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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
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 1841-03

Lokalplanens område
Lokalplanens område omfatter den østlige del 
af erhvervsområdet nord for Saltumvej og vest 
for Agdrupvej i Brønderslev, samt et areal på ca. 
17.500 m² af tilgrænsende landbrugsejendomme, 
som ønskes overført til byzone og erhvervsfor-
mål. 

Denne lokalplan erstatter lokalplan 1841-02 og 
de fleste af bestemmelserne herfra indarbejdes.

Lokalplanområdet udgøres af matr.nr. 4aa, 4bu, 
4cc, 4bl, 4bn, samt  del af matr.nr. 5a og 5b Thor-
smark, Brønderslev Jorder, og udgør i alt ca. 6.4 
ha. 

Det nuværende erhvervsareal ejes og anvendes af 
RC Betonvarer A/S til produktion og udendørs 
oplag af færdige betonvarer.

Lokalplanens omgivelser
Området afgrænses mod syd og øst af kommune-
vejene Saltumvej og Agdrupvej som mødes i en 
rundkørsel. På hjørnet ved rundkørslen ligger et 
autoværksted med tilhørende bolig og i lokalpla-
nområdets sydvestlige afgrænsning ligger to ældre 
villaer. 

Syd for Saltumvej ligger en dagligvarebutik, 3 
boliger samt Pedershåb Maskinfabrik. Øst for 
Agdrupvej findes et nyere villakvarter, Agdrup-
kvarteret, som er adskilt fra Agdrupvej  med et 
beplantningsbælte.
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Figur 1 Oversigtskort  Målestok 1:5000. © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk”
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Redegørelse

Vest for lokalplanområdet har Nyfors (Elforsy-
ning) sit hovedsæde, mens arealerne nord for Ny-
fors ejendom og nord for lokalplanområdet udgør 
dyrkede landbrugsarealer. 

Lokalplanens indhold
Baggrunden for lokalplanen er, at RC Betonvarer 
A/S ønsker at udvide sit nuværende oplagrings-
areal med ca. 17.500 m² af de nuværende land-
brugsarealer mod vest og nord. Virksomheden 
ønsker samtidig at sikre mulighed for udvidelse 
af de eksisterende produktionsbygninger og kon-
torer.

Den ønskede udbygning er ikke i overensstem-
melse med kommuneplanen og nuværende lokal-
plan 1841-02 for området. Det er derfor nødven-
digt at udarbejde et kommuneplantillæg og en ny 
lokalplan, der overfører de nuværende landbrugs-
arealer i landzone til erhvervsområde i byzone. 

Formålet med lokalplanen er således at fastlægge 
områdets anvendelse til erhvervs- og industrifor-
mål, herunder produktions- lager- og værksteds-
virksomhed i form af produktion og oplag af be-
tonvarer, m.m.

Lokalplanen kan ikke vedtages, før virksomhe-
den har købt et areal af naboejendommene. Al-
ternativt skal ansøger indgå aftale med ejere om 
at overtage arealet i tilfælde af, at ejere påkalder 
retten til at kræve arealet overtaget af kommunen 
jf. planlovens § 47 A.

Samtidig med udarbejdelsen af denne lokalplan 
revideres virksomhedens miljøgodkendelse.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyg-
gelsens omfang og placering i forhold til Saltumvej 
og Agdrupvej og lokalplanområdets nordgrænse. 

Bestemmelserne i lokalplan og miljøgodkendelse 
skal sikre, at omkringliggende områder med støj-
følsomme anvendelser, f. eks. boligområdet Ag-
drupkvarteret, ikke udsættes for  uacceptable støj-

belastninger fra aktiviteter inden  for lokalplanens 
område. 

Når denne lokalplan vedtages, bortfalder den 
hidtidige betingelse om flytning af indkørslen til 
RC Beton ved udvidelse af bygninger eller anlæg 
på RC Betonvarer A/S´s ejendom. Se mere herom 
på side 5 under “Vej- og stiforhold” og på side 7 
under “Støjforhold”.

Lokalplanen viderefører en række bestemmelser 
uændret fra lokalplan 1841-02:

Der må ikke opføres nye boliger i lokalplanom-
rådet.

Bebyggelsens placering er fastlagt via byggeliner 
for bebyggelse og for siloer og skorstene, og det 
bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af grund-
arealet. 

Bebyggelsens rumfang må ikke overstige 2 m³ pr. 
m² grundareal, og maksimum. bygningshøjde er 
10.5 m, dog 17 m for siloer og 20 meter for skor-
stene.

Der er desuden bestemmelser om, at bygninger 
og siloer skal opføres med dæmpede farver uden 
reflekterende flader.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om 10 
m brede beplantningsbælter som afskærmning 
mod det åbne land og beplantede støjvolde eller 
støjskærm mod Agdrupvej og mod boligerne be-
liggende på hjørnet af Saltumvej og Agdrupvej.

Der tilføjes en ny bestemmelse:
Oplag på ejendommen må ikke overstige en høj-
de på 4,5 meter. Højden er afstemt efter højden 
på de omgivende volde.

Vej- og stiforhold
RC Betonvarer har i dag vejadgang fra Agdrup-
vej ad overkørsel, der er beliggende overfor bolig-
kvarteret Agdrupkvarteret. 

I lokalplan 1841-02 var det forudsat, at overkørs-
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Redegørelse

len skulle flyttes til Saltumvej ved opførelse af nye 
bygninger eller udvidelse af bygninger og anlæg 
på virksomheden. Afgørelsen var baseret på støj-
målinger, der viste, at støjkravene blev overskredet 
ved boligerne ud for vejadgangen til Agdrupvej.

Der foreligger nu en ny støjberegning fra Cowi, 
som konkluderer, at støjbelastningen fra virksom-
heden med den planlagte udvidelse af produkti-
onsbygninger og oplagsplads mod vest og nord-
vest, kan overholdes i boligkvarteret ved Agdrup-
vej under nærmere forudsætninger, som omtales 
på side 7 under støjforhold.

Ændres forudsætningerne i den foreliggende 
støjberegning af virksomhedens støjbidrag til 
omgivelserne, kan Brønderslev Kommune som 
miljømyndig forlange yderligere dokumentation 
af støjforholdene. Viser det sig, at støjgrænserne 
hermed ikke er overholdt, skal virksomheden 
komme med forslag til yderligere støjdæmpende 
tiltag, og i den forbindelse kan det evt. blive ak-
tuelt at flytte vejadgangen fra Agdrupvej til Sal-
tumvej.

For de øvrige ejendomme i lokalplanområdet vil 
der være uændrede adgangforhold.

Virksomheden oplyser, at udvidelsen af produkti-
onsbygninger og oplag ikke vil medføre væsentlig 
øget trafikmængde i forhold til tidligere.

Udstykning
De erhvervede landbrugsarealer skal matrikulært 
sammenlægges med RC Betonvarers ejendom, og 
der kan foretages mindre arealoverførsler i lokal-
planområdets afgrænsning.

Lokalplanområdet kan ikke videreudstykkes i nye 
ejendomme.

Kollektiv trafik
Området busbetjenes med bybus nr. 3, der kø-
rer gennem den vestlige del af Brønderslev, bl.a. 
ad Agdrupvej med stoppested ved Limfjordsvej, 
overfor indkørslen til RC Betonvarer A/S.

Regionalbussen mod Saltum og Kås passerer ad 
Saltumvej umiddelbart syd for lokalplanområ-
det.

Teknisk forsyning
Elforsyning til området skal ske via Nyfors. Ny-
fors er sammenlagt af BOE og HHE Virksomhe-
den har bl.a forretningsområdet El og bredbånd.

Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Kommu-
nale Vandforsyning.

Afledning af spildevand og overfladevand skal ske 
i.h.t. Brønderslev Kommunes Spildevandsplan/
betalingsvedtægt for kloakforsyningen. Lager-
pladsen ligger udenfor spildevandsplanens områ-
de og kan derfor ikke uden videre forventes afledt 
til offentligt kloaksystem. Der skal ske afklaring 
af afledning af overfladevand og eventuelt spilde-
vand inden ibrugtagning.

Varmeplanen for Brønderslev Kommune udlæg-
ger området til opvarmning med naturgas, men 
der er ikke tilslutningspligt. Der er forbud mod 
elvarme. RC Betonvarer A/S har eget oliefyret 
centralvarmeanlæg.

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

Lokalplan 1841-02, tinglyst 12.07.2002, aflyses 
efter vedtagelse af nærværende lokalplan.

Øvrige servitutter er ikke uforenelige med lokal-
planen:

Dog bemærkes, at der på ejendommene langs Sal-
tumvej er tinglyst adgangsbegrænsning og byg-
gelinier. Den påtaleberettigede vejbestyrelse er 
Brønderslev Kommune.

På arealet af matr.nr. 5a, der overføres til by-
zone, findes højspændingsluftledninger, der er 
tinglyst ved dokument om højspænding, mv. d. 
28.09.1971. Bestemmelserne i dette dokument 
skal overholdes.
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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 miljøs-
creening med udgangspunkt i ovennævnte lov og 
vurderet, at lokalplan 1841-03 ikke er omfattet af 
et krav om miljøvurdering. Denne afgørelse kan 
påklages indenfor en klagefrist på 4 uger fra lokal-
planens offentliggørelse.
Der er tale om et mindre lokalplanområde, der 
overfører et landbrugsareal til eksisterende er-
hvervsområde i byzone.  Den hidtidige karakter 
af området er et erhvervsområde med boliger i 
umiddelbart nærhed. 

Planen berører ikke et internationalt beskyttel-

sesområde. Lokalplanområde er uden særlige ka-
rakteristiske naturtræk og særlige naturkvaliteter. 
Det vurderes derfor, at der ikke er væsentlige for-
ringelser for fauna og flora i området. 
 
Den nye lokalplan afføder ikke væsentligt for-
øgede miljøgener for boliger i området eller for 
området som helhed.

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 overstige 
de vejledende grænseværdier for støj fra erhverv 
som er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om 
Ekstern støj fra virksomheder«, Vejledning nr. 
5/1984 eller senere udgave. Se skema 1 på side 7. 

Ved boligområdet Agdrupkvarteret må  støjbe-

Redegørelse

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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lastningen ikke overstige støjgrænserne i skemaets 
kategori 5. Bebyggelserne mod syd og vest ligger 
i egentligt erhvervsområde, hvor støjbelastningen 
ikke må overstige støjgrænserne i skemaets kate-
gori 2.

Ejendommen Sdr. Omfartsvej 2, syd for Saltum-
vej,  ligger i centerområde. Her må støjbelastnin-
gen ikke overskride støjgrænserne i kategori 3.

Der foreligger støjredegørelse fra Cowi, der re-
degør for støjudbredelsen fra RC Betonvarer A/S 
under de forventede fremtidige forhold.

Virksomhedens areal udvides mod nord og vest 
og en del af aktiviteterne flyttes mod vest. Det 
medfører ændret og mindre intensiv anvendelse 
af de arealer, der ligger nærmest indkørslen. Disse 
ændringer er baggrunden for, at støjberegningen 
nu viser at støjudbredelsen ikke overstiger de fast-
satte grænser.

Redegørelsen konkluderer, at overholdelse af støj-
grænserne forudsætter: 

• at støjvolden mod Agdrupvej skal forlæn-
ges mod nord, og mod vest langs lokalplan-
områdets nordlige afgrænsning i en længde 
af 120 m og med en højde på 4,5 meter, 
samt

• at der etableres støjskærm mod ejendom-
men matr.nr. 4cc på hjørnet af Saltumvej 
og Agdrupvej.

Støjredegørelsen sandsynliggør tillige, at Miljø-
styrelsens vejledende maksimale støjbelastninger 
kan overholdes i naboområderne fremover, også 
ved fastholdelse af indkørsel til RC Betonvarer A/
S fra Agdrupvej. 

Når byggeriet er taget i brug, vil virksomheden 
efter behov blive bedt om at dokumentere, at støj-
grænserne er overholdt. Omfanget af dokumenta-
tion afgøres af miljømyndigheden i henhold til 
miljøgodkendelsen.

Betingelsen om flytning af indkørslen bortfalder 
dermed med vedtagelse af nærværende lokalplan. 

Redegørelse

Flytningen kan blive aktuel senere, såfremt støj-
grænserne ikke kan overholdes.

Miljøklasser
Miljøklassificering indgår i kommuneplanen. I 
bilag 3  ses inddelingen af erhverv i miljøklasser. 
Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning og et 
højt tal betyder stor miljøpåvirkning.
Der må i lokalplanområdet etableres erhverv og 
industri, 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 de nye kom-
muneplanrammer og i lokalplanen begrænser 
fremover etableringen af erhverv i de enkelte om-
råder 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.

Der vil være tilfælde, hvor eksisterende virksom-
heder er i en højere miljøklasse end planlægningen 
lægger op til. Disse virksomheder er eksisterende, 
lovlige virksomheder, og kan derfor fortsætte uan-
set uoverensstemmelse med planlægningen.

Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de 
eksisterende forhold.  Hvis virksomheder inden-
for lokalplanen uden længere driftsophør overgår 
til anden virksomhed, der uden tilladelse  kan 
indrettes i samme bygninger, vil der derfor fortsat 
være tale om lovlige forhold. Er der derimod tale 
om indretning af ny virksomhed, der medfører 
en væsentlig anden anvendelse end den hidtidige, 
skal lokalplanen respekteres.

Hvis der er gået 3 år, siden ejendommen har væ-
ret anvendt, kan en genoptagelse af den sidste 
virksomhed ikke finde sted. Retten til at udnytte 
ejendommen i strid med lokalplanen bortfalder 
efter de 3 år, jf. planloven §56, stk. 2 og vilkåret 
om miljøklasser skal derfor overholdes.
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Naturbeskyttelse
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fredninger 
eller beskyttelseslinier i henhold til naturbeskyt-
telsesloven.

Landbrugsloven
Landbrugspligten skal ophæves på de arealer, der 
overføres fra landzone til byzone. Ophævelsen 
sker i forbindelse med den matrikulære arealover-
førselssag.

Vandforsyning
Området ligger ikke i vandindvindingsopland, og 
der påtænkes ikke nye indvindinger i området på 
grund af nærhed til byen.

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. Kommunen vurderer, 
om der skal fastsættes vilkår for det videre arbej-
de.

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

Lov om offentlige veje
Der er tinglyst adgangsbegrænsning og byggeli-
nier til Saltumvej i henhold til lov om offentlige 
veje, jfr. ovenstående afsnit vedr. servitutter.

Museumsloven
Der kan i området være fund af betydning for den 
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

Regionplan 2005
Regionplan 2005 er ophøjet til landsplandirektiv, 
indtil kommunen har vedtaget en ny kommune-
plan.

I regionplan 2005, retningslinie 2.3.2 er fastlagt 
en ramme for løbende rummelighed til byudvik-
ling på 60 ha i Brønderslev by. Ved seneste opgø-
relse i maj 2007 var der et ledigt areal indenfor 
rammen på 28,4 ha.

Lokalplanens tilvækst på ca. 17.500 m² belaster 
kun rammen i en kort overgang, indtil arealet er 
taget i brug til lagerareal.

Kommuneplanen
Lokalplanen er placeret i lokalområde 18, og 
omfatter det sydøstlige hjørne af rammeområde 
1841 Egentligt erhvervsområde, Saltumvej, samt 
rammeområde 1886 Jordbrug med reguleret an-
vendelse.

I rammeområde 1841 fastlægges følgende anven-
delsesbestemmelser :

Området kan anvendes til egentlige erhvervsfor-
mål som industri-, lager- og værkstedsvirksom-
hed. 

Der må ikke indrettes kontorer o. lignende ud-
over den  enkelte virksomheds tilhørende admi-
nistration.
Ved etablering og udvidelse af virksomheder, 
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anlæg og aktiviteter inden for området skal det 
sikres, at omkringliggende arealanvendelser ikke 
udsættes for et uacceptabelt forureningsniveau. 

Forureningsbelastningen hidhørende fra hver 
enkelt virksomhed eller aktivitet må således ikke 
være større end de vejledende grænseværdier ved 
den pågældende forureningsfølsomme arealan-
vendelse.

Det samlede bebyggede areal må  ikke overstige 
1/3 af grundarealet, og bebyggelsens rumfang må 
ikke overstige 2 m³ pr. m² grundareal. Maksi-
mum. bygningshøjde er 10.5 m, dog må enkelte 
bygninger eller bygningsdele, samt siloer være op 
til 17 m høje.

Rammerne foreskriver desuden, at områdets af-
grænsning ved støjbeplantning gives et ordentligt 
udseende af hensyn til naboområderne.

Støjniveauet må ikke overstige de vejledende 
grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning om 
støj fra virksomheder 5/84.

Zoneforhold
Rammeområde 1841 ligger i byzone, mens den  
del der er omfattet af rammeområde 1886 er 
landzone, som overføres til byzone ved lokalpla-
nens vedtagelse.

Lokalplanens bestemmelser er således ikke i over-
ensstemmelse med kommuneplanens rammer, 
hvorfor der udarbejdes kommuneplantillæg, som 
ændrer grænserne mellem de to rammeområder.

Lokalplan 1841-02
Lokalplan 1841-03 afløser den hidtidige lokal-
plan 1841-02, der aflyses.



FIGUR A
Eksisterende kommuneplanrammer

Lokalplan 1841-03
Egentligt erhvervsområde 
ved Agdrupvej/Saltumvej
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Kommuneplanrammer for område 1841

Byrådets endelige godkendelse: 9. november 2005

Område  1841
Egentligt erhvervsområde Saltumvej, Brønderslev nordvest 

Fremtidig anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til egentlige erhvervsformål (industri-, lager- og 
værkstedsvirksomhed).
Der må ikke indrettes kontorer o.lign. udover den til den enkelte miljøforringvirksomhed hørende 
administration. Ved etablering og udvidelse af virksomheder, anlæg og aktiviteter inden for 
området skal det sikres, at omkringliggende arealanvendelser ikke udsættes for et uacceptabelt 
forureningsniveau . Forureningsbelastningen hidhørende fra hver enkelt 
virksomhed eller aktivitet må således ikke være større end de vejledende grænseværdier ved den 
pågældende forureningsfølsomme arealanvendelse. 

Maksimal bebyggelsesgrad
33% af grundarealet må bebygges. 

Maksimal bygningshøjde i meter
10,5

Undtagelser fra den maksimalt angivne bygningshøjde
bortset fra enkelte bygninger eller bygningsdele. Siloer må være 17 m høje. 

Trafik og teknisk forsyning
Området vejforsynes fra Saltumvej og i mindre grad fra Agdrupvej. Der skal sikres mulighed for 
gennemførelse af mindst en rekreativ stiforbindelse nord-syd. 

Andet
Områdets afgrænsning skal ved støjbeplantning sikres et ordentligt udseende af hensyn til nabo 
områderne. Støjniveauet må ikke overskride vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens 
vejledning om støj fra virksomheder 5/84. 

Den vestlige del af område 1841 (matr. nr. 5a, 7k og 21b, Thorsmark, Brønderslev Jorder og 
udstykninger af samme efter 1.12005) udlægges som hvilende rummelighed, som defineret i 
Regionplan 2005. Såfremt der planlægges for andre byformål end dem, der er beskrevet i 
lokalplan 1841-01 samt i denne rammebestemmelse, skal arealet igen medregnes i den løbende 
rummelighed. 

Miljøklassifikation
3 - 5
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Byrådets endelige godkendelse: 9. november 2005

Område  1886
Jordbrug med reguleret anvendelse, Brønderslev nordvest 

Fremtidig anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsformål og andre formål, der kan varetages under 
hensyn til jordbrugserhvervene.  

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

Tilladelse til at opføre gyllebeholdere og gårdbiogasanlæg kræver en særlig vurdering i forhold til 
hensynet til landskab, natur og miljø samt naboer. 

Trafik og teknisk forsyning
Den eksisterende markvej i områdets nordlige grænse skal sikres som rekreativ sti med 
forbindelse til Saltumvej. 

Zoneforhold mv
Området vil forblive i landzone

Kommuneplanrammer for område 1886
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Kommuneplanens rammeområder nr. 1841
Tillæg til Kommuneplan for gl. Brønderslev Kommune mærkes med (B).

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. 1841. Området er vist på Kortbilag side 15. Området udvides med et areal af 
rammeområde 1886. Rammebestemmelserne er uændret. Se  side 12.

Kommuneplantillæg nr. 11 (B)



Forslag
FIGUR B  Kommuneplantillæg nr. 11 (B)
Ændrede kommuneplanrammer

Lokalplan 1841-03
Egentligt erhvervsområde 
ved Agdrupvej/Saltumvej
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Kommuneplantillæg nr. 11 (B)

Tillæg nr. 11 (B) til kommuneplanen er vedtaget som forslag af Brønderslev Byråd, den 

Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.       / 
          Søren Steensen
          Kommunaldirektør
          Sign.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 11 (B) er offentliggjort i pressen        .

Tillæg nr. 11 (B) 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



Forslag til lokalplanbestemmelser for 
erhvervsområde ved Saltumvej / Agdrupvej,

 Brønderslev nordvest
Lokalplan 1841-03
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5b, alle Thorsmark, Brønderslev Jorder og 
parceller, der efter den 1. juni 2007 udstyk-
kes herfra. Området er vist på kortbilag 1. 

2.2 Del af matr.nr. 5a og 5b overføres med den-
ne 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 anvendes til :
 erhvervs- og industriformål, som produkti-

ons-, lager- og værkstedsvirksomhed, med 
tilhørende administration og tekniske an-
læg, m.v.

3.2 Inden for området må der indrettes loka-
ler og opføres bygninger til tekniske an-
læg (transformatorstationer, m.v.) til fælles 
brug for områdets virksomheder

 
3.3 Der må ikke opføres eller indrettes nye bo-

liger, eller genopføres boliger inden for om-
rådet.

§ 4 Udstykninger

4.1 Der må ikke udstykkes nye ejendomme in-
denfor lokalplanområdet.

4.2 Den del af matr.nr. 5a og 5b, som ligger in-
denfor lokalplanområdet, skal arealoverfø-
res til matr.nr. 4aa inden ændret anvendelse 
finder sted.

4.3 Mindre skelreguleringer / arealoverførsler 
kan tillades efter konkret ansøgning.

Erhvervsområde ved Saltumvej / 
Agdrupvej - Brønderslev nordvest.

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 produk-

tions- lager- og værkstedsvirksomhed med 
tilhørende administration,

• at overføre landzoneareal i lokalplanområ-
det til byzone med anvendelse til erhvervs-
formål,

• at sikre, at der ikke opføres eller indrettes 
boliger i området,

 
• at fastlægge omfang og placering af bebyg-

gelse og oplag,

• at fastlægge krav til virksomhederne om 
støjafskærmning, der er medvirkende til at 
omkringliggende boligområder ikke påfø-
res uacceptable støjbelastninger fra aktivi-
teter inden for lokalplanens område.

§ 2 Lokalplanens område

2.1 Lokalplanen omfatter matr. nr. 4aa, 4bl, 
4bn, 4bu, 4cc, samt del af matr.nr. 5a og 

Lokalplan 1841-03
Planbestemmelser
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Planbestemmelser

§ 5 Vej- sti- og parkeringsforhold

5.1 Vejadgang til ejendommene inden for lo-
kalplanområdet skal i princippet ske fra 
kommunevejen Saltumvej, i henhold til 
vilkår i tilladelse fra vejmyndigheden.

(5.1) Vejbestyrelsen kan, efter vejlovens § 70, stille 
krav om placering, udformning og anvendel-
se af nye vejadgange samt kræve betaling for 
udgifterne til etablering af kanaliseringsanlæg 
på Saltumvej.

 
5.2 Adgang til ejendommen matr.nr. 4aa, 4bu 

samt del af matr.nr. 5a og 5b kan i stedet ske 
fra kommunevejen Agdrupvej i princippet 
som vist på kortbilag 2. En opretholdelse af 
vejadgang til Agdrupvej forudsætter over-
holdelse af vilkår om støj.

5.3 I lokalplanområdet skal der anlægges par-
keringspladser i henhold til »Retningslinier 
for anlæg af parkeringsarealer i Brønderslev 
kommune«.

§ 6 Tekniske anlæg

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

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering 

7.1 Bebyggelsens rumfang må ikke overstige 2  
m³ pr. m² grundareal. Det bebyggede areal 
må ikke overstige 1/3 af grundarealet.

7.2 Bygningernes højde må ikke overstige 10,5 
m. Skorstene og siloer kan dog opføres med 
en større højde:

 Siloers højde må ikke overstige 17 m. Skor-
stenes højde må ikke overstige 20 m.

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

7.3 Bebyggelse må ikke placeres med facadeli-
nier nærmere end 10 m fra vejskel mod Ag-
drupvej og Saltumvej.

 Byggelinier fremgår af kortbilag 2.

7.4 Der må ikke opføres bygninger nord for 
byggelinie markeret med rød streg, bortset 
fra lagerbygning, udhus eller overdækning 
med et samlet areal på maksimum 50 m². 
Kommunen kan fravige bestemmelsen ud 
fra en konkret vurdering. Der foretages na-
boorientering.

(7.4) Bestemmelsen sikrer, at der ikke kan opføres 
en bebyggelse, der virker dominerende set fra 
det åbne land.

7.5 Siloer må ikke placeres nærmere end 50 m 
fra vejskel mod Agdrupvej og 60 m fra vej-
skel mod Saltumvej, samt nærmere end 35 
m fra boligerne på matr.nr. 4bl og 4bn.

 Byggelinier fremgår af kortbilag 2.

7.6 Arealet af boligerne på ejendommene matr.
nr. 4bn og 4bl (Saltumvej 18 og 20), må 
ikke forøges i forhold til det eksisterende, 
ligesom boligerne ikke må genopføres, jfr. 
§3.3.

 Garager, carporte og udhuse på Saltumvej 
18 og 20 kan opføres efter reglerne i byg-
ningsreglementet.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1 Bygninger, herunder siloer, skal opføres 
i dæmpede farver i sorte, hvide, grå eller 
grønne nuancer uden reflekterende flader.

8.2 Skiltning må ikke udformes så den virker 
skæmmende. Pyloner må have en højde på 
maksimum 5 meter.
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§ 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 

• der er sket forlængelse af støjvold mod 
nord, og mod vest langs lokalplanområdets 
nordlige afgrænsning jf. §§ 9.2 og 9.3, og

• der er etableret støjskærm mod ejendom-
men Saltumvej 2-4, matr.nr. 4cc Thors-
mark, Brønderslev på hjørnet af Saltumvej 
og Agdrupvej jf. § 9.4, og

• der er etableret støjskærm mod ejendom-
mene Saltumvej 18 og 20 matr. nr. 4bn og 
4bl Thorsmark, Brønderslev jf. § 9.5.

11.1  Støjvolde og støjskærme skal overholde for-
udsætningerne i støjberegning, der ligger til 
grund for lokalplanudarbejdelsen, samt krav 
til støjvolde fra lokalplan 1841-02.

11.2 Nyt areal til lagerplads må ikke tages i brug, 
før:

•  der er etableret beplantning jf. § 9.1. og
• der er sket sammenlægning med matr. nr. 

4aa, og
• der er sket afklaring af afledning af overfla-

devand og eventuelt spildevand.

§ 12 Aflysning af lokalplan/servitutter

12.1 Nærværende lokalplan erstatter bestem-
melserne i lokalplan 1841-02, tinglyst d. 
12.07.2002, som begæres aflyst.

(8.2) 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 10 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 minimum 4 meter.

  
9.2 Der skal anlægges støjafskærmning i form 

af volde langs Agdrupvej og langs lokalplan-
områdets nordlige afgrænsning i en længde 
af mindst 120 m fra vejskel mod Agdrup-
vej, som vist på kortbilag 2.

  
9.3. Voldene skal have en højde på min. 4.50 m 

målt fra terræn ved voldens fod, og volde-
ne skal beplantes med varig beplantning i 
form af buske og træer, så jorden fastholdes 
og voldenes udseende falder ind i området.

9.4 Mod naboejendommen Saltumvej 2-4, 
matr.nr. 4cc Thorsmark, Brønderslev skal 
der etableres støjafskærmning på min. 3.50 
m´s højde

9.5 Mod ejendommene Saltumvej 18 og 20 
matr. nr. 4bn og 4bl Thorsmark, Brønder-
slev skal der etableres støjskærm. Højden 
af støjskærmen aftales med ejerne af de to 
ejendomme, dog maksimum 2,5 meter.

9.6 Der må ikke foretages terrænregulerin-
ger på mere end +/- 0.5 m i forhold til 
det færdigregulerede terræn efter byggeri-
ets afslutning, uden Kommunens tilladelse. 
Etablering af støjvold er undtaget herfra.
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§ 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 
anlæg, 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. Kra-
vet om overtagelse gælder kun, hvis ejendommen 
på det tidspunkt ejeren forlanger en overtagelse, 
fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole 
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.

§ 14 Lokalplanforslagets midlertidige 
retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må 
de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet 
af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 

§ 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstyk-
ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene 
kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelsen af indsigelser og 
ændringsforslag er udløbet d.v.s. fra den xx.xxxx 
2006 kan der eventuelt efter planlovens § 17, stk. 
2 og 3 opnås tilladelse til udnyttelse af en ejen-
dom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 
yy.yyyy 2006, indtil den endeligt vedtagne lokal-
plan er offentliggjort, dog højst indtil den zzzzz 
2006. 
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Lokalplanforslaget er vedtaget af Brønderslev Byråd den     2007.

 
Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.
     /

         Søren Steensen
         Kommunaldirektør
         Sign.  

Offentliggjort i pressen den  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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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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Bilag 3 Vejledning om miljøklasser

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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Bilag 3 Vejledning om miljøklasser

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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Bilag 3 Vejledning om miljøklasser

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 




