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Vejledning. 
 
Hvad er en lokalplan? 
En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, 
veje og så videre skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består 
af en redegørelse og lokalplanbestemmelser. 
 
Redegørelsen. 
Redegørelsen fortæller kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanom-
rådet, baggrund og formål med lokalplanen samt om, lokalplanen kræver tilladel-
ser/dispensationer fra andre myndigheder og om hvordan lokalplanen forholder sig til øvrig 
planlægning. Herudover indeholder redegørelsen en kortfattet beskrivelse af lokalplanens 
indhold. 
 
Lokalplanbestemmelserne. 
Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende for de enkelte grundejere (planens bestem-
melser tinglyses på ejendommene). Ifølge Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en 
lokalplan: 
 
• når det er nødvendigt for at sikre virkeliggørelsen af kommuneplanen 
• inden større byggerier, anlægsarbejder eller udstykninger igangsættes, og 
• når der overføres jord fra landzone til byzone 
 
Formålet med lokalplanpligten er at opnå en større sammenhæng i planlægningen og sikre 
borgerne medindflydelse herpå. Lokalplanforslag bliver derfor offentliggjort i mindst 8 uger 
i de lokale aviser. 
 
Nærværende lokalplan vil være offentliggjort i perioden:  
 
fra den 19. december  2006 til den 13. februar 2006. 
 
Herefter kan byrådet på baggrund af eventuelle indsigelser og ændringsforslag tage endelig 
stilling til lokalplanforslaget. 
 
Lokalplanforslag bliver altid fremsendt til berørte grundejere. Synspunkter, indsigelser eller 
ændringer til lokalplanforslag skal inden offentlighedsperiodens udløb sendes til:  
 
Brønderslev  - Dronninglund Byråd, Ny Rådhusplads 1, 9700  Brønderslev 
 
Forslag til lokalplaner og endeligt vedtagne lokalplaner kan ses på: 
 
Bibliotekerne i Brønderslev - Dronninglund Kommune og Rådhusene i Brønderslev-

Dronninglund Kommune samt på kommunens hjemmeside www.brønderslev-

dronninglund.dk. 

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Plan- og Byggeriafdelingen, tlf. (99) 45 
45 45. 
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Lokalplanbestemmelser 
 
1. Lokalplanens formål. 
  
1.1 Det er formålet med lokalplanen: 

 
• At muliggøre udlæg af et areal til lokale erhvervsformål – genbrugsplads 

ol.  
• At arealet udlægges med henblik på at sikre miljørigtig affaldsindsamling 

og bortskaffelse af affald herunder fremme af genanvendelse.  
• At sikre at anlægget falder bedst muligt ind i det omgivende landskab ved 

etablering af afskærmende beplantning og etablering af jordvold 
• At sikre adgangsforholdene, således at tilgængeligheden øges. 

  
2. Retsvirkninger. 
  
2.1 Når forslaget til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme i området ikke 

bruges på en måde, der kan gøre det vanskeligt at gennemføre lokalplanen. 
 
Den nuværende lovlige brug af ejendommene må dog fortsætte. 
 
Indtil lokalplanen er endelig godkendt, er der altså delvis stop for nye tilla-
delser til byggeri, udstykning og andre ændringer. Når fristen for indsigelser 
er udløbet, kan byrådet dog give tilladelse til mindre byggerier med videre. 
Det er dog en forudsætning, at ændringerne ikke er i strid med lokalplanfor-
slaget, kommuneplanen og byggelovens almindelige bestemmelser. 
 
De midlertidige retsvirkninger gælder fra tidspunktet for offentliggørelsen af 
lokalplanforslaget: den  2007. 

  
  
3. Område- og zonestatus 
  
3.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter del 

af matr. nr. 93 p, del af matr. nr. 92i, del af matr. nr. 100 as, del af matr nr. 
100eø og del af matr. nr. 100fb alle Ørsø Fjerding, Dronninglund  

  
3.2 En del af lokalplanområdet er beliggende i byzone, mens matr. nr. 93p er 

beliggende i landzone. Den del af lokalplanområdet som er beliggende i 
landzone overføres med vedtagelsen af lokalplanen til byzone. 

  
3.3 Med tillæg nr. 26 til kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen åbnes 

mulighed for en ændret anvendelse af området. Anvendelsen af området in-
denfor tillægget  ændres således til erhvervsformål – genbrugsplads ol.lign. 

  
  
4. Områdets anvendelse 
  
4.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål så som genbrugsplads ol.lign. 

Forslag til Lokalplan nr. 06-44 - Lokalplanbestemmelser 



  
3 

 
 

  
4.2 Indenfor lokalplanområdet kan der opstilles affaldscontainere og – beholde-

re, mandskabs- og lagerbygninger, belysningsanlæg, trådhegn samt etableres 
afskærmende beplantning 
  

4.3 Indenfor lokalplanområdet kan der foretages affaldsbehandling i form af 
kompostering af haveaffald og andre organiske materialer, neddeling af mur- 
og betonbrokker, opstilling af komposteringsanlæg til haveaffald samt kom-
primeringsanlæg til brændbart affald. Maskiner til knusning og kompostering 
vil ikke permanent være på pladsen, men kun når disse aktiviteter foregår. 

  
5. Udstykning 
  
5.1 Der må ikke ske udstykning indenfor lokalplanens område. 
  
  
6. Vej, sti- og parkeringsforhold 
  
6.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra  den eksisterende kommune-

vej nr. 1174 Dregårdsvej, og hele adgangsvejen udlægges i en bredde af 12 
m. Adgangsvejen udlægges med en kørebanebredde på 8,0 m og med græs-
rabatter i hver side på 2 m.  

  
6.2 Langs Dregårdsvej pålægges en byggelinie på 10 m fra vejskel. 
  
6.3 Indenfor lokalplanområdet kan der etableres interne vejarealer og parkering. 
  
  
7. Ledningsanlæg og afløbsforhold 
  
7.1 Ledningsanlæg for el, telefon og lignende, herunder til vejbelysning må kun 

udføres som jordkabler. 
  
7.2 Pladsen må ikke være belyst uden for åbnings- eller bemandingstiderne (her-

til regnes eks. afhentning af containere ol. lign. udenfor åbningstiden). Be-
lysningsanlæggets og belysningens synlighed skal minimeres mest muligt. 
Belysningsmasternes højde må derfor maksimalt være 6 meter og armaturer-
ne skal afskærmes, således at der ikke sker unødig lysspredning. Lysanlæg-
genes placering, armaturer, mastehøjde mv. skal godkendes af kommunen. 

  
7.3 Spildevand og overfladevand skal føres til offentligt spildevandsanlæg. 
  
7.4 Brønderslev-Dronninglund Kommune skal godkende vej-, kloak- og belys-

ningsanlæg.  
  
8.. Bebyggelsens omfang og placering 
  
8.1 På genbrugspladsens befæstede areal kan der opstilles den for pladsens drift  

nødvendige mandskabs- og lagerbygninger, containere og affaldsbeholdere. 
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8.2 Nødvendige mandskabs- og lagerbygninger kan opstilles indenfor det på 

kortbilag nr. 2 viste byggefelt. 
  
8.3 Mandskabs- og lagerbygninger kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m 

over terræn. Bebyggelsens ydre vægge beklædes med stålplader og/eller træ i 
farver indenfor jordfarveskalaen. 

  
  
9. Bebyggelsens ydre fremtræden 
  
9.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, der 

efter byrådets skøn vil virke skæmmende. Farverne skal holdes indenfor 
jordfarveskalaen, sort eller hvid eller blandinger heraf. 

  
9.2 Tagene skal dækkes med materialer, der ikke virker skæmmende for områ-

det, og skal holdes i jordfarveskalaen eller sort. 
  
9.3 Skiltning og reklamering må kun ske med byrådets tilladelse i hvert enkelt 

tilfælde samt i overensstemmelse med bestemmelserne i naturbeskyttelseslo-
vens § 21 

  
  
10. Ubebyggede arealer 
  
10.1 Lokalplanområdet skal altid gives et ordentligt og ryddeligt udseende. 
  
10.2 Genbrugspladsens befæstede areal anlægges med asfalt eller betonsten på et 

plant areal med mulighed for niveauspring til nedsænkede containere. En del 
af genbrugspladsens nordlige areal vil være ubefæstet. 

  
10.3 Der etableres de på kortbilag nr. 2 viste beplantningsbælter i en bredde af 6,0 

m bestående af egnstypiske løvfældende træer og buske. Egnstypiske løvfæl-
dende træer og buske  kan være f.eks. eg, bøg, hvidtjørn, hunderose, alm. 
røn, mirabel ol. lign. 

  
10.4 Det eksisterende terræn kan reguleres med henblik på at etablere en plan 

plads. 
  
10.5 Der etableres den på kortbilag nr. 2. viste støjdæmpende foranstaltning i 

form af en jordvold med bundbredde på 6,0 m, kronebredde på 1,0 m og en 
højde på 2,5 m. Jordvolden skal etableres med beplantning således at denne 
fremstår grøn og afskærmende i forhold til nabobebyggelse.  

  
10.6 Beplantningsbæltet nævnt i pkt. 10.3 og beplantning nævnt i pkt. 10.5 skal 

vedligeholdes og plejes, således at der opnås en god afskærmende effekt, 
såvel visuelt som vindmæssigt. 

  
10.7 Beplantning og vedligeholdelse af beplantningsbælterne påhviler lodsejer(e) 

af arealer indenfor lokalplanområdet 
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11. Forudsætninger for at tage lokalplanområdet i brug 
  
11.1 Senest 3 år efter genbrugspladsens etablering skal de pkt. 10.4 nævnte jord-

volde være færdigetableret. Jordvoldene etableres etapevis efterhånden som 
der modtages overskudsjord. Ligeledes etableres beplantning jf. pkt. 10.5 
løbende, således at disse er er etableret senest 3 år efter genbrugspladsens 
etablering. Beplantningsbælterne jf. pkt. 10.3 skal være etableres senest 1 år 
efter genbrugspladsens etablering. 

  
  
12. Tilladelser og/eller dispensationer fra andre myndigheder 
  
12.1 Genbrugspladsen kræver miljøgodkendelse i henhold til Lov om Miljøbe-

skyttelse. Brønderslev-Dronninglund Kommune er efter 1. januar 2007 god-
kendelses- og tilsynsmyndighed. 

  
12.2 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer i plad-

sens fysiske udformning eller drift, som indebærer ændring, af de forudsæt-
ninger, der ligger til grund for Brønderslev-Dronninglund Kommunes miljø-
godkendelse, uden der er indhentet tilladelse/dispensation hertil fra Brøn-
derslev-Dronninglund Kommune. 

  
12.3 Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet opstår mistanke om 

jordforurening, skal dette straks meddeles til Brønderslev – Dronninglund 
Kommune. 

  
12.4 Såfremt der under jordarbejde stødes på spor af fortidsminder, skal man 

straks standse arbejdet i det omfang, der berører fortidsmindet, og kontakte 
det nærmeste arkæologiske museum Vendsyssel historiske Museum, jf. mu-
seumslovens §27, stk. 2. 

  
12.5 Jordbrugskommissionen skal søges om ophævelse af landbrugspligten inden-

for lokalplanområdet. 
  
  
13. Vedtagelse 
  
 Lokalplanforslaget er godkendt af Dronninglund byråd den 8. december 

2006. 
 
På byrådets vegne 
 
 
Mikael Klitgaard                                                    Ove Thomsen 
Borgmester                                                                         Kommunaldirektør 
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Redegørelse 
 
LOKALPLANENS FORMÅL 
Formålet med nærværende lokalplan er at sikre at lokalplanområdet kan  tages i an-
vendelse til erhvervsformål – genbrugsplads. 
Det er ligeledes formålet med lokalplanen: 
 
• At arealet udlægges med henblik på at sikre miljørigtig affaldsindsamling – og 

bortskaffelse herunder genanvendelse for borgerne i Dronninglund By og om-
kringliggende lokalområder. 

• At sikre at anlægget falder bedst muligt ind i det omgivende landskab ved etable-
ring af afskærmende beplantning, og at der ved etablering af jordvolde sikres at 
vejledende støjgrænser i forhold til nabobeboelser kan overholdes. 

• At sikre gode adgangsforhold til genbrugspladsen. 
 
 
LOKALPLANENS BAGGRUND 
 
Baggrunden for nærværende lokalplan er, at den nuværende genbrugsplads på Kirke-
vej nord for Dronninglund, af hensyn til den kommende golfbane skal nedlægges, og 
der derfor skal findes en ny placering for en genbrugsplads i Dronninglund-området. 
Byrådet har vurderet flere mulige placeringer, men har fundet at placeringen i den 
nordlige del af Dronninglund  umiddelbart øst for det eksisterende erhvervsområde 
3.E1, hvor Nordjysk Andel er beliggende, er det mest velegnede område til ny place-
ring af genbrugsplads.  
 
 
LOKALPLANOMRÅDET 
Nærværende lokalplanområde er beliggende på Dregårdsvej umiddelbart øst for 
Nordjysk Andel. Området omfatter et areal på ca. 26.400 m2. Arealet grænser mod 
nord, øst og syd op til det åbne land, mens det grænser op mod erhvervsområde 3.E1 
mod vest. 
Området er er omfattet af landbrugspligt og forinden arealet kan tages i anden an-
vendelse skal Jordbrugskommissionen for Nordjyllands Amt  søges om tilladelse til 
ophævelse af landbrugspligten.  
 
Nærmeste nabobeboelser er beliggende hhv. 40 m og ca 160 m fra den nye gen-
brugsplads. 
 
Der er i forbindelse med nærværende lokalplan udarbejdet et nyt tillæg nr. 26 til 
kommuneplanen, som inddrager tillæggets område i erhvervsområde 3.E 1 - til 
egentligt erhvervsområde   
 
3.E1 -Storskovvej. 
 
Områdets status. 
Egentligt erhvervsområde - delvis udbygget. 
 
Områdets anvendelse. 
Erhvervsformål - egentligt erhvervsområde, større og mindre industrivirksomhed, større 
og mindre værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed m.v.
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Der kan etableres butikker til salg af egne eller relaterede produkter på op til max. 200 
m2. 
 
Bebyggelsens omfang og placering. 
Bebyggelsesprocenten må ikke må overstige 50.  
 
Bebyggelsen må maksimalt være 8,5 m over omgivende terræn. Byrådet kan tillade, at 
en bygning eller dele af en bygning opføres i større højde end 8,5 m. 
 
Trafikale forhold. 
Ingen særlige bestemmelser 
 
Opvarmning. 
Ingen særlige bestemmelser. 
 
Zoneforhold. 
Området er beliggende i byzone. 
 
Gældende lokalplaner m.v. 
Lokalplan nr. 06-01 og 06-25. 
 
 
 
LOKALPLANFORSLAGETS INDHOLD 
 
Anvendelse: 
Området udlægges til egentlige erhvervsformål såsom genbrugsplads og lign. aktivi-
tet. 
 
Udstykning 
Der må ikke ske udstykning indenfor lokalplanområdet. 
 
Vej-, sti- og parkeringsforhold: 
Lokalplanområdet vejforsynes fra Dregårdsvej. Dregårdsvej udlægges på hele stræk-
ningen frem til det nye erhvervsområde – genbrugsplads – i en bredde af 12,0 m med 
2 m brede græsrabatter i hver side og med en kørebanebredde på 8 m. 
Det er hensigten at nedlægge den østligste del af kommunevejen Dregårdsvej fra 
Ørsøvej og frem til genbrugsplads som kommunevej og i stedet give denne stræknin-
gen status af privat fællesvej med adgang for matr. nr. 100 ag, Ørsø Fjerding, Dron-
ninglund og matr. nr. 100 as, Ørsø Fjerding, Dronninglund. Samtidig er det hensigten 
at opsætte bom på Dregårdsvej ud for lokalplanområdets sydøstligste hjørne, således 
at trafik til og fra genbrugspladsen kun ske ad Storskovvej og Dregårdsvejs vestligste 
del, hvorved generende kørsel i forholde til beboelserne på Dregårdsvej 3 og Dre-
gårdsvej 20 undgås.  
 
Ledningsanlæg og afløbsforhold 
Forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. 
Lokalplanområdet forsynes med vand fra Dronninglund Vandværk.  
Regnvand og spildevand separeres og ledes til offentligt spildevandsanlæg 
Brønderslev-Dronninglund Kommunes skal godkende nyt vej-, kloak og belysnings-
anlæg. 
 
Bebyggelsens omfang og placering: 
Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, der efter 
byrådets skøn vil virke skæmmende. Farverne skal holdes indenfor jordfarveskalaen, 
sort eller hvid eller blandinger heraf. 
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Tagene skal dækkes med materialer, der ikke virker skæmmende for området, og 
skal holdes i jordfarveskalaen eller sort. 
 
Skiltning og reklamering må kun ske med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde 
samt i overensstemmelse med bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 21 
 
Bebyggelsens ydre fremtræden: 
På genbrugspladsens befæstede areal kan der opstilles den for pladsens drift  nød-
vendige mandskabs- og lagerbygninger, containere og affaldsbeholdere. 
 
Nødvendige mandskabs- og lagerbygninger kan opstilles indenfor det på kortbilag nr. 
2 viste byggefelt. 
 
Mandskabs- og lagerbygninger kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m over 
terræn. Bebyggelsens ydre vægge beklædes med stålplader og/eller træ i farver in-
denfor jordfarveskalaen. 
 
 
Ubebyggede arealer: 
 
Lokalplanområdet skal altid gives et ordentligt og ryddeligt udseende. 
 
Genbrugspladsen anlægges med asfalt eller betonsten på et plant areal. Den nordlig-
ste del af genbrugspladsen vil være ubefæstet. 
Der etableres de på kortbilag nr. 2 viste beplantningsbælter i en bredde af 6,0 m be-
stående af egnstypiske løvfældende træer og buske. Egnstypiske løvfældende træer 
og buske  kan være f.eks. eg, bøg, hvidtjørn, hunderose, alm. røn, mirabel ol. lign. 
 
Det eksisterende terræn kan reguleres med henblik på at etablere en plan plads. 
Der etableres den på kortbilag nr. 2. viste støjdæmpende foranstaltning i form af en 
jordvold med bundbredde på 6,0 m, kronebredde på 1,0 m og en højde på 2,5 m. 
Jordvolden skal etableres med beplantning således at denne fremstår grøn og af-
skærmende i forhold til nabobebyggelse. 
 
Beplantningsbæltet nævnt i pkt. 10.3 og beplantning nævnt i pkt. 10.5 skal vedlige-
holdes og plejes, således at der opnås en god afskærmende effekt, såvel visuelt som 
vindmæssigt. 
 
Beplantning og vedligeholdelse af beplantningsbælterne påhviler lodsejer(e) af area-
ler indenfor lokalplanområdet 
 
 
Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 
Genbrugspladsen kræver miljøgodkendelse i henhold til Lov om Miljøbeskyttelse. 
Brønderslev-Dronninglund Kommune er efter 1. januar 2007 godkendelses- og til-
synsmyndighed. 
Der må ikke foretages ændringer i pladsens fysiske udformning eller drift, som inde-
bærer ændring af de forudsætninger, der ligger til grund for Brønderslev-
Dronninglund Kommunes miljøgodkendelse, uden der er indhentet tilladel-
se/dispensation hertil fra Brønderslev-Dronninglund Kommune. 
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Såfremt der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet opstår mistanke om jordfor-
urening, skal dette straks meddeles til Brønderslev-Dronninglund Kommune. 
 
Såfremt der under jordarbejde stødes på spor af fortidsminder, skal man straks stand-
se arbejdet i det omfang, der berører fortidsmindet, og kontakte det nærmeste arkæo-
logiske museum Vendsyssel historiske Museum, jf. museumslovens §27, stk. 2. 
 
Jordbrugskommissionen skal søges om ophævelse af landbrugspligten indenfor lo-
kalplanområdet. 
 
 
Forudsætninger for at tage lokalplanområdet i brug 
Senest 3 år efter genbrugspladsens etablering skal jordvolde og beplantning på disse 
jf. pkt. 10.5 være etableret. Beplantningsbælterne jf. pkt 10.3 skal være etableret se-
nest 1 år efter pladsens etablering. 
 
 
Lokalplanforslagets forhold til anden planlægning 
 
Regionplanen. 
Ingen særlige forhold. 
 
Kommuneplanen. 
 
Dronninglund Kommune vedtog i december 2001 en ny kommuneplan for Dronning-
lund kommune. Arealet, hvor genbrugspladsen vil komme til at ligge, er i kommune-
planen beliggende i det åbne land, hvor der ikke gælder særlige rammebestemmelser. 
Der er i forbindelse med nærværende lokalplanforslag udarbejdet et tillæg nr. 26, 
som inddrager tillæggets område i rammeområde 3.E1 – Storskovvej. 
 
 
Miljømæssige forhold 
 
Genbrugspladsen er omfattet af lov om Miljøbeskyttelse og der kræves derfor miljø-
godkendelse. Brønderslev-Dronninglund Kommune er godkendelses – og tilsynsfø-
rende myndighed efter 1. januar 2007. 
 
Støj 
Følgende aktiviteter vil kunne give støj på genbrugspladsen. 
 
- Personbiler, der foretager aflæsnings af affald indenfor pladsens åbningstider 
- Lastbiler der afhenter containere med affald, både indenfor og udenfor gen-

brugspladsens åbningstid 
- Brug af flishugger i kortere perioder i forårs- og efterårsmånederne 
- Evt. brug af betonknuser til nedknusnings af bygningsaffald ol. lign. 
- Brug af maskiner til kompostering af haveaffald og andre organiske materialer. 
 
Genbrugspladsen skal overholde de i Brønderslev-Dronninglund Kommunes Miljø-
godkendelse indeholdte støjkrav med henblik på at undgå støjbelastning af omgivel-
serne. 
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Tillæg nr. 26 til kom-
muneplanens rammer 
for lokalplanlægningen 

 
Dette tillæg nr. 26 til kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er udarbejdet i 
forbindelse med lokalplan nr. 06-44, som omfatter et område til egentlig erhvervsområ-
de – genbrugsplads – i den nordlige del af Dronninglund.  
Tillægget omfatter del af matr. nr. 93p, Ørsø Fjerding, Dronninglund, som overføres til 
byzone med vedtagelsen af lokalplan nr. 06-44. 
 
De nærmere regler for arealanvendelsen i området fastlægges i en lokalplan. 
 
Nærværende rammetillæg nr. 26 fastlægger bestemmelser for lokalplanlægningen in-
denfor rammeområdet, således at følgende rammer er gældende: 
 

3.E1 -Storskovvej. 
 
Områdets status. 
Egentligt erhvervsområde - delvis udbygget. 
 
Områdets anvendelse. 
Erhvervsformål - egentligt erhvervsområde, større og mindre industrivirksomhed, 
større og mindre værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed m.v. 
 
Der kan etableres butikker til salg af egne eller relaterede produkter på op til max. 
200 m2. 
 
Bebyggelsens omfang og placering. 
Bebyggelsesprocenten må ikke må overstige 50.  
 
Bebyggelsen må maksimalt være 8,5 m over omgivende terræn. Byrådet kan tillade, 
at en bygning eller dele af en bygning opføres i større højde end 8,5 m. 
 
Trafikale forhold. 
Ingen særlige bestemmelser 
 
Opvarmning. 
Ingen særlige bestemmelser. 
 
Zoneforhold. 
Området er beliggende i byzone. 
 
Gældende lokalplaner m.v. 
Lokalplan nr. 06-01 og 06-25. 
 
Det er byrådets opfattelse, at tillæggets ændringer af kommuneplanens rammedel er af 
en sådan karakter, at det betegnes som en mindre betydende ændring, som ikke strider 
mod planens hovedprincipper. 
 
Forinden nærværende forslag offentliggøres indkaldes der derfor ikke idéer og forslag 
m.v. jvf. planlægningslovens § 22, stk. 2. 
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I henhold til planlægningslovens § 24, stk. 3, fastsættes fristen til at fremkomme med 
indsigelser og ændringsforslag til 8 uger fra offentliggørelsen af forslaget. 
 
Kommuneplantillæg nr. 26 vil blive offentliggjort sammen med forslaget til lokalplan 
nr. 06-44 som bilag hertil. 
 
 
 
Kommuneplantillæg nr. 26 er godkendt af Dronninglund Byråd den 8. december 2006. 
 
 
 
På Byrådets vegne 
 
 
 
Michael Klitgaard    Ove Thomsen 
Borgmester          Kommunaldirektør 
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