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En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes, placeres 
og udformes inden for et bestemt område. 

Lokalplanen består af en redegørelse og af planbestemmelserne.

Redegørelsen beskriver i korte træk de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet, og 
hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning for området.

Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer og kort forklarer og anskueliggør 
lokalplanbestemmelserne.

Byrådet  har ifølge planloven pligt til at udarbejde en lokalplan, 

• når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse og
• før der kan gennemføres et større byggeri, et større anlægsarbejde eller en større udstykning

Byrådet har endvidere mulighed for (ret til) at udarbejde en lokalplan, når det ønsker at regulere en 
bestemt udvikling.

Formålet med lokalplanpligten og lokalplanretten er at opnå sammenhæng i planlægningen og at 
sørge for at borgerne får mulighed for at tage stilling til planen. Derfor skal forslaget til lokalplanen 
offentliggøres og der skal være mindst 8 uger til at komme med indsigelse eller ændringsforslag til det. 
Først derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt.

Yderligere oplysninger:

Brønderslev Kommune
Fagenheden for Teknik og Forsyning
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund 
Kontaktperson:  Charlotte Hornemann
Telefon:             99 45 46 27
E-mail:              charlotte.hornemann@99454545.dk

Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektør Nord A/S, Brønderslev, i samarbejde med Brønderslev 
Kommune.

Vejledning
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Redegørelse

Redegørelse  -  Lokalplan 6353-01

Lokalplanens indhold
Baggrunden for lokalplanen er, at Manna Trak-
tor- og Maskinværksted ønsker at udvide sit nu-
værende værkstedsareal. Værkstedet findes i dag 
på naboejendommen, matr.nr. 36f (Bredningen 
103), men udvidelse er ikke mulig her.

I stedet ønskes ny bygning på ca. 1200 m² opført 
i lokalplanområdet, mens den nuværende bolig, 
enten agtes anvendt til kontor for virksomheden 
eller nedrevet.

Såfremt den eksisterende bygning bevares som 
kontor, ønskes et bælte på 2 m af matr.nr. 36f 
overført til matr.nr. 36q af hensyn til adgangs-
forholdene på virksomheden. Lokalplanen åbner 
mulighed for dette.

Den ønskede anvendelse er ikke i overensstem-
melse med Kommuneplanen og den nuværende 
lokalplan 6352-01, der omfatter en del af lokal-
planområdet. Det er derfor nødvendigt at udar-
bejde et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Lokalplanen overfører de nuværende landzone-
arealer til erhvervsområde i byzone, og ændrer de 
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Figur 1 Oversigtskort, der viser eksisterende og ny elokalplaner. Målestok 1:5
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Redegørelse

nuværende rammebestemmelser fra blandet bo-
lig- og erhvervsområde til egentligt erhvervsom-
råde.

 Formålet med lokalplanen er således at fastlægge 
områdets anvendelse til egentlige erhvervsformål, 
herunder lager- og værkstedsvirksomhed i form 
af maskinværksted til reparation og klargøring af 
landbrugs- og entreprenørmaskiner, samt tilhø-
rende kontor- og butiksfaciliteter.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyg-
gelsens omfang og placering, og den sikrer at om-
kringliggende områder med støjfølsomme anven-
delser, f. eks. boligerne langs Hammelmosevej, 
ikke udsættes for  uacceptable støjbelastninger fra 
aktiviteter inden  for lokalplanens område.

Der må ikke opføres eller indrettes nye boliger i 
lokalplanområdet.

Bebyggelsens placering og omfang er fastlagt via 
byggeliner og  bebyggelsesprocent for området.
Der findes bestemmelser om at bygninger skal 
opføres med dæmpede farver uden reflekterende 
flader.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om be-
plantningsbælte som afskærmning mod det åbne 
land mod vest.

Lokalplanens område
Lokalplanens område ligger i den vestlige udkant 
af Manna, og omfatter ejendommen matr.nr. 36q 
Tise By, Tise, beliggende Bredningen 109, Man-
na, 9700 Brønderslev, samt et 2 m bredt bælte af 
naboejendommen matr.nr. 36f Tise By, Tise, be-
liggende Bredningen 103.

Lokalplanområdets areal udgør i alt 5430 m² og 
ligger delvist i byzone og landzone. 

Ejendommen er i dag bebygget med en helårs-
beboelse, som er under overdragelse til nabovirk-
somheden Manna Traktor- og Maskinværksted, 
der ønsker at anvende lokalplanområdet til værk-
sted, lager, butik/udstilling og kontor.

Lokalplanens omgivelser
Området ligger i udkanten af Manna by, og af-
grænses mod nord af kommunevejen Brednin-
gen. Mod øst ligger den eksisterende virksomhed, 
Manna Traktor- og Maskinværksted med værk-
sted og bolig, mens virksomheden har udstillings-
hal beliggende syd for lokalplanområdet på matr.
nr. 41a. 

Mod vest er lokalplanområdet afgrænset af be-
plantningsbælte mod det åbne land.

Langs nordsiden af Bredningen og langs Ham-
melmosevej sydøst for lokalplanområdet ligger 
enkelte boligbebyggelser.

Vej- og stiforhold
Lokalplanområdet betjenes ad to overkørsler til  
kommunevejen Bredningen, som er adgangsbe-
grænset i henhold til tinglysning af 17.09.1965.
Eventuel flytning af overkørslernes placering i 
forbindelse med nybyggeri kræver vejmyndighe-
dens tilladelse.

Udstykning
Mindste grundstørrelse i lokalplanområdet er 
2500 m².

Der kan foretages mindre skelforandringer og 
arealoverførsler i lokalplanområdets afgrænsning.
Den del af matr.nr. 36f, der er omfattet af lokal-
planen, skal arealoverføres til matr.nr. 36q ved 
ændret anvendelse.

Kollektiv trafik
Området busbetjenes med regionalbussen mel-
lem Brønderslev og Saltum-Kås, der passerer ad 
Bredningen umiddelbart nord for lokalplanom-
rådet.

Teknisk forsyning
Elforsyning til området skal ske via Brønderslev 
og Oplands Elforsyningsselskab (BOE).

Vandforsyning skal ske fra Manna Vandværk.

Afledning af spildevand og overfladevand skal ske 
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Redegørelse

i.h.t. Brønderslev Kommunes Spildevandsplan/
betalingsvedtægt for kloakforsyningen. En del 
af området, der ligger i landzone ligger udenfor 
Spildevandsplanens rammer. Der udarbejdes til-
læg til Brønderslev Kommunes Spildevandsplan. 
Området forudsættes separatkloakeret

Der skal være tilslutningspligt til kollektiv varme-
forsyning. Projektforslag, j.fr. Varmeforsynings-
loven, udarbejdes for at fastlægge forsyningsfor-
men.

Servitutter
Der er udarbejdet servitutredegørelse vedrørende 
de tinglyste servitutter indenfor lokalplanområ-
det.

Lokalplan 6352-01, 6346-01, tinglyst 10.06.2000, 
aflyses inden for lokalplanområdet efter vedtagel-
se af nærværende lokalplan.

I lokalplanområdet er i øvrigt tinglyst en række  
servitutter, som ikke er uforenelige med lokalpla-
nen, men skal iagttages.

Der er tinglyst adgangsbegrænsning og byggelini-
er til Bredningen, som respekteres af lokalplanens 
bestemmelser. Den påtaleberettigede vejbestyrelse 
er nu Brønderslev Kommune.

Der er tinglyst højspændingskabler på matr.nr. 
36q, d. 23.02.1987 og 12.12.2003. Kablerne er 
beliggende langs områdets sydskel og i den vest-
lige del af området. Endelig er der d. 11.11.1985 
tinglyst byggeretsligt skel langs skellet mellem 
matr.nr. 36f og 36q. De tinglyste dokumenter er 
ikke i strid med lokalplanens bestemmelser.

Skema 1. Miljøstyrelsens retningsgivende, maksimale støjbelastninger

Tidsrum
Områdetype

Mandag-fredag  kl. 7-18
Lørdag kl. 7-14

Mandag-fredag  kl. 18-22
Lørdag kl. 14-22

Søn- og helligdage kl. 7-22

Alle dage
kl. 22-7

1
Erhvervs- og 
industriområder 70 70 70

2

Erhvervs- og 
industriområder med 
forbud med generende 
virksomheder

60 60 60

3

Områder for blandet 
bolig og erhvervs-
bebyggelse, center-
områder (bykerne)

55 45 40

4 Etageboligområder 50 45 40

5
Boligområder for åben 
og lav boligbebyggelse 45 40 35

6

Sommerhusområder og 
offentligt tilgængelige 
rekreative områder.
Særlige naturområder

40 35 35
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Lokalplanens forhold til anden 
lovgivning

Miljøscreening
I forbindelse med indførelsen af lov om miljøvur-
dering, lov nr. 316 af 5. maj 2004, skal planer 
omhandlende fysisk planlægning vurderes i for-
hold til deres indvirkning på miljøet. 

Brønderslev Kommune har foretaget en miljø-
screening med udgangspunkt i ovennævnte lov 
og vurderet, at lokalplan 6353-01 ikke er omfat-
tet af et krav om miljøvurdering. Denne afgørelse 
kan påklages indenfor 4 uger fra lokalplanforsla-
gets offentliggørelse.

Lokalplanen dækker et mindre lokalplanområde, 
og  overfører et mindre landzoneareal og eksiste-
rende blandet bolig/erhvervsområde til egentligt 
erhvervsområde i byzone. 

Der er tale om et område uden særlige karakteri-
stiske naturtræk eller særlige naturkvaliteter. Pla-
nen berører ikke et internationalt beskyttelsesom-
råde. Det vurderes derfor, at der ikke er væsent-
lige forringelser for fauna og flora i området. 
 
Bebyggelsen er placeret på en måde, der sikrer, at 
den nye lokalplan ikke afføder væsentligt forøge-
de miljøgener for boliger i området eller for om-
rådet som helhed. Se nærmere under støjforhold.

Det vurderes samlet set, at denne lokalplan ikke 
kumulerer væsentlig forøgede gener i forhold til 

kulturværdier, forureningsforhold, ressourcean-
vendelse, trafik, samt landskab i det hele taget.

Støjforhold
Støjbelastning fra virksomheder må ikke over-
stige de vejledende grænseværdier for støj fra er-
hverv som er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning 
om Ekstern støj fra virksomheder«, Vejledning nr. 
5/1984 eller senere udgave. Se skema 1. 
Virksomheden har fremsendt dokumentation for 
de fremtidige støjforhold i form af støjrapport fra 
NIRAS, november 2006.

I støjberegningerne er der gjort rede for 2 alterna-
tiver, og som det blev besluttet på mødet for Ud-
viklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 
2007, udarbejdes der en lokalplan, der muliggør 
opførelse af et nyt værksted efter alternativ 2.

For placeringen af det nye værksted i henhold til 
alternativ 2, er det samlede støjbidrag fra virk-
somheden beregnet. Se skema 2 på næste side.

Som det fremgår af støjberegningerne overholder 
virksomhedens samlede støjbidrag de støjgrænser, 
der er gældende for de omkringliggende boligom-
råder. 

Støjberegningernes forudsætninger vedrøren-
de placering af værksted/port, vaskeplads, kørsel 
med lastbiler og kørsel med personbiler fastholdes 
gennem vilkår i lokalplanen om placering af par-
keringspladser, vaskeplads og port.

Redegørelse

Områdetype Vejl. grænseværdier 
Mandag – fredag: kl. 07-18 
Lørdag:                 kl. 07-14 

Støjberegning – nov. 2006 
Mandag – fredag: kl. 07-18 
Lørdag:                 kl. 07-14

Hammelmosevej 8 
Nærmeste bolig, vest for 
Hammelmosevej 

Blandet bolig og 
erhvervsbebyggelse 55 dB(A) 52 dB(A) 

Hammelmosevej 3 
Nærmeste bolig, øst for  
Hammelmosevej 

Boligområde for 
åben og lav 
boligbebyggelse 

45 dB(A) 38 dB(A) 

Bredningen 114 
Nærmeste bolig, nord for 
Bredningen

Blandet bolig og 
erhvervsbebyggelse 55 dB(A) 45 dB(A) 
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Det væsentligste støjbidrag fra virksomheden 
stammer ifølge støjberegningerne fra kørslen med 
traktorerne. Det er forudsat, at der vil være 20 
kørsler om dagen, som vil foregå fra Bredningen 
forbi udstillingshallen til Hammelmosevej. Dette 
kørselsmønster svarer til det nuværende, og bli-
ver ikke ændret med etableringen af det nye værk-
sted.

Vurdering
På baggrund af den foreliggende dokumentation 
af virksomhedens samlede støjbidrag til omgivel-
serne vurderes, at etableringen af et nyt værksted 
i henhold til alternativ 2, ikke vil medføre et øget 
støjbidrag til omgivelserne, og de gældende støj-
grænser i boligområderne vil være overholdt, når 
forudsætningerne for beregningen er overholdt.

Miljøklasser
Miljøklassificering vil fremgå af kommuneplan-
tilægget. I bilag 3 til lokalplanen ses inddelingen 
af erhverv i miljøklasser. Et lavt tal betyder ringe 
miljøpåvirkning og et højt tal betyder stor miljø-
påvirkning.

Der må i lokalplanområdet etableres erhverv og 
virksomheder, der henhører i miljøklasse 3 - 5, 
dvs. virksomheder, der kan være ret belastende for 
omgivelserne. Se mere om miljøklasser i bilag 3.

Bestemmelserne om miljøklasser i kommune-
planrammer og i lokalplanen begrænser fremover 
etableringen af erhverv i de enkelte områder til 
erhvervstyper, der erfaringsmæssigt kan indpasses 
uden genevirkninger.

En lokalplan medfører ikke en “handlepligt” til 
at ændre lovligt, bestående forhold i overensstem-
melse med planen.

Grundvand
Det ansøgte er beliggende i et område med drik-
kevandsinteresser i følge Regionplan 2005. Regi-
onplanerne er ophøjet til landplandirektiver på 
grund af kommunalreformen.

Lokalplanområdet ligger udenfor indvindingsop-

Redegørelse

landet til Manna Vandværk i følge den geologi-
ske kortlægning udført af amtet i perioden 2005-
2006.

Grundvandets strømningsretning er mod syd og 
vandværkets kildeplads er beliggende ca. 750 me-
ter mod vest.

Der er ikke i Brønderslev Kommunes Vandfor-
syningsplan 2004-2016 planlagt anden indvin-
dingsstruktur for området omkring Manna.

Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke kan ud-
gøre en trussel for forurening af den del af grund-
vandet der anvendes til drikkevandsformål.

Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredninger 
eller beskyttelseslinier i henhold til naturbeskyt-
telsesloven.

Jordforurening
Der er ikke oplyst forureningsforhold efter jord-
forureningsloven i lokalplanområdet.

Hvis der under anlægsarbejder træffes forurening 
skal arbejdet standses og kommunen underrettes. 
Der skal herefter foretages en vurdering af forure-
ningen i forhold til grundvand og arealanvendelse 
m.v.

Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor for-
ureningen være påkrævet. Region Nordjylland 
og Brønderslev Kommune vurderer, om der skal 
fastsættes vilkår for det videre arbejde.

Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og 
til jordforureningslovens § 71.

Lov om offentlige veje
Der er tinglyst adgangsbegrænsning og vejbygge-
linier til kommunevejen Bredningen i henhold til 
lov om offentlige veje, jfr. ovenstående afsnit vedr. 
servitutter.

Museumsloven
Der kan i området være fund af betydning for den 
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arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af 
jordarbejdet skal bygherren iagttage Museumslo-
vens §§ 25-27 om arkæologiske forundersøgelser, 
udgravninger og anmeldelse af fund. Ved henven-
delse udtaler museet sig gerne om muligheden for 
fund af arkæologisk betydning, samt om konse-
kvenser for finansieringen.

Findes der under jordarbejde spor af fortidsmin-
der, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., 
skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmel-
des til Vendsyssel historiske Museum, Tlf. 96 24 
10 50, Email: vhm@vhm.dk.

Lokalplanens forhold til anden 
planlægning

Kommuneplanen
Kommuneplan 2005 udlægger område 6352, 
blandet bolig/erhvervsområde Manna til butikker 
og anden privat og offentlig service, mindre er-
hvervsvirksomheder, samt til boligformål. Kom-
muneplanrammen omfatter hele Manna bymid-
te. Miljøklassen er fastlagt til  1-3. 

Lokalplanområdet omfatter desuden en mindre 
del af kommuneplanens rammeområde 6485 - 
jordbrugsområde med reguleret anvendelse.

Lokalplanen muliggør anvendelse til egentlige er-
hvervsformål, dvs. værksted, lager, udstilling og 
mindre produktion. Dette er ikke i overensstem-
melse med kommuneplanens rammer, hvorfor 
der oprettes et nyt rammeområde - 6353 - og der 
udfærdiges kommuneplantillæg, som offentliggø-
res samtidig med lokalplanforslaget.

I kommuneplan 2005 for gl. Brønderslev Kom-
mune udlægges der ikke yderligere arealer til er-
hvervsformål i bydelscentre som Manna-Thise. 

Lokalplanen forudsætter således en mindre juste-
ring af rammeområdernes afgrænsning og af mil-
jøklassen. 

Rammeområde 6352 opdeles i to -  

• det nye område 6353 til egentligt erhvervs-
område med miljøklasse 3-5 uden mulig-
hed for opførelse af boliger, og 

• det eksisterende område 6352, som bibe-
holdes som blandet bolig/erhvervsområ-
de med miljøklasse 1-3, indeholdende bl.a. 
det eksisterende værksted på matr.nr. 36f.

Zoneforhold
Rammeområde 6352 ligger i byzone, mens den  
del der er omfattet af rammeområde 6485 er
landzone, som overføres til byzone ved lokalpla-
nens vedtagelse.

Lokalplan 6352-01, 6346-01
Lokalplan 6353-01 afløser den hidtidige lokal-
plan 6352-01, 6346-01 indenfor lokalplanom-
rådet, og lokalplan 6352-01, 6346-01 aflyses på 
matr.nr. 36q Tise by, Tise.

Lokalplan 6352-02
Lokalplan 6352-02 vedrører Manna Traktor- og 
Maskinværksteds lager- og udstillingshal, der er 
beliggende umiddelbart syd for lokalplanområdet 
på matr.nr. 41a Manna By, Tise. Lokalplan 6352-
02´s bestemmelser fortsætter uændret. 
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Gælder indtil vedtagelsen af

kommuneplantillæg nr. 12 (B)
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Gælder indtil vedtagelsen af

kommuneplantillæg nr. 12 (B)

Byrådets endelige godkendelse: 9. november 2005

Område  6352
Blandet bolig-erhvervsområde Manna, Manna-Thise byer 

Fremtidig anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til butikker og anden privat- og offentlig service, mindre 
erhvervsvirksomheder, samt til boligformål. 

Maksimal bebyggelsesgrad
40%

Maksimalt etageantal
1,5

Maksimal bygningshøjde i meter
8,5

Friarealforhold
Der skal på den enkelte ejendom etableres opholdsareal svarende til mindst 50% af etagearealet 

Trafik og teknisk forsyning
Området ligger omkring - og vejbetjenes fra Bredningen. En mindre del af området vejforsynes fra 
Hammelmosevej. Der skal sikres mulighed for etablering af trafiksikker fodgængerpassage på 
Bredningen (Saltumvej) og for etablering af sti langs Kysten.  

Serviceforsyning
Serviceforsyning sker fra Manna og Thise. 

Zoneforhold mv
Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Andet
En del af området er omfattet af byggelinie langs Ryå.  

Områdets afgrænsning mod det åbne land skal behandles med hensyn til beplantning og lignende. 

Miljøklassifikation
1 - 3

Kommuneplanrammer for område 6352
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Kommuneplanrammer for område 6485

Byrådets endelige godkendelse: 9. november 2005

Område  6485
Jordbrug med reguleret anvendelse, Manna-Thise land 

Fremtidig anvendelse
For området fastlægges en flersidig anvendelse, dog under hensyn til jordbrugserhvervene.  

Arealanvendelsen skal generelt ske under hensyntagen til den jordbrugsmæssige drift.  

Der skal ved etablering af pelsdyrfarme tages særligt hensyn til omgivelserne vedrørende de 
visuelle - og andre miljøforhold. .  

Pelsdyrfarme skal så vidt muligt opføres i tilknytning til ejendommens bebyggelsesarealer. Der 
henvises i øvrigt til Miljøministeriets pelsdyrbekendtgørelse. 

Trafik og teknisk forsyning
Der pålægges støjbeskyttelseszoner, jævnfør regionplanen, omkring Saltumvej, langs hvilken der 
skal sikres mulighed for etablering af hovedsti. Der skal endvidere sikres mulighed for 
opretholdelse af rekreative stiforbindelser blandt andet ad eksisterende markveje. 

Serviceforsyning
Serviceforsyning sker fra Manna og Thise. 

Zoneforhold mv
Området forbliver i landzone. 

Andet
Se aftale om sikring og pleje af Thise Kirkes omgivelser. 

Området er delvist omfattet af regionplanens bestemmelser om værdifuldt kulturmiljø, og skal 
beskyttes som sådan (Landsby og kirke). 

Grundvand
Vandindvindingsopland.
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Kommuneplantillæg nr. 12 (B)1

Kommuneplanens rammeområder nr. 6353
I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbkg. nr. 883 af 18. august 2004) 
fastsættes herved følgende rammer for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes inden for kommune-
planens rammeområde nr. 63531. Området er vist figur B næste side. Området består af et areal af ram-
meområde 6485 samt et areal af  6352, der overføres til 6353. Forslag til rammebestemmelserne fremgår 
af side 15.

1 Kommuneplantillæg nr 12 til kommuneplan for gl. Brønderslev Kommune vedtaget i 2005. 
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Kommuneplantillæg nr. 12 (B)1
FIGUR B
Kommuneplantillæg - Rammekort

Lokalplan 6353-01
Erhvervsområde i Manna
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Kommuneplantillæg nr. 12 (B)1

6353
Egentligt erhvervsområde ved Manna - Manna-Thise byer

Fremtidig anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til kontor- og servicevirksomhed, øvrige erhverv og industri. Der 
må ikke opføres eller indrettes boliger eller detailhandel.

Maksimal bebyggelsesgrad
33% af grundarealet må bebygges.

Maksimal bygningshøjde i meter
8,5

Undtagelser fra den maksimalt angivne bygningshøjde
Byrådet kan tillade større højde for en bygning eller bygningsdel hvis særlige hensyn til
virksomhedens drift eller indretning nødvendiggør det.

Trafik og teknisk forsyning
Området vejforsynes fra Bredningen.

Zoneforhold mv
Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Andet
Som afgrænsning mod det åbne land skal etableres tæt plantebælte.

Grundvand
Område med drikkevandsinteresser.

Miljøklassifikation
3 - 5.

1 Kommuneplantillæg nr 12 til kommuneplan for gl. Brønderslev Kommune 
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Tillæg nr. 12 (B) til kommuneplanen er vedtaget som forslag af Brønderslev Byråd, den 14. juni 
2007.

Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.       / 
          Søren Steensen
          Kommunaldirektør
          Sign.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 12 er offentliggjort i pressen 26. juni 2007.

Tillæg nr. 12 til kommuneplanen er i.h.t. § 27 i lov om planlægning vedtaget endeligt af Brønderslev 
Byråd, den

Mikael Klitgard
Borgmester
Sign.       / 
          Søren Steensen
          Kommunaldirektør
          Sign.

Kommuneplantillæggets endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den

Kommuneplantillæg nr. 12 (B)



Lokalplanbestemmelser for 
erhvervsområde ved 
Bredningen, Manna,

  
Lokalplan 6353-01
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matr.nr. 36f Tise By, Tise og parceller, der 
efter den 1. maj 2007 udstykkes herfra. 
Området er vist på kortbilag 1. 

2.2 Del af matr.nr. 36q overføres med denne 
lokalplans vedtagelse og offentliggørelse  
fra landzone til byzone.

 
 Det resterende areal ligger i byzone og for-

bliver i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Området må kun anvendes til:
 egentlige erhvervsformål, som lager- og 

værkstedsvirksomhed samt tilhørende ad-
ministration.

(3.1) Miljøklassen for virksomheder indenfor lokal-
planen fremgår af § 10.1

3.2 Inden for området må der desuden indret-
tes lokaler og opføres bygninger til tekniske 
anlæg (transformatorstationer, m.v.).

 
3.3 Der må ikke opføres eller indrettes nye bo-

liger, eller genopføres boliger inden for om-
rådet.

§ 4 Udstykninger

4.1 Parceller må ikke udstykkes med en grund-
størrelse mindre end 2500 m².

4.2 Et bælte på ca. 2 m kan overføres fra matr.
nr. 36f til 36q forudsat, at udhuset belig-
gende i skellet nedrives.

4.3 Mindre skelreguleringer / arealoverførsler 
kan tillades efter konkret ansøgning.

Erhvervsområde ved Bredningen 
- Manna.

I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 
af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 883 af 18. august 
2004) fastsættes herved følgende bestemmelser 
for det i § 2 nævnte område.

(t) Tekst i kursiv er vejledningstekst og har til 
formål at forklare og illustrere lokalplan-
bestemmelserne. Tekst i kursiv er altså ikke 
lokalplanbestemmelser og er således ikke bin-
dende medmindre de har hjemmel i anden 
gældende lovgivning.

§ 1 Lokalplanens formål

 Lokalplanen har til formål:

• at fastlægge områdets anvendelse til 
 egentlige  erhvervsformål i form af lager- og 

værkstedsvirksomhed samt butik/udstilling 
af maskiner og tilbehør, med tilhørende ad-
ministration,

• at overføre landzoneareal i lokalplanområ-
det til byzone til anvendelse til erhvervsfor-
mål,

• at sikre, at der ikke bygges boliger i områ-
det,

 
• at fastlægge omfang og placering af bebyg-

gelsen,

• at sikre omkringliggende boligområder ikke 
påføres uacceptable støjbelastninger fra ak-
tiviteter inden for lokalplanens område.

§ 2 Lokalplanens område

2.1 Lokalplanen omfatter ejendommen matr. 
nr. 36q Tise By, Tise, beliggende Brednin-
gen 109, 9700 Brønderslev, samt del af 

Lokalplan 6353-01
Planbestemmelser
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Planbestemmelser

§ 5 Vej- sti- og parkeringsforhold

5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske ad 
to overkørsler fra kommunevejen Brednin-
gen, i princippet som vist på kortbilag 2, og 
i henhold til vilkår i tilladelse fra vejmyn-
digheden.

5.2 Parkeringspladser skal placeres nord for 
værkstedsbygning og kontor som skitseret 
på kortbilag 2.

 
5.3 I lokalplanområdet skal der i øvrigt anlæg-

ges parkeringspladser i henhold til »Ret-
ningslinier for anlæg af parkeringsarealer i 
Brønderslev Kommune«.

(5.3) Retningslinierne for anlæg af parkeringsarealer 
kan findes på kommunens hjemmeside.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1 Ledninger for el, telefon, antenne o. lign., 
herunder elledninger til vej- og parkerings-
pladsbelysninger, må alene udføres som 
jordkabler.

6.2 Der er tilslutningspligt til kollektiv varme-
forsyning.

(6.2) Projektforslag, j.fr. varmeforsyningsloven, ud-
arbejdes for at fastlægge forsyningsformen.

6.3 Ejendomme i området skal tilsluttes Man-
na Vandværk.

6.4 Kloakforsyning skal ske ih.t. spildevands-
planen.

(6.4) Der udarbejdes tillæg til Brønderslev Kom-
munes Spildevandsplan.  Området forudsæt-
tes separatkloakeret.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering 

7.1 Den maksimale bebyggelsesgrad i lokal-
planområdet er 33 %.

7.2 Bygningernes højde må ikke overstige 8,5 
m. Skorstene og andre mindre bygnings-
dele kan dog opføres med en større højde 
efter særlig tilladelse. Der foretages nabo-
orientering.

 De angivne højder er målt fra terrænniveau 
eller et niveauplan fastsat for bebyggelsen.

7.3 Bebyggelse må ikke placeres nærmere end 
20 m fra vejmidte mod Bredningen.

 Byggelinier fremgår af kortbilag 2.

7.4 Vaskeplads skal placeres vest for værkste-
det.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Bygninger skal opføres i dæmpede farver 
uden reflekterende flader.  Det betyder, at 
der ikke kan anvendes ubehandlede metal-
plader og glaserede teglsten.

8.2 Adgangsport til værksted skal placeres vest 
for linie markeret på kortbilag 2.

(8.3) Der er udarbejdet støjberegning, hvor støj fra 
åben port er et væsentlig støjbidrag. Porten 
må derfor ikke placeres nærmere til  naboer-
ne end fastlagt i støjberegning. Linje på kort-
bilag 2 er fatslagt 36 meter fra det syd østligste 
skelpunkt af matr. nr. 36q Tise by, Tise.

8.3 Skiltning må ikke udformes så den virker 
skæmmende. Skilteflader vendt mod det 
åbne land skal holdes i afdæmpede farver.

8.4 Der kan opsættes en pylon mod Brednin-
gen med maksimum 4 meters højde.

(8.3 og 8.4)
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§ 12 Aflysning af lokalplan/servitutter

12.1 Nærværende lokalplan erstatter bestemmel-
serne i lokalplan 6352-01, 6346-01 tinglyst 
d. 12.07.2002, indenfor lokalplanområdet, 
Lokalplan 6352-01, 6346-01 begæres aflyst 
på matr.nr. 36q.

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentlig-
gjort må ejendomme, der er omfattet af planen, 
ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges 
eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen-
dom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen med-
fører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de an-
læg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalpla-
nens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i 
strid med principperne i planen. Videregående af-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
en ny lokalplan.

Efter planlovens  § 47 A kan en ejer af en fast 
ejendom forlange ejendommen, henholdsvis den 
overførte del af denne, overtaget af kommunen   
hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra 
landzone til byzone eller sommerhusområde,  

Kravet skal stilles inden 4 år efter overførslen. 
Kravet om overtagelse gælder kun, hvis ejendom-
men på det tidspunkt ejeren forlanger en overta-
gelse, fortsat benyttes til landbrug, gartneri, plan-
teskole eller frugtplantage.

 I de områder, som i en lokalplan udlægges til of-
fentlige formål, kan ejeren efter planlovens § 48 
under visse forudsætninger kræve ejendommen 
overtaget af kommunen mod erstatning.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, 
gælder de almindelige bebyggelsesregulerende be-
stemmelser i byggeloven.

 Opsætning af skilte kræver særskilt tilladelse 
fra Brønderslev Kommune. 

§ 9 Ubebyggede arealer

9.1 Der udlægges areal til afskærmende be-
plantningsbælte i en bredde af 5 m fra skel 
mod det åbne land, som det fremgår af 
kortbilag 2.

 Beplantningen skal bestå af planter, der kan 
danne en tæt og varig afskærmning af om-
rådet i en højde af 1,8 meter. Der skal an-
vendes plantearter, der også skærmer for 
indkik om vinteren.

  
9.2 Der må ikke foretages terrænreguleringer 

på mere end +/- 0.5 m uden kommunens 
tilladelse. 

§ 10 Miljø

10.1 Der må i lokalplanområdet kun etableres 
virksomheder indenfor miljøklasse 3 - 5,

 Der henvises i øvrigt til bilag 3 vedrørende 
miljøklasser.

§ 11 Betingelser for ibrugtagning

11.1 Ny bebyggelse, herunder udvidelse af eksi-
sterende bygninger og anlæg, må ikke tages 
i brug, før det er dokumenteret, at aktivi-
teten inden for lokalplanområdet ikke på-
fører de omkringliggende områder med 
støjfølsom anvendelse en uacceptabel støj-
belastning. Dokumentation kan udføres 
som støjberegningeller støjmåling.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før 
plantebælte jf. § 9.1 er etableret.

Planbestemmelser
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Lokalplanforslaget er vedtaget af Brønderslev Byråd den 14. juni 2007.

 
Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.
     /

         Søren Steensen
         Kommunaldirektør
         Sign.  

Offentliggjort i pressen den 26. juni 2007.

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Brønderslev Byråd, den

 
Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.
    /

         Søren Steensen
         Kommunaldirektør
         Sign.

Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den

Vedtagelsespåtegning
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Kortbilag 1

Ejerlaug er Tise by, Tise
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Kortbilag 2
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Bilag 3 Vejledning om miljøklasser

Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og 
klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på ”Håndbog om Miljø og 
Planlægning, november 2004 fra Miljøministeriet. Dette bilag skal ses som et 
fortolkningsbidrag til ovennævnte vejledning. 

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad,
og således kan integreres med boliger.  
Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og 
ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.  
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og 
som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved 
forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget 
belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder.  
Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor 
skal placeres i industriområder.  
Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og 
derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til 
forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er
særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, 
indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.    Herudover findes der en række 
virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til 
boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt 
risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og 
lignende.  

Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, 
end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed 
foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til 
gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering 
accepteres, og dermed en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål 
som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere 
end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende 
virksomhedstype.  

Der findes således ikke afstandskrav, der skal overholdes. Følgende eksempel kan illustrere 
bilagets funktion: 

Hvis en maskinfabrik ønsker at etablere sig så fremgår det af dette bilag, at virksomheden 
kan være en miljøklasse 2-6. Så vil Teknisk Forvaltning på baggrund af ansøgningsmateriale 
fra virksomheden vurdere miljøklassen for den konkrete virksomhed. Her kan virksomheder 
med støj som en primær forureningskilde, og hvor der ikke sker overfladebehandling være i 
klasse 6, hvorimod små virksomhed med få forureningskilder kan være en klasse 2. Dette vil 
altid bero på en konkret vurdering af virksomhedens forureningskilder og omfanget heraf 
hvorledes virksomheden placeres indenfor miljøklasserne 2-6. 
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Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper  Miljøklasse Bemærkninger 
Dagligvarebutik 1-4 
Lavprisvarehus 1-4 
Supermarked 1-4 

Butikker 

Udvalgsvarebutik 1-4 

Klasse 4 ved aktivitet i 
natperioden. 

Guld/sølvsmedie o.l.  1-3 
Møbelpolstrer o.l. 1-3 
Pottemager o.l. 1-3 
Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3 
Skomager, skrædder o.l. 1-3 

Butikker med værksted 

Urmager o.l. 1-3 
Bil/campingvognsalg o.l. 1-4 
Byggemarked 1-4 
Havecenter 1-4 

Store specialbutikker 

Landbrugsmaskiner 1-4 
Bar 1-4 
Diskotek 1-4 
Hotel 1-4 

Hotel/restaurant 

Restauration o.l. 1-4 
Dyreklinik 3 
Hundepension 3-6 
Kiropraktor 1-2 
Læge, tandlæge o.l. 1-2 

Klinikker

Terapi 1-2 
Administration 1 
Advokat, revisor o.l. 1 
Arkitekt, ingeniør o.l. 1 

Kontorer 

Datarådgivning 1 
Bedemand o.l.  1 
Ejendomsmægler o.l. 1 
Bagerier 2-5 
Frisør o.l. 1-3 
Pengeinstitut 1 
Post- og telegrafvæsen 1 
Rejse-, turist- , billetbureau o.l. 1 
Små vaskerier/renserier 1-4 

Service 

Solcenter 1-2 
Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk, 

vaskeanlæg, værksted) 
3

Bogbinderi 2-4 
Fotografisk virksomhed 2-4 

Trykkerier

Trykkerivirksomhed o.l. 2-4 
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Bibliotek 1-3 
Biograf 1-3 
Kirke/menighedshus 1-3 
Kulturformidling o.l. 1-3 
Medborgerhus 1-3 
Museum/udstilling/galleri 1-3 
Musiklokale 1-3 

Kulturelle formål 

Teater 1-3 
Camping o.l. 1-5 
Forlystelse/underholdning 3-7 
Klub/forening 1-5 
Kolonihaver 1-3 

Fritidsformål 

Sport 1-5 
Forskning 2-3 
Gymnasium 2-3 
Højere uddannelse 2-3 
Kursus/konference 2-3 

Undervisning 

Skole 2-3 
Børneinstitution 1-3 
Døgncenter/forsorg 1-2 
Kollegier 1-2 
Hospital 3-4 
Ungdoms/ældrebolig 2-3 

Institutioner 

Ældreinstitution 1-2 
Grønne områder 1-3 
Parker 1-3 

Rekreative formål 

Torve, pladser o. l. 1-3 
Kraftvarmeværker 3-7 
Parkeringshus 1-4 
P-pladser 1-3 
Pumpestation o.l. 1-4 

Tekniske anlæg 

Transformere (små) 1-3 
Aftapning/pakning/oplag 3-6 
Engroshandel 2-6 

Engroshandel o.l. 

Lagervirksomhed 2-6 
Biludlejning 2-4 
Busterminal/remise o.l. 2-7 
Flytteforretning 2-4 
Fragt/bud central 2-7 
Hyrevogne 2-4 
Redningsstation 2-4 

Transport o.l. 

Vognmand 2-7 

Ved natarbejde klasse 6-7 
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Bilag 3 Vejledning om miljøklasser

Affaldssortering 5-7 
Genbrugsplads 4 
Containerplads 5-6 
Entreprenør o.l. 4-5 
Fyldplads 6-7 
Garageanlæg 3-5 
Kompostering 4-6 
Kontrolleret losseplads 6-7 
Omlastestation 5-6 
Oplag 5-6 
Plads til kørende materiel 4-5 

Oplagsvirksomhed o.l. 

Trælast 3-5 
Autoværksted 4-5 
Mindre autoværksteder 3-5 
El-installatør 2-3 
Elektroteknik 2-3 
Fødevarefremstilling 3-4 
Glarmester 2-3 
Lakering/overfladebehandling 4-5 
Maskinværksted 2-6 
Smedie, VVS 2-6 
Snedker 3-5 
Stenhugger 3-5 
Tekstil-/tøjproduktion 2-4 
Undervognsbehandling 4-5 
Vaskeri/renseri/farveri 3-4 

Værksteder o.l. 

Vulkanisering 3-4 
Affaldsforbrændingsanlæg 4-7 
Akkumulator-/kabelproduktion 6 
Asfaltfremstilling 6 
Autoophug 7 
Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 7 
Betonblanding/-støbning 4-6 
Biogasanlæg 7 
Bygningselementer 4-6 
Cementfabrik 6-7 
Drikkevarefremstilling 4-5 
Elektroteknik 1-3 
Farve/lak/lim/cellulose 5-6 
Fiskemel, benmel, blodplasma 6-7 
Foderstoffer/kornforarbejdning 6-7 
Fødevarefremstilling 3-6 
Galvanisering/forzinkning o.l 4-6 
Garveri 5-6 
Gas-/benzindepot 6-7 
Glas, porcelæn, lervareproduktion 2-6 
Grus, kalk- og mørtelværker 6-7 
Gummiproduktion 3-4 

Industri 

Kabelskrot 5-7 

Industri fortsat 
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Kartoffelmelsfabrik o.l. 4 
Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 6-7 
Kemisk/genetisk produktion 5-7 
Lakering/overfladebehandling 3-5 
Lægemiddelfremstilling 2-7 
Maskinfabrik 2-6 
Metalfremstilling/forarbejd./støbning 6-7 
Olie- og benzindepoter 6-7 
Olie-/fedtraffinering 7 
Ophugning/nedknusning 4-7 
Papir-/papfremstilling 6-7 
Plast-/skumplastfremstilling 4-6 
Protein-/enzymfremstilling 3-6 
Rengøring-/hygiejnemidler 5-6 
Savværk 6 
Skibsværft 4-7 
Slagteri 4-6 
Stålvalseværk 7 
Tagpapfremstilling 5 
Talg-/fedtsmelteri 6-7 
Teglværk 6-7 
Tekniske installationer 2-7 
Tekstil-/tøjproduktion 3-4 
Træimprægnering 5 
Vaskeri/renseri/farveri 3-5 
Vindmøller 5-7 
Vulkanisering 3-6 


