ejerlav samt matr.nr. 225 og 227 begge Tirslund.
Skovejere hvis skov afkaster skovbyggelinjer er orienteret om ansøgningen. For masten, som
skal placeres på matr.nr. 225 Tirslund er der modtaget indsigelser fra skovejere til 2
skovparceller i Haderslev Kommune. Indsigelserne går primært på, at der ikke bør gives
dispensation på grund af den landskabelige påvirkning. Desuden anfører en af indsigerne, at
masten vil medføre en væsentlig værdiforringelse af ejendommen (skoven).

Vurdering
Det vurderes, at det på baggrund af den meddelte VVM-tilladelse og det vedtagne
kommuneplantillæg bør meddeles de fornødne dispensationer.
Masterne placeres i umiddelbar nærhed af de bestående, som ligeledes er placeret indenfor
skovbyggelinjer.
I forhold til det landskabelige vurderes, at de nye mastetyper mht. materialevalg og at disse
størrelsesmæssigt indpasses i forhold til lokaliteten ikke vil forringe de landskabelige værdier.
Desuden er der tale om særlige samfundsmæssige hensyn, hvilket der i flere afgørelser fra
Natur- og Miljøklagenævnet er taget hensyn til.
Den nye mast på matr. nr. 225 Tirslund placeres i en mindre træbevoksning på grænsen af søog åbeskyttelseslinjen for Gelså. Masten vil ikke visuelt kunne opleves i forbindelse med
ådalen, da masten delvist er skjult af bevoksningen. Den "gamle" mast, som nu erstattes står
på åben eng, og fremstår mere synlig i landskabet.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovene og skovbrynene som landskabselementer.
Herunder må det forstås, at det er en beskyttelse af skovene og skovbrynene set "udefra og
ind på dem" og ikke set "indefra og ud" set fra skovejerens side.
På baggrund heraf vurderes, at indsigelserne ikke skal imødekommes.

Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven

Bilag
Kort - master og linjeføring i beskyttelseslinjer

Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller,
at

de fremsatte indsigelser ikke imødekommes, og at de ansøgte dispensationer
fra skovbyggelinjer og sø- og åbeskyttelseslinje meddeles.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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10. Skærbæk Fjernvarme - Projektforslag for konvertering af
naturgasområde til fjernvarme
13.03.20-P19-3-11

Sagsfremstilling
Skærbæk Fjernvarme, Læssevej 7, 6780 Skærbæk, har fremsendt et projektforslag for
konvertering af kollektivt forsynede naturgasområder til fjernvarmeforsyning. Områderne er
primært afgrænset af Ribevej, Ullerupvej, Gl. Ullerupvej og Østergade. Projektforlaget
omfatter ialt 239 ejendomme, fordelt med 236 boliger og 3 erhvervsbyggerier. Forsyningen i
området er i dag sammensat af naturgasforsyning, elvarme, oliefyr, fastbrændsel samt
varmepumper.
Efter en gennemgang af projektforslaget, herunder de samfundsøkonomiske beregninger og
følsomhedsanalyser er det forvaltningens vurdering, at projektet kan opnå tilfredsstillende
positiv samfundsøkonomi og brugerøkonomi samt at der er grundlag for at viderebehandle
sagen. Projektforlagets samfundsøkonomi balancerer ved forudsætningen om at 50% af
ejendommene vil konvertere til fjernvarme. Skærbæk fjernvarme har p.t. bindende tilsagn om
tilslutning til fjernvarme fra 95 ejendomme, svarende til 40 % tilslutning. Det vurderes derfor
at forudsætningen om 50 % tilslutning kan opnås.
Projektforlaget er den første af sin type i Tønder Kommune og er derfor gennemgået ekstra
opmærksomt. I denne forbindelse er der opstået en række spørgsmål, bemærkninger og
rettelser, som indarbejdes i projektforlaget inden det udsendes i 4 ugers underretning og
partshøring.
Projektforlagets samfundsøkonomi, brugerøkonomi og selskabsøkonomi vil forbedres ved
højere tilslutningsgrad. Det skal derfor understreges at Kommunalbestyrelsen, jf.
Tilslutningsbekendtgørelsen, ved den endelige godkendelse har mulighed for samtidigt at
træffe afgørelse om tilslutningspligt med 9 års frist. Alternativt kan der i en eller flere runder
efterfølgende pålægges forblivelsespligt for de ejendommme der løbende konverterer til
fjernvarme.
Projektforlaget er et direkte led i opfyldelsen af Statens 2020 og 2050 energistrategier, hvor
bl.a. konvertering af naturgasforsynede områder i byer i videst muligt omfang ønskes
konverteret til fjernvarme hvis dette er muligt. Klima og Energiministeriet sendte i januar 2009
en opfordring til kommunerne om at igangsætte dette.
Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2011 godkendt et projektforslag for etablering af en
ny biomassekedel ved Skærbæk Fjernvarme, hvor klagefristen udløber 27. september 2011 og
som ikke forventes påklaget. Kedlen forventes opført i 2012. Skærbæk Fjernvarme har således
ingen kapacitetsproblemer med at forsyne de nye fjernvarmeområder.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005,
Bekendtgørelse nr. 690 af 25. juni 2011.

Økonomi
Der forventes søgt en kommunegaranti på 13,5 mio. kr. inklusiv kommunens garantiprovision
og forventes behandlet af Økonomiudvalget som en selvstændig sag.
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Bilag
kortbilag, forsyningsområder

Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller,
at

projektforslaget sendes i 4 ugers underretning og partshøring når rettelser er
indarbejdet.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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11. Status på husdyrbrugssager pr. 1. oktober 2011
09.17.00-G01-1685413-08

Sagsfremstilling
På mødet gives en orientering om status for behandling af miljøgodkendelsessager efter ”Lov
om miljøgodkendelse af husdyrbrug”.

Bilag
Status på landbrugssager pr. 1. oktober 2011

Fagchef for Miljø og Natur indstiller,
at

Teknik- og Miljøudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning
Sagen taget til efterretning.
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Underskrifter

Frede Jensen

Henrik J. Møller

Jørgen Popp Petersen

Svend F. Sørensen

Bo Jessen
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Bilag
Afgørelse (nkn 5 sider)
Notat om høring af miljøvurdering til udpegning af egnede vindmølleområder i Tyskland
Høringssvar efter TMU behandling
Luftfoto
Analyserapport og ledelsens evaluering 2011
Ændringer til køreplanlægning 2012-2013
Notat ruteplanlægning 2012 13
Kort - master og linjeføring i beskyttelseslinjer
kortbilag, forsyningsområder
Status på landbrugssager pr. 1. oktober 2011

4. oktober 2011

21

