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Vurdering af Læsø Kommunes Forslag til Planstrategi 2007 
 
Brønderslev Kommune har fremsendt sit forslag til Planstrategi 2007-2011 til 
høring med frist til den 18. marts 2008. 
  
Ifølge planlovens § 29 a skal regionen vurdere, om kommuneplaner, herunder 
også kommuneplanstrategier, er i overensstemmelse med den regionale 
udviklingsplan og gøre indsigelse, hvis dette ikke er tilfældet. Tilsvarende 
gælder regionens egen sektorplanlægning inden for råstofområdet, jf. 
råstofloven § 5a, stk.5.  
 
Region Nordjylland gør ikke indsigelse mod planstrategien, da der ikke ses at 
være forhold, som strider mod det fremlagte Forslag til Regional 
Udviklingsplan – Mulighedernes Nordjylland – eller Forslag til Råstofplan 2008.  
 
Udfordringer 
Ifølge planstrategien vil kommunens succes afhænge af evnen til at kunne 
tiltrække nye borgere. Med en placering midt i Vendsyssel og de tre hovedbyer 
Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund samt en række mindre byer og 
landsbyer har kommunen gode muligheder som bosætningskommune - 
særligt i forhold til Aalborg, der anerkendes som vækstcentret i regionen. 
Udfordringerne for Brønderslev Kommune ligger således i, hvordan 
kerneområderne anvendes og udvikles med henblik på at øge bosætningen. 
 
Vurdering i forhold til Mulighedernes Nordjylland 
Planstrategien indeholder byrådets overordnede visioner fordelt på 3 
hovedområder: Børn og unge, Kultur og fritid samt Smukke omgivelser. 
Derudover har kommunen udarbejdet en vision for bæredygtig udvikling. 
 
Omkring Børn og unge har Brønderslev Kommune fokus på institutionerne 
samt på trafikken imellem uddannelsessteder og andre servicefunktioner. Der 
skal skabes de bedst mulige rammer for børne- og ungdomslivet, og 
institutionerne skal være sundhedsorienterede med medarbejdere, der har 
mulighed for kompetenceudvikling. Med fokus på udvikling af disse rammer 
ses der et stort potentiale i at skabe en attraktiv kommune. Denne udvikling 
stemmer overens med RUPen, der ligeledes har fokus på uddannelse og i 
særdeleshed kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling på 
uddannelsesinstitutioner styrker både elever og medarbejdere. Brønderslev 
Kommunes ønsker for den kollektive trafik er ligeledes understøttet i RUPen 
under visionen om det forbundne Nordjylland. Visionen er foreslået fulgt op af 
initiativer til forbedret betjening af yderområder og landdistrikter ved 
anvendelse af bl.a. andre former for transport og ITS. 
 
Inden for Kultur og fritid skal der ske en udvikling af oplevelsesindustrien, 
hvilket vil medvirke til forbedret folkesundhed samt give mulighed for 
økonomisk vækst i kommunen. Forskellige tiltag foreslås, herunder 
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udarbejdelse af en sti- og cykelplan, generel forbedret adgang til 
naturoplevelser samt udvikling af kultur- og fritidsbæltet i Brønderslev by. 
Dette er i harmoni med de visioner, der er beskrevet i RUPen for bl.a. kultur 
samt natur og miljø, hvor Nordjylland ses som et mekka for friluftsliv, og hvor 
nye kultur- og fritidsformer og miljøer kan opstå i overensstemmelse med 
områders egnskarakteristika. 
  
For at skabe Smukke omgivelser vil kommunen anvende visuelle og kulturelle 
retningslinier for fremtidig byudvikling. Der skal skabes en grøn kommune med 
udvikling på naturens præmisser. I byerne skal de offentlige rum omdannes til 
lege- og opholdsarealer, så de fremstår mere indbydende. Kulturmiljøer 
anerkendes som noget, der går på tværs af kommuner. Der foreslås derfor 
oprettet et tværkommunalt kulturmiljøråd til at sikre særegne kendetegn i 
landskabet. Dette harmonerer med udmeldingerne i RUPen, hvor der peges 
på konkrete indsatser og muligheder for at bringe den nordjyske kulturarv i spil 
som en ressource. Særligt foreslås det i RUPen at etablere et tværkommunalt 
samarbejde omkring landskabernes planlægning, gerne i en form af et kreativt 
værksted. 
 
Ifølge planstrategiens Agenda 21 strategi Bæredygtig udvikling, skal der i 
kommunen gøres en ekstra indsats over for grundvandsbeskyttelse, og 
skovene, herunder nye bynære skove, skal bl.a. øge friluftsliv, den biologiske 
mangfoldighed og reducere CO2. Derudover er det holdningen, at byudvikling 
skal begrænses mest muligt. Generelt skal de centrale problemstillinger og 
mål fra Regionplan 2005 indarbejdes i Kommuneplan 09. Alt dette skal 
medvirke til at skabe en grøn struktur i byerne med muligheder for nære natur- 
og friluftsoplevelser. En grøn struktur i Nordjylland er en vision som RUPen 
ligeledes tager op. I udviklingsplanen beskrives en struktur med et grønt 
mosaiklandskab og i denne sammenhæng harmonerer visionerne, ligesom 
RUPen indeholder en række forslag til konkrete indsatser inden for natur, 
landskab og friluftsliv samt landskabsmodning af almindelige landskaber til 
noget ”særligt” bl.a. gennem skovrejsning, så højt prioriterede landskaber 
friholdes. 
 
Vurdering i forhold til forslag til Råstofplan 2008 
Der er ingen bemærkninger vedrørende hverken nye eller gamle 
råstofområder i planstrategien. De eksisterende råstofområder samt de 
områder, der er udpeget i Råstofplan 2008, forventes indarbejdet i 
Kommuneplan 09. 
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
 
 
 
 
Jes P. Vestergaard 
Kontorchef 
Region Nordjylland 
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