
Karréen Torvegade, Tygels-
gade, Mejerigade, Algade

Lokalplan 1368-04
Kommuneplantillæg nr. 14 (B)
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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:             9945 4627
E-mail:              charlotte.hornemann@99454545.dk

Lokalplanen er udarbejdet af konsulentfirmaet planhus (www.planhus.dk).

Vejledning
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Redegørelse

Lokalplanområdet og omgivelserne
Lokalplanområdet er centralt beliggende i Brøn-
derslev bymidte, og er en karré med blandet be-
byggelse og anvendelse.

Området afgrænses mod syd af Algade, mod vest 
af Torvet, mod øst af Tygelsgade og mod nord af 
Mejerigade. Området er omgivet af boliger mod 
Mejerigade og Tygelsgade og af blandet bolig, er-
hverv og butikker mod Algade og Torvet.

Lokalplanområdet har været i udvikling over en 
årrække, og der har bl.a. derfor været udarbejdet  
en række lokalplaner for området i takt med den-
ne udvikling. Baggrunden for alle lokalplaner har 
været ønsket om at forny og erstatte bebyggelse, 
og at optimere området i forhold til detailhan-
delsrummelighed

Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet inddeles  i tre delområder; I, 
II og III:

Område I:
Etageboliger i form af den eksisterende randbe-
byggelse samt den nye bebyggelse og friareal på 
Tygelsgades Skolens tidligere areal.

Område II:
Lave enfamiliehuse.

Område III:
Ungdomsboliger og etageboliger.

Inddelingen er begrundet i de forskellige byg-
nings- og anvendelsesmæssige karakterer af de tre 
delområder.

Hjørnet af Torvegade og Algade set fra østTorvegade set fra syd

Tygelsgade set fra sydAlgade set fra vest
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Lokalplanen viderefører byggefelterne fra de tidli-
gere lokalplaner, og tildeler nye byggemuligheder  
langs Tygelsgade, Torvegade og i selve området.

Udover boligformål er der mulighed for at etab-
lere erhverv i lokalplanområdet bestående af bu-
tikker evt. med små værksteder, pengeinstitutter, 
forsikringsvirksomhed, liberale erhverv, klinikker 
m.m.

Nye byggeprojekter
Lokalplanen indeholder tre nye byggeprojekter, 
som bl.a. tilfører området et arkitektonisk løft og 
flere lejligheder.

I Torvegade 2A gives der mulighed for at opføre 
bebyggelse i 3 etager, og med en husdybde som 
tilsvarer den resterende randbebyggelse i Torvega-

Redegørelse

Tygelsgade 5. Huset nedrives for at gøre plads til ny bebyg-
gelse

Visualisering af ny bebyggelse i Tygelsgade. Bygningsudtrykket kopieres fra den nuværende bebyggelse på Tygelsgade 1. Efterspørgs-
len på lejlighederne i komplekset har været stor, og der er derfor behov for at tilføre nye boenheder i denne del af karréen.

Torvegade 2A. Lokalplanen muliggør bebyggelse i 3 etager og 
med en dybde svarende til den øvrige randbebyggelse i gaden.
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de. Dette vil medvirke til at give et mere harmo-
nisk bygningsudtryk mod Torvegade.

I området bag Torvegade 30 gives der mulighed 
for at opføre en baghusbebyggelse i 3 etager. Hu-
set opføres i maksimalt 13 meter, og set fra nord 
vil huset opfattes som 2 etager højt, da det opfø-
res i lavt terræn.

I Tygelsgade gives der mulighed for at opføre ny 
bebyggelse i forlængelse af Tygelsgade 1 i samme 
arkitektoniske udtryk som Tygelsgade 1. Ejen-

dommen nr. 5 nedrives for at give plads, og den 
nuværende adgangsvej parallelforskydes svarende 
til længden af den nye bygningskrop.

Skyggevirkning af ny bebyggelse i 
Tygelsgade
Den nye bebyggelse vil med sine 2 etager påføre 
skygger af omgivelserne i forhold til soltid, tids-
punkt på dagen og på året. Der er udarbejdet vi-
sualisering af skyggepåvirkningerne i månederne 
marts, juni og december. På baggrund af solens  

Redegørelse
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Redegørelse

De tre visualiseringer herunder viser skyggepåvirkning d. 21. juni - 
henholdsvis klokken 8.00, 12.00 og 15.00. Se gråbrun farve.

De tre visualiseringer herunder viser skyggepåvirkning d. 21. marts - 
henholdsvis klokken 8.00, 12.00 og 15.00. Se gråbrun farve.

De to visualiseringer herunder viser skyggepåvirkning d. 21. december - henholdsvis klokken 12.00 og 15.00 (fra venstre mod højre). 
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position på himlen, kastes korte skygger om som-
meren og lange skygger om vinteren.

På årets længste dag vil de længste skygger optræ-

Redegørelse

de om morgenen ca. klokken 8.00 og om efter-
middagen ca. kl. 16.00. På årets korteste dag står 
solen dog ikke så højt på himlen som om somme-
ren, og skyggepåvirkningerne vil derfor først op-
træde senere på dagen.

Enkelte ejendomme påvirkes midlertidigt af skyg-
ger i takt med solens passage på himlen, men op-
førelsen af den nye bebyggelse vurderes, ud fra en 
samlet vurdering, ikke at medføre væsentlige ge-
ner for den omkringliggende bebyggelse.

Vej- og parkeringsforhold
Vejadgang sker via Tygelsgade og Mejerigade. Fra 
Mejerigade er der vejadgang til matr. nr. 5x Vester 
Brønderslev, Brønderslev. Der er samtidig vejad-
gang til 6 p-pladser, som kan anvendes af lejlig-
heder som opføres i byggefelt b, se kortbilag 2. 
Lokalplanen sikrer etablering af en stiforbindel-
se fra Torvegade til friarealet i delområde I gen-
nem en port eller åbning i randbebyggelsen mod 
Torvegade.

Etablering af vejadgang og parkeringspladser for-
udsætter en aftale med områdets ejere.

Der indrettes parkeringspladser ved indkørslen 
fra Tygelsgade. Der skal indrettes og anlægges p-
pladser som angivet i ”Retningslinier for anlæg af 
parkeringsarealer i Brønderslev Kommune”.

Hvis p-pladser ikke kan placeres indenfor lokal-
planens område, skal der indbetales til kommu-
nens parkeringsfond. Indbetaling kan ske, hvis 
nærmere angivne betingelser er overholdt.

Vejadgangen til de nuværende boliger i delområ-
de II og III ændres ikke ved denne lokalplan.

Kollektiv trafik.
Området betjenes af bybus nr. 2.

Teknisk forsyning
Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Kommu-
nale Vandforsyning. Kloakforsyning skal ske i h.t. 

Tygelsgade set fra nord

Mejerigade set fra øst

Nuværende indkørsel fra Tygelsgade. Den nye vejadgang an-
lægges længere oppe af Tygelsgade.
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Brønderslev Kommunes spildevandsplan/beta-
lingsvedtægt for kloakforsyning.

Der er tilslutningspligt til fjernvarme for nye bo-
liger og erhvervsenheder indenfor lokalplanom-
rådet. Tilslutningspligten gælder dog ikke for  
bebyggelse, som kan klassificeres i energiklasse 
1 og 2. Fjernvarme kan leveres fra Brønderslev 
Kommunale Varmeforsyning. Der er elvarmefor-
bud.

Servitutter
Der er ingen sevitutter, som er uforenelige med  
virkeliggørelsen af lokalplanen.

Lokalplanens forhold til anden 
lovgivning

Miljøklasser
I bilag 3 ses inddelingen af erhverv i miljøklas-
ser. Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning og et 
højt tal betyder stor miljøpåvirkning.

Bestemmelserne om miljøklasser i de kommune-
planrammerne og i lokalplanen begrænser frem-
over etableringen af erhverv i de enkelte områder 
til erhvervstyper, der erfaringsmæssigt kan ind-
passes uden genevirkninger.

Lokalplanområdet omgives primært af boliger og 
giver mulighed for etablering af blandet bolig og 
erhverv. Det er fastlagt ved miljøklasser, hvilke er-
hvervstyper, der kan etableres. Der tillades ude-
lukkende miljøklasse 1 og 2. Se bilag 3.

Miljøforhold
Fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 om 
ekstern støj fra virksomheder gengives de vejle-
dende grænseværdier for støjbelastning og for 
maksimalværdier af støjbelastning målt udenfor.

Denne lokalplan åbner mulighed for etablering 
af boliger og forskellige former for erhverv. Støj-
grænserne herunder er gældende.

Jordforurening
Ejendommen Algade 57-59, matr. nr. 13bs Vester 
Brønderslev, Brønderslev er kortlagt på vidensni-
veau 1. Ejendommen har tidligere været anvendt 
til benzinstation og autoværksted. I dag anvendes 
ejendommen til erhvervs- og boligformål.

Ejendommens anvendelse må kun ændres med 
Byrådets forudgående tilladelse.

Der findes derudover ingen oplysninger om 
jordforurening inden for området. Hvis der un-
der anlægsarbejder træffes forurening skal arbej-
det standses og kommunen underrettes. Der skal 
herefter foretages en vurdering af forureningen 
i forhold til grundvand og arealanvendelse, m.v. 
Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor for-
urening være påkrævet. Byrådet vurderer om der 
skal fastsættes vilkår for det videre arbejde.

Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og 
jordforureningslovens § 71.

Museumsloven
Der kan i området være fund af betydning for 
den arkæologiske kulturarv. Vendsyssel Histori-
ske Museum påpeger, at der i dette område er en 
god sandsynlighed for arkæologiske fund. 

Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal byg-
herren iagttage Museumslovens §§ 25-27 om ar-
kæologiske forundersøgelser, udgravninger og 
anmeldelse af fund. Der er mulighed for at få en 
udtalelse fra museet om risikoen for fund af arkæ-
ologisk betydning, samt besked om konsekvenser 
for finansieringen.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsmin-
der, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., 
skal arbejdet standses, i det omfang det berører 

                           Tidsrum
fg
Områdetype

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

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

Søn- og helligdage kl. 7-22

Alle dage
kl. 22-7

Områder for blandet bolig 
og erhvervsbebyggelse, 
centerområder (bykerne)

55 45 40

Redegørelse



 side 10 Brønderslev Kommune December 2007

V
ersion - udkast 201107

fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmel-
des til Vendsyssel Historiske Museum, Tlf. 96 24 
10 50, Email: vhm@vhm.dk.

Zoneforhold
Lokalplanområdet er i byzone.

Lokalplanens forhold til anden 
planlægning

Regionplan 2005
Regionplanen er pr. 1. januar 2007 ophøjet til 
landsplandirektiv, som administreres af staten. Ind-
til kommunerne har udarbejdet en kommuneplan 
(2009) som omfatter regionplanens retningslinier, er 
bestemmelserne i Regionplan 2005 fortsat gælden-
de.

Området er ikke omfattet af retningslinier i regi-
onplanen.

Kommuneplan 2005
Lokalplanen dækker rammeområde 1368 og del 
af rammeområde 1366. Rammeområde 1368 om-
fatter det østlige randområde af centret. Ramme-
område 1366 og 1368 er fastlagt til blandet bolig 
og erhvervsformål (butikker, kontor og liberale 
erhverv, ikke generende håndværks- og fremstil-
lingsvirksomhed, pengeinstitutter og forsikrings-
virksomhed, forlystelser samt offentlige formål). 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med 
kommuneplanen hvad angår udstrækning af byg-
gefelter og afgrænsning af rammeområde 1368. 
Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg 
nr. 14 (B), som muliggør områdets nye byggepro-
jekter.

Lokalplan 1361-07
Randbebyggelsen mod Torvet og Algade er om-
fattet af lokalplan nr. 1361-07 ’Facader, skilte og 
markiser i Brønderslev midtby’ fra juni 2003, som 
fastsætter bestemmelser vedr. bygningernes ydre 
udseende. Ved nybyggeri og ændring af den ek-
sisterende karrébebyggelses ydre udseende gælder 

Redegørelse

bestemmelserne fastsat i lokalplan 1361-07 ’Faca-
der, skilte og markiser i Brønderslev midtby’.

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

Brønderslev Kommune har foretaget en 
miljøscreening med udgangspunkt i ovennævnte 
lov og vurderet, at lokalplanen ikke tilsidesætter 
væsentlige naturbeskyttelses- og landskabelige in-
teresser. Denne afgørelse kan påklages indenfor 4 
uger fra d. 18. december 2007.

Området er beliggende i den indre by, og anvendes 
til centerformål. Området har ingen særlige kara-
kteristiske naturtræk eller særlige naturkvaliteter. 

Det vurderes, at der ikke er væsentlige forringels-
er for fauna og flora i området. Lokalplanen med-
fører ikke væsentlige miljøgener for omgivelserne 
eller for området som helhed.
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Signaturfortegnelse

1367 Kommuneplanramme

© Brønderslev Kommune, KMS og "Kortcenter.dk"Målestok 1:2000

Retningsgivende byggefelt

Lokalplan 1368-03

Lokalplan 1368-04
Karréen Torvegade, Tygelsgade,
Mejerigade og Algade.

Brønderslev Kommune

Teknik og Forsyning

FIGUR A
Udsnit af kommuneplanens rammekort

kommuneplantillæg nr. 14 (B)

Gælder indtil vedtagelsen af
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Byrådets endelige godkendelse: 9. november 2005

Område 1366
Center randområde øst for centerområdet, Brønderslev midt

Fremtidig anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhvervsformål (kontorer og liberale erhverv, 
ikke generende håndværks og fremstillingsvirksomhed, pengeinstitutter og forsikringsvirksomhed 
samt offentlige formål).

Bebyggelsens art, omfang og placering
Bebyggelse skal (bortset fra Tværgade) opføres som randbebyggelse med en dybde op til 11m fra 
vejskel. Her ud over kan der opføres redskabsskure, cykelskure o. lign. sekundære bygninger. 

Maksimalt etageantal
Maksimalt 2½ etage mod Algade. Øvrig bebyggelse maksimalt 1½ etage, dog bag og 
sidehusbygninger i maksimalt 1 etage.

Maksimal bygningshøjde i meter
8,5

Undtagelser fra den maksimalt angivne bygningshøjde
Mod Algade maksimalt 13m.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelsens udformning skal ske under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse, og der 
skal tilstræbes skabt et harmonisk bybillede, såvel hvad angår bygningsdimensionering og tagform 
som materialevalg og farve.

Friarealforhold
Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 50% af boligetagearealet og mindst 20% af 
det øvrige etageareal. Opholdsarealer skal gives en størrelse og udformning, så de gøres 
anvendelige til ophold for områdets beboere og ansatte. Opholdsarealer etableres forud for 
parkeringspladser.

Trafik og teknisk forsyning
Området trafikbetjenes primært fra Algade.

Andet
Byrådet vil stille særlige arkitektoniske krav i forbindelse med fremtidig lokalplanlægning.

Miljøklassifikation
1 - 2

Nuværende rammer for lokalplanlægningen



 side 13Brønderslev KommuneDecember 2007

Byrådets endelige godkendelse: 8. marts 2006

Område 1368
Center randområde ved Torvegade og Torvet, Brønderslev midt, Brønderslev midt

Fremtidig anvendelse
Området fastlægges til blandet bolig og erhvervsformål i form af butikker, kontorer og liberale 
erhverv, pengeinstitutter, forsikringsvirksomhed samt café- og restaurationsvirksomhed. Butikker 
kan have et mindre værksted tilknyttet.

Der kan i alt være maksimum 2.500 m² butiksareal i rammeområde 1368. Butikker kan have en 
maksimum størrelse på 1.500 m².

Bebyggelsens art, omfang og placering
Bebyggelse mod Torvegade, Torvet, Mejerigade og Algade må kun finde sted inden for de 
retningsgivende byggefelter. Undtaget herfra er cykelskure, affaldsstationer og lignende 
sekundære bygninger.

Maksimal bebyggelsesgrad
For ejendomme med bygninger opført i byggefelter på kortbilag C fastsættes ikke maksimal 
bebyggelsesprocent.

Maksimalt etageantal
Maksimalt 3 etager mod Torvegade/Torvet og Algade. Mod Mejerigade maksimalt 21/2 etager. I 
byggefelt på matr. nr. 13y og 13bs Vester Brønderslev må opføres bygning i 2 etager. Øvrige bag-
og sidehusbygninger opføres i maksimalt 1 etage. Vinkelbygning ved matr. nr. 13-bs og 13-y må 
være i 2 1/2 etage.

Maksimal bygningshøjde i meter
Bygningshøjde i byggefelter må være 13 m (ny bebyggelse på matr. 13bs kan opføres i 
højde som eksisterende bygning). Bygningshøjde for øvrig bebyggelse maksimalt 8,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelsens udformning skal ske under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse, og der 
skal tilstræbes skabt et harmonisk bybillede, såvel hvad angår bygningsdimensionering og tagform 
som materialevalg og farve.

Friarealforhold
Der skal sikres fælles opholdsareal på 1550 m² for hele rammeområde 1368. Opholdsarealer kan 
indrettes i etaper og skal gives en udformning, så de gøres anvendelige til ophold for områdets 
beboere og ansatte. Opholdsarealer etableres forud for parkeringspladser.

Trafik og teknisk forsyning
Området trafikbetjenes fra Torvet, Algade, Mejerigade og Tygelsgade.

Serviceforsyning
Området er beliggende umiddelbart øst for centerområdet og har bekvem adgang til såvel offentlig 
som privat service.

Miljøklassifikation
1 - 3

Nuværende rammer for lokalplanlægningen
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Kommuneplantillæg nr. 14 (B)

Kommuneplanens rammeområder nr. 1368
I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbkg. nr. 813 af 21. juni 2007) fast-
sættes herved følgende rammer for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes inden for kommunepla-
nens rammeområde nr. 1368.



FIGUR B 
Kommuneplantillæg - Rammekort 
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Teknik og Forsyning 

AlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgade

1367

1361.17

1472

1368
1361.3

1361.2

1366

Albani Plads Albani Plads Albani Plads Albani Plads Albani Plads Albani Plads Albani Plads Albani Plads Albani Plads 

TorvegadeTorvegadeTorvegadeTorvegadeTorvegadeTorvegadeTorvegadeTorvegadeTorvegade

MejlstedgadeMejlstedgadeMejlstedgadeMejlstedgadeMejlstedgadeMejlstedgadeMejlstedgadeMejlstedgadeMejlstedgade

AlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgadeAlgade

Torvegade

MejerigadeMejerigadeMejerigadeMejerigadeMejerigadeMejerigadeMejerigadeMejerigadeMejerigade

SlagterigadeSlagterigadeSlagterigadeSlagterigadeSlagterigadeSlagterigadeSlagterigadeSlagterigadeSlagterigade

© Brønderslev Kommune, KMS og "Kortcenter.dk" Målestok 1:2.000 

Tygelsgade

Lokalplan 1368-04 
Karréen Torvegade, Tygelsgade, 
Mejerigade og Algade. 
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Lokalplanområde 1368-04

Kommuneplanramme

Byggefelter



Kommuneplantillæg nr. 14 (B)
Ændrede rammer for lokalplanlægningen

Område 1368
Center randområde ved Torvegade og Torvet, Brønderslev midt, Brønderslev midt

Fremtidig anvendelse
Området fastlægges til blandet bolig og erhvervsformål i form af butikker, kontorer og liberale 
erhverv, pengeinstitutter, forsikringsvirksomhed samt café- og restaurationsvirksomhed. Butikker 
kan have et mindre værksted tilknyttet.

Der kan i alt være maksimum 2.500 m² butiksareal i rammeområde 1368. Butikker kan have en 
maksimum størrelse på 1.500 m².

Bebyggelsens art, omfang og placering
Bebyggelse mod Torvegade, Torvet, Mejerigade og Algade må kun finde sted inden for de 
retningsgivende byggefelter. Undtaget herfra er cykelskure, affaldsstationer og lignende 
sekundære bygninger.

Maksimal bebyggelsesgrad
For ejendomme med bygninger opført i byggefelter på kortbilag C fastsættes ikke maksimal 
bebyggelsesprocent.

Maksimalt etageantal
Maksimalt 3 etager mod Torvegade/Torvet og Algade. Mod Mejerigade maksimalt 2½  etager. I 
byggefelt på matr. nr. 13y og 5hv, Vester Brønderslev må opføres bygning i 3 etager. Øvrige bag--
og sidehusbygninger opføres i maksimalt 1 etage. 

Maksimal bygningshøjde i meter
Bygningshøjde i byggefelter må være 13 m (ny bebyggelse på matr. 13bs kan opføres i 
højde som eksisterende bygning). Bygningshøjde for øvrig bebyggelse maksimalt 8,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Bebyggelsens udformning skal ske under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse, og der 
skal tilstræbes skabt et harmonisk bybillede, såvel hvad angår bygningsdimensionering og tagform 
som materialevalg og farve.

Friarealforhold
Der skal sikres fælles opholdsareal på 1550 m² for hele rammeområdet. Opholdsarealer kan 
indrettes i etaper og skal gives en udformning, så de gøres anvendelige til ophold for områdets 
beboere og ansatte. Opholdsarealer etableres forud for parkeringspladser.

Trafik og teknisk forsyning
Området trafikbetjenes fra Torvet, Algade, Mejerigade og Tygelsgade.

Serviceforsyning
Området er beliggende umiddelbart øst for centerområdet og har bekvem adgang til såvel offentlig 
som privat service.

Miljøklassifikation
1 - 3
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Tillæg nr. 14 (B) til kommuneplanen er vedtaget som forslag af Brønderslev Byråd, den 13. december 
2007

Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.       / 
          Søren Steensen
          Kommunaldirektør
          Sign.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 14 (B) er offentliggjort i pressen den 18. december 2007.

Tillæg nr. 14 (B) til kommuneplanen er i.h.t. § 27 i lov om planlægning vedtaget endeligt af Brønderslev 
Byråd, den

Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.       / 
          Søren Steensen
          Kommunaldirektør
          Sign.

Kommuneplantillæggets endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den

Vedtagelsespåtegning
Kommuneplantillæg 14 (B)





Forslag til planbestemmelser for:
Karréen Torvegade, Tygelsgade, Mejeri-
gade og Algade.
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Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade og 
Algade.

I h.t. lov om Planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 
1991, jf. lovbkg. nr. 813 af 21. juni 2007) fast-
sættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område:

(t) Tekst i kursiv er vejledningstekst og har til 
formål af 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 fastsætte områdets anvendelse,

- at der kan opføres ny bebyggelse, som kan 
understøtte karréstrukturen,

- at ny bebyggelse får et udseende, der har-
monerer med den eksisterende bebyggelse,

- at der etableres et fælles opholdsareal samt

- at der etableres et tilstrækkeligt antal parke-
ringspladser.

§ 2 Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses om vist på kortbilag 
1 og omfatter følgende ejendomme:

 matr.nr. 5x, 5ht, 5hs, 5hv, 13cp, 13ah, 13ai, 
13bs, 13cl, 13y, 13ar, 13as, 13 at, 13 au, 13 
av, 5bx, 5 bo og 5 bp alle V. Brønderslev, 
Brønderslev samt alle parceller der efter 13. 
december 2007 udstykkes fra nævnte ejen-
domme.

2.2 Lokalplanområdet opdeles i delområde I, II 
og III som vist på kortbilag 1.

2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1 Delområde I

 Området må kun anvendes til etageboli-
ger, butikker (evt. med tilhørende mindre 
værksteder), pengeinstitutter, klinikker, 
liberale erhverv samt café- og restaurati-
onsvirksomhed.

3.1.1 Det maksimale bruttoetageareal for den en-
kelte butik fastsættes til 1.500 m².

 Det samlede bruttoetageareal til butikker 
må ikke overstige 2.500 m².

(3.1.1) Baggrunden for § 3.2 er, at planloven in-
deholder krav om, at lokalplaner, der udlæg-
ger areal til butikker, skal indeholde både en 
maksimal butiksstørrelse og en maksimal, 
samlet mængde for butikker i området.

 Beregning af bruttoetagearealet til butiksfor-
mål sker efter bygningsreglementets bestem-
melser om beregning af bebyggelsens areal, 
idet dog den del af kælderen, hvor det omgi-
vende terræn ligger mindre end 1,25 m under 
loftet i kælderen, medregnes.

3.1.2 Der kan i delområde I opføres mindre 
bygninger til områdets tekniske forsyning 
udenfor byggefelter.

3.2 Delområde II

3.2.1 Området må anvendes til lave enfamiliehu-
se. Husene kan sammenbygges i skel.

(3.2.1) Der er ønske om at bevare det eksisterende 

Lokalplan 1368-04
Planbestemmelser
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bybillede med en samlet bebyggelse i form af 
små byhuse.

3.2.2 Der må kun opføres eller indrettes én bolig 
pr. ejendom.

3.2.3 Der må på ejendommen drives en sådan 
virksomhed, som almindeligvis kan udfø-
res i beboelsesområder under forudsætning 
af,

- at virksomheden ikke udgør en selvstændig 
erhvervsenhed, men indgår i boligen,

- at virksomheden efter Byrådets skøn drives 
på en sådan måde, at ejendommens karak-
ter af beboelsesejendom ikke ændres,

- at skiltning eller lignende ikke bryder om-
rådets karakter af boligområde,

- at virksomheden ikke medfører ulempe for 
omboende eller behov for parkering, der 
overstiger det normale for en tilsvarende 
ejendom med udelukkende privat anven-
delse.

3.3 Delområde III

3.3.1 Området må kun anvendes til bolig- og
 erhvervsformål. Inden for området må
 kun opføres eller indrettes bebyggelse
 til beboelse samt til erhverv i form af f.eks.
 kontorer, klinikker samt lignende formål,
 som efter Byrådets skøn naturligt
 hører til i området.

§ 4 Udstykninger

4.1 Ingen bestemmelser. Der må påregnes udført 
matrikulære sammenlægninger eller areal-
overførsler, således at der ikke bygges over skel. 
Byggefelter overskrider flere steder skel.

§ 5 Vej- og parkeringsforhold

5.1 Vejadgang til delområde I og III skal ske 
som vist på bilag 2.

5.2 Der udlægges følgende veje som vist på 
kortbilag 2:

 vej a-b i en bredde på 6.9 m.
 vej fra Mejerigade til nordlige del af områ-

de I i en bredde af 4 m.

5.3 Der skal indrettes og anlægges p-pladser 
som angivet i “Retningslinier for anlæg af 
parkeringsarealer i Brønderslev Kommu-
ne”.

5.4 Der kan etableres 6 p-pladser på matr. nr. 
5x til brug for lejlighederne i byggefelt b.

5.5 Der skal etableres en stiforbindelse fra Tor-
vegade til friarealet i lokalplanområdet som 
vist på kortbilag 2. Forbindelsen kan etab-
leres igennem port eller åbning i randbe-
byggelsen mod Torvegade.

§ 6 Tekniske anlæg

6.1 El-ledninger, herunder til vej- og parke-
ringspladsbelysninger må ikke fremføres 
som luftledninger, men må alene udføres 
som jordkabler.

6.2 Vandforsyning skal ske fra Brønderslev 
Kommunale Vandforsyning.

6.3 Alle nye boliger og erhvervsenheder skal til-
sluttes kollektiv varmeforsyning i form af 
fjernvarme.

(6.3) Tilslutningspligten gælder ikke boliger og er-
hverv, der indrettes i eksisterende bebyggelse 
eller ny bebyggelse som kan klassificeres i ener-
giklasse 1 eller 2.

Planbestemmelser
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Planbestemmelser

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

 Delområde I

7.1.1 Ny bebyggelse i delområde I skal placeres 
inden for de på kortbilag 2 viste byggefel-
ter.

7.1.2 For byggefelt a gælder:
 - Etager maksimum. 3 excl. kælder, 
  eventuelt 2 etager og mansardetage, dog 
  kun 2 etager i Tygelsgade,
 -  Højde maksimum. 13 m, dog kun 10 m 

i Tygelsgade (ny bebyggelse på matr. nr. 
13bs kan opføres i højde som eksisteren-
de bygning),

 - Mod gårdrum må elevator-/trappetårne
  etableres maksimum 4,3 meter udenfor
  byggefeltet.
 -  Byggefelt har en bredde på 10 meter mod 

Torvegade og 10,25 meter mod Algade/
Tygelsgade. Dette gælder dog ikke den 
sydlige del af byggefelt a på 13bs Vester 
Brønderslev, Brønderslev. Her er bygge-
feltet hhv. 11,6 og 12 m.

(7.1.2) Bygningshøjden er fastsat til 2 etager mod 
Tygelsgade. Den del af bygningen, der løber 
parallelt med Algade kan imidlertid udføres i 
3 etager med maksimum højde på 13 m.

 En mansardetage er en etage dækket af et tag 
med to afsnit, en øvre med et ringe fald og 
derunder en afdeling med et stejlt fald. En 
mansardetage regnes som en egentlig etage og 
ikke som tagetage. Der kan maksimalt opføres 
tre beboelseslag.

7.1.3 For byggefelt b gælder:
 - Etager maksimum. 3 excl. kælder.
 -  Højde maksimum. 13 m. Gulvkote skal 

tilsvare gulvkoten i byggeri mod Torvega-
de på ejendommen matr. nr. 13cp.

 - Altaners lodrette projektion på terræn
  må ligge maks. 1,5 m uden for byggefelt

  b. 
 - Elevator-/trappetårne samt altangange
  må etableres udenfor byggefeltet i nær 
  tilknytning til facaden. Elevator/  

 trappetårn må ikke overskride bygge-
  feltet mere end 4,3 meter.
   Projektionen af altaner på terræn og ele-

vator-/trappetårne, skal kunne foretages 
indenfor egen grund.

 - Byggefelt b har en bredde på 11,6 meter
   og er placeret 2,5 meter fra skel til 
  naboejendom mod nord.

7.1.4 Der må ikke bygges eller placeres faste in-
stallationer nærmere end 4 meter fra bygge-
felt ved vinkelbygning på matr. nr. 13bs og 
13y.

(7.1.4) Reglen gælder, hvis der skal kunne bygges 
med en underkant af redningsåbninger, der 
ligger mere end 10,8 meter over terræn.

7.1.5 Cykeloverdækning, depotrum, affaldsstati-
oner må placeres udenfor byggefelter, dog 
jf. § 7.1.4. Der kan maksimum opføres 2 
m² cykeloverdækning og 2 m² depotrum  
til hver bolig. Depotrum til erhverv skal 
etableres indendørs.

(7.1.5) Mindre bygninger på det fælles opholdsare-
al kunne f.eks. være pavilloner. Depotrum-
menes størrelse er begrænset af hensyn til det 
forholdsvis lille udlæg af opholdsareal.

7.1.6 Udhus på maksimum 30 m² som har en 
funktion i forhold til områdets karakter af 
at være opholdsareal, kan opføres udenfor 
byggefelter.

7.1.7 Der kan ikke opføres garager, carporte eller 
udhuse udover de i § 7.1.5 nævnte.

 Delområde II

7.2.1 Bebyggelsesprocenten i delområde II må 
ikke overstige 35 for hver ejendom.
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7.2.2 Ny bebyggelse langs Tygelsgade skal have 
facade i vejskel. Det gælder ikke garager, 
carporte og udhuse.

 Delområde III

7.3.1 I byggefelt d mod Mejerigade må bygnin-
ger opføres i 2½ etage. Byggefeltet er 8,6 x 
29,0 m.

7.3.2 I byggefelt c langs Torvegade må bebyggel-
sen opføres i 2½ etage. Byggefeltet er ca. 
575 m².

7.3.3 I byggefelt e på matr. nr 5hv Vester Brøn-
derslev, Brønderslev må bebyggelse opfø-
res i 3 etager. Byggefeltet har en bredde på 
10,25 m.

§ 8 Den eksisterende karrébebyggel-
ses ydre fremtræden i delområde I 
(byggefelt a)

 Ved nybyggeri og ændring af den eksisterende 
karrébebyggelses ydre udseende gælder bestem-
melserne i lokalplan nr. 1361-07 ’Facader, 
skilte og markiser i Brønderslev midtby’ fast-
sat. Bestemmelserne i ovenfornævnte lokalplan 

omfatter forholdene vedr. bygningers ydre ud-
seende i midtbyen.

 Bebyggelsens ydre fremtræden i 
delområde I (byggefelt b)

8.1 Der må ikke placeres altaner, døre eller vin-
duer på/i gavlene. 

(8.1) Bestemmelsen har til formål at undgå ind-
bliksgener.

8.2  Tage skal udføres som symmetriske sadel-
tage med 35 til 45 graders hældning. Taget 
skal udformes med mansardtag, som vist på 
figur 1.

 Bebyggelsens ydre fremtræden i 
delområde I, II og III - fællesbe-
stemmelser

8.3 Ydervægge skal fremstå med blank eller 
pudset mur eller med et vandskuret udtryk. 

Planbestemmelser

Figur 1 De to skitser viser udformningen af bebyg-
gelse i byggefelt b som ligger til grund for den princi-
pielle godkendelse af byggeriet .

Figur 2 Principsnit
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Mindre partier kan dog udføres af andre 
materialer som f.eks. træ, eternit, glas eller 
metalplader evt. med malet overflade.

(8.3) Der er mulighed for at etablere butiksvinduer 
i fornødent omfang.

8.4 Tage skal udføres som symmetriske sadelta-
ge med 35 til 45 graders hældning, dækket 
med tegl eller betontagsten.

 Der kan opnås tilladelse til taghældning 
ned til 25 grader, hvis bygningsudtrykket 
med denne udformning efter bygnings-
myndighedens opfattelse er i harmoni med 
nabobygningerne. Tilladelsen forudsætter 
naboorientering.

8.5 .Tage kan dækkes med tegl eller betontag-
sten, tagpap, skifer, zink eller kobber 

8.6 Udhuse, garager og carporte må opføres med 
en anden tagform og af andre ydervægs- og 
tagmaterialer, der ikke er skæmmende.

(8.6) Læs om begrænsninger for småbygninger i de 
konkrete områder i § 7.

8.7 Der må ikke opsættes individuelle antenne-
anlæg i form af tagantenner. Paraboler med 
en diameter op til én meter må opsættes på 
bygningsfacader, der ikke synlige fra offent-
lige veje.

8.8 For ejendomme, som er omfattet af lokal-
plan 1361-07 ’Facader, skilte og markiser i 
Brønderslev midtby’, gælder bestemmelser-
ne for facader, skilte, markiser heri.

§ 9 Ubebyggede arealer
 Plan for udformning af friarealer, herunder 

beplantning, befæstelse og belysning skal god-
kendes af Brønderslev Kommune i forbindelse 
med byggesagsbehandlingen af nyt byggeri.

9.1 Udendørs oplag må ikke virke skæmmende 
på området.

9.2 Belysning af veje, stier og opholdsarealer 
skal udføres således, at der opnås en god 
helhedsvirkning inden for lokalplanens 
område.

9.3 Der må ikke opsættes skilte på ubebyg-
gede arealer, bortset fra mindre oriente-
ringsskilte. Der må ikke opsættes lysskilte.

 Delområde I

9.4 Der skal udlægges et fælles opholdsareal i 
delområde I til brug for beboerne i områ-
det. Arealet skal være min. 1.000 m² i ter-
ræn.

(9.4) Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte. Hvis 
der skal bygges væsentligt til eller hvis der sker 
væsentlige skift i anvendelsen, skal krav til op-
holdsarealer m.v. overholdes.

 Delområde III

9.6 Der skal udlægges minimum 550 m² til op-
holdsareal i område III fælles for beboerne i 
området.

(9.6) Se vejledningstekst til 9.4.

9.7 P-pladser, adgangsveje, opholdsarealer og 
udhuse på matr. nr. 5 x Vester Brønderslev, 
Brønderslev er fælles for samtlige de af pla-
nen omfattede erhvervs- og boligenheder i 
område III. Dog jf. § 5.4. 

§ 10 Miljø

10.1 Der må i område I kun etableres virksom-
heder inden for miljøklasse 1-3. Inden for 
område II og III må der kun etableres virk-
somheder inden for miljøklasse 1-2.

Planbestemmelser
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10.2 Ved ny bebyggelse skal det sikres, at støjni-
veauet fra trafikken ikke overstiger 30 dB 
(A) i beboelsesrum og køkkener.

§ 11 Betingelser for ibrugtagning

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det 
er dokumenteret, at støjniveauet i beboel-
sesrum og køkkener omtalt i 10.2 kan over-
holdes.

11.2 Ny boliger på matr. nr. 13ai, 13bs, 13cl, 
13cp og 13y Vester Brønderslev, Brønder-
slev må ikke tages i brug, før de ubebyggede 
arealer er anlagt i overensstemmelse med:

 - pkt. 5.3 parkering
 - pkt. 9.4 fælles opholdsareal.

(11.2) Hvis byggeriet opføres i etaper og opholdsare-
alet derfor ikke færdiggøres, skal der indgås af-
tale om en tilsvarende etapevis etablering af 
opholdsarealet.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der 
er foretaget tilslutning til fjernvarme.

(11.3) Bestemmelsen gælder ikke for bebyggelse som 
kan klassificeres i energiklasse 1 eller 2.

§ 12 Ophævelse af lokalplan

12.1 Lokalplan nr. 1368-03 ophæves i sin hel-
hed ved den endelige vedtagelse af denne 
lokalplan.

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger

 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og of-
fentliggjort må ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifølge planlovens § 18 kun ud-
stykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 

Planbestemmelser

overensstemmelse med planens bestemmel-
ser.

 Den eksisterende lovlige anvendelse af en 
ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokal-
planen medfører heller ikke i sig selv pligt 
til at udføre de anlæg, der er indeholdt i 
planen.

  Byrådet kan meddele dispensation fra lokal-
planens bestemmelser, hvis dispensationen 
ikke er i strid med principperne i planen. 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan 
kun gennemføres ved en ny lokalplan.

§ 14  Lokalplanforslagets midlertidige 
retsvirkninger

 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af By-
rådet, 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 udstykning, 
bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den 
eksisterende lovlige anvendelse af ejendom-
mene kan fortsætte som hidtil.

 Når fristen for fremsættelsen af indsigelser 
og ændringsforslag er udløbet d.v.s. fra den 
12. februar 2008 kan der eventuelt efter 
planlovens § 17, stk. 2 og 3 opnås tilladelse 
til udnyttelse af en ejendom i overensstem-
melse med forslaget.

 Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 
den 18. december 2007, indtil den endeligt 
vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog 
senest indtil den 18. december 2008.
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V
ersion - udkast 201107

Lokalplanforslaget er vedtaget af Brønderslev Byråd den 13. december 2007. .

 
Mikael Klitgaard
Borgmester
Sign.
     /

         Søren Steensen
         Kommunaldirektør
         Sign.  

Offentliggjort i pressen den 18. december 2007.

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

Brønderslev Byråd,d.

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
 og beskyttelsesafstande

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. 



Bilag 3 Vejledning om miljøklasser
 og beskyttelsesafstande

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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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 
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