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Åbne sager: 

01/2 Forslag til landdistriktspolitik for Brønderslev-Dronninglund 
Kommune 
 

 
Sagsfremstilling: 
Landdistriktspolitikken for Brønderslev-Dronninglund Kommune har, efter Sammen-
lægningsudvalgets godkendelse på mødet den 24. oktober 2006, været i høring i no-
vember måned. Sidste frist for indsigelser var 1. december 2006. 
 
Udviklings- og Planlægnings besluttede, under forudsætning af at der ikke den 1. de-
cember 2006 indgik flere indsigelser eller bemærkninger, at anbefale Byrådet at god-
kende den tilrettede landdistriktspolitik. Idet der faktisk indgik endnu en indsigelse 
efter udvalgets behandling, genoptages sagen. 
 
I høringsperioden har staben for udvikling og planlægning, som opfølgning på et fo-
kuspunkt i forbindelse med budget 2007, udarbejdet et notat om spilleregler i forbin-
delse med landsbyrådets administration af landdistriktsmidlerne. 
 
I notatet anbefales at der indarbejdes en ekstra bestemmelse i landsbyrådets vedtægter, 
som giver et mindretal på mindst 3 stemmeberettigede (landsbyer) mulighed for at 
sende landsbyrådets budget til behandling i Byrådet og som forpligter kommunen til at 
tilse, at der er overensstemmelse mellem de budgetterede aktiviteter og den øvrige 
kommunale planlægning. 
 
Indstilling: 
Kommunaldirektøren foreslår  
 
at tillægget til Landsbyrådets vedtægter, § 4 indarbejdes (se vedlagte notat) 
at  eventuelle bemærkninger og indsigelser drøftes og enten besluttes indarbejdet eller 

ikke indarbejdet i landdistriktspolitikken. 
at  Udvalget for Planlægning og udvikling, anbefaler at Byrådet godkender den tilret-

tede landdistriktspolitik. 
 
 
Bilag: 
"Levende Landdistriker", landdistriktspolitik - tilrettet 
Notat af 2. november 2006 om spilleregler og principper 
Notat af 22. december 2006 om indkomne bemærkninger/indsigelser 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Kommentarerne fra LandboNord behandlet og gav ikke anledning til ændringer. 
 
Forslag indstillet til godkendelse. 
 
Udvalget arbejder i øvrigt videre med landdistrikternes udvikling. 
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02/3 Vindmøller i Ryå Øst 
 

Sagsfremstilling: 
Miljøministeren har efter anmodning fra Nordjyllands Amt endeligt vedtaget Region-
plantillæg nr. 198 med miljøvurdering til Regionplan 2005, Vindmølleplanlægning i 
Nordjyllands Amt - planlægning for skrotning af uheldigt opstillede vindmøller og 
opstilling af erstatningskapacitet. 
 
Udskiftningsordningen for vindmøller er en aftale regeringen indgik med Socialdemo-
kratiet, De Radikale og SF i marts 2004. Aftalen går ud på at udskifte mange ældre og 
dårligt placerede vindmøller med nye, færre og større møller. Aftalen skal være ført ud 
i livet inden udgangen af 2009. 
 
Med henvisning til regionplantillægget, anmoder Generation Nordic – Windpower, 
Vattenfall A/S, om at kommunen snarest iværksætter VVM- og lokalplanproceduren 
for etablering af vindmølleparken benævnt Ryå Øst i Regionplantillægget. Generation 
Nordic – Windpower har indgået aftaler om lejemål for etablering og drift af vindmøl-
lerne med relevante lodsejere. 
 
Byrådet i Brønderslev Kommune var gennem amtets planproces modstander af vind-
mølleområdet Ryå Øst, idet Nordjyllands Amt lod en række hidtidige bestemmelser 
om vindmøllers landskabelige indpasning udgå. 
 
Kommunen har hidtil haft en pligt til at virke for Regionplanens realisering. Med 
kommunalreformen er den bestemmelse (Planlovens § 9) ophævet. Til gengæld kan 
Miljøministeren stadig, i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelsen at bringe lo-
vens bestemmelser i anvendelse, herunder tilvejebringe en plan med et nærmere be-
stemt indhold. (Planlovens § 3). Et sådant pålæg findes ikke, men Miljøministeren og 
KL følger udviklingen i kommune- og lokalplanlægningen for vindmøller tæt. Miljø-
ministeren og KL mødes igen til april og senere til august for at gøre status for, hvor 
langt kommunerne er kommet i deres planlægning og i opstillingen af nye vindmøller. 
Hvis det kan konstateres, at der ikke er tilstrækkelig fremdrift, er KL og Miljøministe-
ren enige om at andre virkemidler må tages i brug. 
 
For at realisere regionplantillæg 198 kræves, at der afholdes forudgående offentlighed, 
udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse (også kommuneplan-
tillæg). Generation Nordic – Windpower stiller gerne ressourcer til rådighed for udar-
bejdelse af oplæg til debatfasen, VVM-redegørelsen samt lokalplanforslaget. 
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Indstilling: 
Staben for udvikling og planlægning foreslår at Udviklings- og Planlægningsudval-
get drøfter sagen og dens videre forløb. På grund af Brønderslev Kommunes Økono-
miudvalgs hidtidige modstand mod vindmølleparken i Ryå Øst, foreslås det endvidere 
at sagen videresendes til drøftelse i Økonomiudvalget. 
 
 
Bilag: 
Brønderslev Kommunes indsigelse til Nordjyllands Amt af 11. august 2006 
Brønderslev Kommunes indsigelse til Nordjyllands Amt af 13. november 2006 
Uddrag af Regionplantillæg nr. 198 (side 1-39 af 205) 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Oversendes til Økonomiudvalg med anbefaling af at tidligere indsigelser og bemærk-
ninger fastholdes, og at planlægningsarbejdet ikke igangsættes. 
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03/4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 
 

 
Sagsfremstilling: 
Den 25. maj 2004 vedtog Brønderslev Byråd lokalplan 1648-01 med boliger og er-
hverv ved Vendsysselgade, Brønderslev og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 59. 
Forvaltningen er blevet opmærksom på en teknisk fejl i forbindelse med den hidtidige 
planlægning: Lokalplanen udlægger ejendommene Østergade 24 (matr. 96c) samt 28-
32A (matr. 96z, V. Brønderslev, Brønderslev) til erhvervsformål, herunder detailhan-
del. På de to ejendomme kan indrettes henholdsvis 500 m2 og 900 m2 bruttoetageareal 
til butiksformål. De to ejendomme indgår imidlertid ikke kommuneplanens hidtidige 
udpegning af det centrale byområde i Brønderslev, og den planlagte anvendelse til de-
tailhandelsformål er dermed i strid med Planlovens § 5 d og 11 a, pkt. 3). 
 
Det centrale byområde udgør i dag 27,6 ha Brønderslev, og det aktuelle behov for ud-
videlse er på 0,6 ha. Det er i dag muligt at anvende de to ejendomme til handel med 
særligt pladskrævende varegrupper. Denne mulighed ændres ikke ved at overføre om-
rådet til det centrale byområde. 
 
Kommuneplantillægget strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper, og er en 
mindre ændring. Derfor kræves der ikke forudgående indkaldelse af ideer og forslag til 
planlægningen. 
 
Indstilling: 
Staben for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet godkender forslag tillæg 
nr. 10 til kommuneplan 2005. 
 
 
Bilag: 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Anbefales. 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 23. januar 2007 Side 7 

 
04/5 Endelig godkendelse af lokalplan for Boligområde, Nord-
byen II, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 3 
 

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Byråd godkendte i møde den 11. oktober 2006 forslag til lokalplan nr. 
1503-04 "Boligområde Nordbyen II, Brønderslev samt kommuneplantillæg nr. 3. 
  
Lokalplanforslaget og kommuneplantillæg nr. 3 har været offentligt fremlagt i perio-
den fra 17. oktober 2006 til 12. december 2006. Der er indkommet 4 indsigelser, hvor-
af 1 er underskrevet af repræsentanter for samtlige boliger på Friggsvej og en anden er 
underskrevet af ejerne af Odinsvej 30, Gefionsvej 3 og 7. Indsigelserne er beskrevet i 
vedlagte notat. 
 
Investorerne har ved partshøring oplyst følgende: 
• at vej H-I fremgår af masterplanen, 
• at beboere i området har været vidende om Odinsvejs midlertidige status som ad-

gangsvej, 
• at forhold omkring skovbyggelinien er et overordnet, kommunalt problem. 
 
Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 18. december 2006 besluttet 
at udsætte behandlingen for at afholde borgermøde. Indholdet af borgermødet vil blive 
fremlagt på mødet. 
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Målestok 1:3000 © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og "Kortcenter.dk" 
Figur2 Placering af bom. 
 
Vejadgang 
Vejadgangen er bestemt i lokalplan 1511-01 i 1991 og kan ikke ændres via lokalplan 
1503-04. Se videre i notatet. 
 
Materialevalg 
Investorerne ønsker mulighed for opførelse af træhuse eller huse med beklædning af 
eternit eller andet træ end ædeltræ. 
 
Fagenheden Teknik og Forsyning bemærker, at de nævnte materialer giver mulighed 
for spændende arkitektur. Der er imidlertid mange eksempler på eternitbeklædninger, 
der ikke lever op til krav om en høj standard, men vurderingen er vanskelig. Der vil 
blive fremlagt eksempler på mødet.  
 
Nordbyen er i Masterplanen udpeget som et område med særlige arkitektoniske krav. 
Ved udvidelse af materialevalget, vil der ikke være hjemmel til at afvise brug af alle 
former for eternit og træ.  
 
Ædeltræ er valgt i lokalplanforslaget, fordi det på grund af sit store olieindhold og hår-
de overflader giver mulighed for varigt smukke overflader. Træ og eternit er igennem 
tiden blevet brugt til f.eks. gavltrekanter, for at spare på byggeudgifterne og har som 
sådan ikke altid bidraget til den arkitektoniske kvalitet. 
 
Træhuse blandet med murede huse er en mulighed i mange andre lokalplanområder. 
Fagenheden foreslår, at træhuse henvises til disse områder og til det åbne land.  
 
Fagenheden foreslår, at pudsede mure kan opføres i andre typer af murværk end tegl, 
hvis overfladen fremtræder jævn uden synlige samlinger af elementer eller lignende. 
Denne type ydervægsmaterialer er anvendt i etape I med dispensation. 
  
Fornyet offentlighed 
Hvis der vedtages væsentlige ændringer til lokalplanforslaget, skal der ske fornyet of-
fentliggørelse. 
Planlovens § 27: Stk. 2. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der 
foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig 
måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget 
ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til 
at udtale sig. Ved væsentlige ændringer i et forslag til regional udviklingsplan eller 
kommuneplan skal miljøministeren have lejlighed til at udtale sig. Regionsrådet hen-
holdsvis kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfat-
tende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres m.v. efter reg-
lerne i §§ 24-26. 
 

Indstilling: 
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Fagenheden for Teknik og Forsyning anbefaler, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget drøfter 
  
• hvordan henvendelsen om udførelsen af vejlukning for Odinsvej skal besvares på 

baggrund af borgermøde 15. januar 2007, 
• herunder om der skal indkaldes til borgermøde med beboere på Friggsvej og 

Odinsvej, 
 
• om vejadgangen til de vestligste 10 boliger skal ændres i forhold til forslaget (vej 

H-I). Det bemærkes, at væsentlige ændringer udløser fornyet offentlighed, 
 
• om investorernes ønsker om mulighed for opførelse af træhuse eller huse med be-

klædning af eternit eller andet træ end ædeltræ skal imødekommes, 
 
• om andre murtyper end teglsten skal tillades med en pudset overflade. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning anbefaler, at Byrådet afviser følgende indsi-
gelser: 
 
• ønske fra ejerne om at friholde et areal nord for ejendommene Odinsvej 30 og Ge-

fionsvej 3 og 7 for nye boliger og bruge det til plantebælte, 
 
• ønske fra samme om at ændre grundstørrelsen i opadgående retning, 
 
• indsigelse imod ophævelse af skovbyggelinien 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning anbefaler, at Byrådet  
 
• godkender lokalplanen og kommuneplantillægget endeligt med eventuelle ændrin-

ger som følge af behandlingen i Udviklings- og Planlægningsudvalget. 
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Målestok 1:4000 © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og "Kortcenter.dk" 
Figur 1 Lokalplanens område og placering af indsigere markeret med rødt. Mellergårdsvej 56 ligger 
udenfor kortet. Se figur 2 i notatet. 
  
 
Bilag: 
Notat om indsigelser 
Kopi af 4 indsigelser og breve fra investorerne 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Udvalget anbefaler 
• at vejadgang og vejlukning fastholdes, 
• at der åbnes mulighed for træhuse, dog ikke bjælkehuse, og for eternitbeklædning, 
• at andre murtyper end teglsten tillades, når overflade er pudset, 
• at vejføring ved Friggsvej 26 tilrettes. 
 
Øvrige indstillinger fra fagenheden anbefales. 
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05/6 Endelig godkendelse af tillæg 1 til  lokalplan 1345-05, boliger 
ved Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej, Brønderslev 
 

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Byråd godkendte i møde den 8. november 2006 forslag til tillæg 1 til lo-
kalplan nr.1345-05 ". 
 
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra 14. november 2006 til 9. 
januar 2007. Der er ikke indkommet indsigelser.  
 

 
 

© Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” Målestok 1: 2.000 
 
 
Lokalplan 1345-05 blev endeligt godkendt 8. november 2006. Ved en fejl var et min-
dre areal af den forudgående lokalplan ikke dækket. Tillægget har primært til formål at 
sikre ophævelse af hele den gamle lokalplan 1345-04, som ikke længere var relevant 
efter flytningen af ungdomshuset i Brønderslev. 
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Indstilling: 
Fagenheden Teknik og Forsyning foreslår: 

• at Byrådet godkender lokalplanen endeligt  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Anbefales. 
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06/7 Endelig godkendelse af lokalplan nr. 20-26 samt kommune-
plantillæg nr. 22 for DanRaps i Gl. Agersted 
 

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet i Dronninglund Kommune godkendte den 10.oktober 2006 et forslag til lokal-
plan nr. 20-26 samt kommuneplantillæg nr. 22 for virksomheden Dan Raps i Gl. Ager-
sted. Lokalplanen åbner mulighed for udbygning af lagerkapaciteten til rapsfrø- og 
rapskager i form af lagerhal eller siloer, etablering af tilbygning til færdiglager for em-
ballerede varer samt udbygningsmuligheder for presseri og raffinaderi. 
 
Der er i lokalplanen udlagt byggefelter indenfor hvilke fremtidigt byggeri kan opføres. 
I Byggefelt 1 og 2 kan der opføres bebyggelse i op til 30 m højde, mens der i byggefelt 
3 og 4 kan opføres bebyggelse i op til 23 m højde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 
50 %, hvilket betyder, at byggefelterne ikke kan udnyttes fuldt ud. 
 
Forslag til lokalplan nr. 20-26 har været fremlagt i perioden fra 17. oktober 2006 til 12. 
december 2006. Der er fremsendt følgende bemærkninger i indsigelsesperioden: 
1. Nordjyllands Amt meddeler at man ikke gør indsigelse mod forslag til lokalplan 

nr. 20-26 og kommuneplantillæg nr. 22. Amtet har endvidere ingen kommentarer 
til miljøscreeningen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

2. Nordjysk Udvalg for Landboret, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev anfører på 
vegne af en nabo til virksomheden, at der kan forudses problemer med en hen-
sigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra virksomheden på Kvisselholtvej, da 
der kun er én overkørsel til Kvisselholtvej. Der bør laves flere adgange til ejen-
dommen evt. til Enoddenvej, således at lastbilerne ikke skal vende inde på plad-
sen, men kan køre direkte til Enoddenvej. 

 Naboen er endvidere af den opfattelse at der tillades for meget byggeri på ejen-
dommen, og at miljøgodkendelsen ikke kan overholdes, hvis byggefeltet over ned-
sivningsdammene udnyttes, da der så ikke vil være kapacitet nok til det tilledte 
overfladevand fra trafikarealer og oplagspladser på virksomhedens område.  

 Naboen ønsker endvidere etableret en cykelsti langs Kvisselholtvej fra DanRaps til 
Gl. Agersted, da mængden af lastbiler på vejen er stor i forhold til vejens bredde. 

 Endelig anføres at en privat fællesvej i lokalplanområdets sydvestlige hjørne ikke 
er markeret på oversigtskort eller situationsplanen med byggefelter. Naboen øn-
sker denne vej optaget i kortmaterialet i lokalplanen, således at byggefelterne også 
må revideres. 

 
Dronninglund Kommune har fremsendt klagen fra Nordjysk Udvalg for Landboret til 
DanRaps til kommentering. DanRaps anfører følgende til de i klagen fremførte punk-
ter: 
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Lokalplanen indebærer at indkørslen til virksomheden flyttes mod vest, hvorved der 
bliver mere oplagsplads før brovægten. Såfremt der etableres endnu en indkørsel til 
virksomheden vil opmarchpladsen internt på virksomheden blive reduceret. Ny udkør-
sel via Enoddenvej anses for urealistisk pga. terrænstigning og Enoddenvejs beskaf-
fenhed og bredde. 
Med hensyn til byggefelternes størrelse og omfanget af nybyggeri, vil der kun kunne 
tillades byggeri, som kan opføres med en bebyggelsesprocent på 50. Byggefelterne 
kan derfor ikke udnyttes fuldt ud, med mindre der fjernes tilsvarende byggeri, således 
at bebyggelsesprocenten ikke overskrides. Såfremt byggefelterne over nedsivningsbas-
sinerne udnyttes vil dette medføre, at der på anden vis skal skaffes kapacitet til virk-
somhedens overfladevand, jf. krav i miljøtilladelsen. 
 
Med hensyn til den nævnte øst-vest gående vej, er Dan Raps ikke af den opfattelse, at 
vejarealet tilhører virksomheden, og man mener derfor, at en evt. vejsag er lokalplan-
forslaget uvedkommende.   
 
Det foreslås, at de fremsendte bemærkninger besvares på følgende måde: 
 
Ad. 1 Nordjyllands Amts bemærkninger tages til efterretning 
Ad. 2 Med flytning af virksomhedens indkørsel længere mod vest, vil der internt på 

virksomheden bliver større opmarchplads for lastbiler, som ankommer til virk-
somheden og skal omkring brovægten inden aflæsning af rapsfrø. Problemet 
med ventende lastbiler på Kvisselholtvej skulle være løst. Ligeledes vil en 
flytning af indkørslen give bedre oversigtsforhold for biler, som skal køre ud 
fra virksomheden på Kvisselholtvej. 

 Etablering af udkørsel til Enoddenvej anses af virksomheden for urealistisk, 
dels pga. terrænstigning dels pga. af vejens beskaffenhed og bredde. 

 
 Med hensyn til opførelse af nyt byggeri kan der kun opføres byggeri svarende 

til en bebyggelsesprocent på 50. De udlagte byggefelter angiver derfor kun, 
hvor det er muligt at opføre ny bebyggelse og således ikke at byggefelterne 
kan udnyttes fuldt ud.  

 Byggefelter over nedsivningsbassinerne kan kun udnyttes, såfremt der skabes 
opsamlingskapacitet for overfladevand på anden led, da dette er et krav i mil-
jøgodkendelsen. 

 
 Med hensyn til den nævnte manglende angivelse af den private østvest gående 

fællesvej på lokalplanens kortbilag, kan det oplyses at vejen ikke er angivet i 
matrikelkortet og ej heller figurer på kommunens luftfotos. 

 Byggefeltet er beliggende i en afstand af ca. 10-12 m fra matr. nr. 85 a, hvor-
for det ikke anses for nødvendigt at reducere byggefeltets udstrækning mod 
syd. 
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 I forbindelse med udsendelse af lokalplanforslaget i høring har Dronninglund 

Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning udarbejdet et spørgeskema om færds-
len til og fra virksomheden DanRaps. Baggrunden herfor er, at beboere i om-
rådet på et tidligere borgermøde har tilkendegivet, at trafikken til og fra virk-
somheden bør ske ad Præstbrovej. I lokalplanforslaget er der nævnt mulighed 
for, at tilkørsel kan ske fra Præstbrovej, mens frakørsel kan ske ad Kvissel-
holtvej, Pulsen og Voergårdsvej. Dronninglund Kommune har fået 26 skemaer 
retur, hvoraf de 25 angiver at trafikken til virksomheden bør ske fra Præstbro-
vej og frakørslen sker ad Kvisselholtvej, Pulsen og Voergårdsvej, mens der i et 
spørgeskema angives at til- og frakørsel udelukkende bør ske ad Præstbrovej. 

 
På baggrund af ovenstående forslag til besvarelse af de indsendte bemærkninger, ind-
stilles forslag til lokalplan nr. 20-26 samt kommuneplantillæg nr. 22 til endelig vedta-
gelse. 
 
Indstilling: 
Fagenheden Teknik og Forsyning foreslår,  
 
• at ovenstående forslag til besvarelse af de indsendte bemærkninger godkendes, og  
• at lokalplan nr. 20-26 samt kommuneplantillæg nr. 22 godkendes endeligt. 
 
 
Bilag: 
Forslag til lokalplan nr. 20-26 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 22 
Brev fra Nordjyllands Amt, modtaget 27. november 2006 
Brev fra Nordjysk Udvalg for Landboret, dateret 11. december 2006 
Brev fra DanRaps, bemærkninger til brev fra Nordjysk Udvalg for Landboret, dateret 
20. december 2006 
  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Forslag anbefales. 
 
Fagenheden anmodes om at arbejde videre med trafikforhold. 
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07/8 Forslag til lokalplan nr. 10-53 for et område til egentlige er-
hvervsformål ved motorvejen, Hjallerup 
 

Sagsfremstilling: 
I september 2004 vedtog Nordjyllands Amtsråd tillæg nr. 147 til regionplanen for et 
nyt erhvervsområde mellem motorvejen og Hjallerup. Dronninglund Byråd vedtog i 
sammenhæng hermed kommuneplantillæg nr. 8. Der er tidligere udarbejdet lokalplan 
nr. 10-46 for 1. etape af erhvervsområdet, og da der nu ikke er flere ledige grunde i 1. 
etape, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 10-53 for 2. etape af erhvervsområ-
det. 
 
Lokalplanforslaget omfatter et ca. 8 ha stort areal af det i alt ca. 45 ha store udlagte 
erhvervsområde. Lokalplanområdet må anvendes til egentlig erhvervsformål, såsom 
større og mindre industrivirksomheder, større og mindre værkstedsvirksomheder, en-
treprenør- og oplagsvirksomheder, håndværksvirksomheder m.v. Der må etableres 
mindre butikker til salg af egne eller relaterede produkter på op til 200 m2. Der må 
ikke drives handel med dagligvarer indenfor lokalplanområdet. 
 
Lokalplanområdet opdeles i tre områder - delområde A, hvor der ikke må udstykkes 
grunde med en mindre størrelse end 3000 m2, delområde B som omfatter vejudlæg til 
forlængelse af den eksisterende stamvej Hjallerup Erhvervspark samt delområde C, 
hvor der kan etableres regnvandsbassin til opsamling af regnvand. 
Lokalplanområdet trafikbetjenes således fra Tolstrupvej af en forlængelse af den eksi-
sterende stamvej i 15 m bredde med en kørebanebredde på 7 m.  
 
Af hensyn til sikringen af grundvandet skal der tages en række foranstaltninger i an-
vendelse, bl.a. må der ikke anvendes pesticider indenfor området, overfladevand skal 
opsamles til kloak m.v. 
 
Der skal etableres et 15 m bredt beplantningsbælte langs områdets nord- og sydside, 
således at området set udefra får karakter af et varieret skovbryn. 
 
Byggeri, planer, trafik & Veje har udarbejdet et overslag over byggemodningsudgiften 
for 2. etape på ca. kr. 9.421.000 kr. 
 
Forslaget fremsendes til Udviklings- og Planlægningsudvalget med henblik på god-
kendelse af forslaget til offentlig fremlæggelse i 8 uger. 
 
Indstilling: 
Fagenheden Teknik og Forsyning foreslår, at forslag til lokalplan nr. 10-53 for et 
område til egentlige erhvervsformål ved motorvejen ved Hjallerup godkendes. 
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Bilag: 
Forslag til lokalplan 10-53 for et område til egentlige erhvervsformål ved motorvejen, 
Hjallerup 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Anbefales. 
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08/9 Principbeslutning om lokalplan for Manne Traktor- og Ma-
skinforretning 
 

 
Sagsfremstilling: 
Ejeren af ejendommene Bredningen 103 og Hammelmosevej 16 ønsker at få udarbej-
det ny lokalplan for at muliggøre opførelsen af nyt værksted på ejendommen Ham-
melmosevej 16. Værkstedet på Bredningen 103 har pladsnød og er af arbejdstilsynet 
blevet krævet forbedret. Arealet af det nye værksted skal være ca. 1.125 m². 
 
Eksisterende værksted på Bredningen 103 ønskes nedlagt i forbindelse med generati-
onsskifte og medarbejderne vil overtage ejendommen Hammelmosevej 16, der ligger 
indenfor lokalplan nr. 6352-02 for ”Område til lagerformål og udstillingshal i Manna 
by”. Lokalplanen udlægger arealet til lokale erhvervsformål, såsom lagerformål, ud-
stillingshal til engrosvarer (traktorer, landbrugsredskaber o.lign.), og anden erhvervs-
virksomhed, som ikke virker generende på omgivende beboelse og har til formål at 
muliggøre opførelse af udstillingshal. Af hensyn til de 5 nabobebyggelser tæt på ejen-
dommen Hammelmosevej 16 er værksted bevidst ikke tilladt. 
 

 
Figur 1     © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” 
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Teknik- og Miljøudvalget har den 28. august 2006 behandlet ansøgningen om at etab-
lere værksted og vaskeplads indenfor lokalplan 6352-02. Sagen blev udsat med hen-
blik på afholdelse af møde. Ejer har nu fået udarbejdet en støjberegning, der gennem-
går to alternative placeringer af det ønskede værksted. Alternativ 1 ligger indenfor lo-
kalplan 6352-02 og alternativ 2 ligger umiddelbart nord vest for i landzone. 
 
 

 
Figur 2 Alternativ 1 – Værksted indenfor lokalplan til udstillingshal. 
 
 

 
Figur 3 Alternativ 2 – værksted på ejendom, der skal erhverves. 
 
Det fremgår af rapporten, at begge løsninger overholder de vejledende støjgrænser, 
dog er der en betydelig bedre margin til de vejledende støjgrænser ved alternativ 2. 
Beregningen er baseret på en vurdering af dagsperioden, hvor virksomheden er i drift. 
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Således kan der ved drift i aften- og natperioden forekomme overskridelse af de vejle-
dende støjgrænser, hvorfor virksomheden er henvist til at driften foregår i dagperio-
den. Fagenheden vurderer, at der på grund af sæsonudsving især i høstperioder og lig-
nende kan være perioder med behov for arbejde udenfor normal arbejdstid. 
 
Placeringen mod vest i alternativ 2 er planlægningsmæssigt bedre, da der er få naboer i 
umiddelbar nærhed. 
 
Opførelse efter alternativ 2 er ikke uproblematisk. Der kan opstå gener ved bereg-
ningspunkt BP 2-1. Se figur 3. Det skal sikres at forudsætningerne for beregningen 
overholdes. Dette kan også komme til at gælde for beregningspunkt BP 2-3 ved større 
ændringer i forudsætningerne. 
 
Virksomheden skal under alle omstændigheder ved etableringen af det nye værksted 
sikre at forudsætningerne for beregningerne følges. Ved projektændringer skal det sik-
res, at etableringen tager hensyn til støjdæmpning, så der ikke opstår gener med støj i 
omgivelserne. 
 
Vask af køretøjer, faste støjende anlæg (udsugning, kompressorer mv.) til og frakørsel 
fra virksomheden skal vurderes ved den endelig udformning af virksomhedens udvi-
delse. 
 
Al transport til og fra ejendommen kommer ved alternativ 1 på grund af placering af 
udstillingshal og nyt værksted til at ske langs skellet til 5 boliger langs Hammelmose-
vej med indkørsel umiddelbart syd for boligen Hammelmosevej 14. Ved valg af alter-
nativ 2, kan vejadgang ske fra Bredningen. 
 
 
Støjgrænser 
Det er vurderingen, at det samlede centerområde i Manna by er et område med blandet 
bolig og erhvervsbebyggelse, hvorfor det er de vejledende støjgrænser for dette områ-
de, der er gældende. Støjgrænserne kan være vanskelige at efterleve især i tidsrum 
uden for den normale arbejdstid i perioden kl. 07.00 – 18.00. I naboområdet mod øst er 
støjgrænserne for åben-lav boligbebyggelse gældende. 
 
Støjbelastningen må således ikke overstige de vejledende grænseværdier for støj fra 
erhverv i Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern støj fra virksomheder", Vejledning 
nr. 5/1984 eller senere udgave. 
 

 Tidsrum 
 
 
 
 Områdetype 
(faktisk anvendelse)     

 
 
Mandag-fredag 
kl. 07.00-18.00 
Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 
Lørdag 
kl. 14.00-22.00 
Søn- & helligdag 
kl. 07.00-22.00 

 
 
 
 
Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

1 Erhvervs- og  
Industriområder 

 
70 

 
70 

 
70 

2 Erhvervs- og Industriområder med 
forbud mod generende virksomhe-

 
60 

 
60 

 
60 
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der 
3 Områder for blandet bolig- og 

erhvervsbebyggelse, centerområder 
(bykerne) 

 
55 

 
45 

 
40 

4 Etageboligområder  
50 

 
45 

 
40 

5 Boligområder for åben og lav bolig- 
bebyggelse 

 
45 

 
40 

 
35 

 
Det skal bemærkes, at det vil være op til virksomheden at sikre, at driften ikke giver 
anledning til gener af nogen art, og virksomheden i øvrigt bliver reguleret efter § 42 i 
lov om Miljøbeskyttelse. Således vil forvaltningen ved klager vurdere grundlag for en 
eventuel påbudssag.  Desuden skal det bemærkes, at virksomheden skal ansøge for-
valtningen om ny spildevandstilladelse. 
  
Kommuneplan 
Kommuneplan 2005 udlægger område 6352, Blandet bolig-erhvervsområde Manna, til 
butikker og anden privat- og offentlig service, mindre erhvervsvirksomheder, samt til 
boligformål. Kommuneplanrammen omfatter hele Manna bymidte. Miljøklassen er, 
som for alle centrale dele af kommunens landsbyer, fastlagt til 1-3. 
  
Der skelnes i planlægningen mellem egentlige erhvervsområder og lokale erhvervsom-
råder. Forskellen på de to typer ligger i den miljøbelastning, virksomheder inden for 
områderne må påføre omgivelserne. I de lokale erhvervsområder kan der typisk place-
res en bolig til fx virksomhedsejeren i forbindelse med virksomheden. Det kan der ik-
ke i de egentlige erhvervsområder. 
 
Dermed udlægges der ikke nye områder til blandede bolig og erhvervsformål i Brøn-
derslev. Sådanne områder findes i lokalcentrene. 
 
Erhvervsareler i lokalcentrene 
I lokalcentrene fastholdes de erhvervsarealudlæg, der hidtil har været kommuneplan-
lagt, men der udlægges ikke yderligere arealer. Det betyder, at der er ledige erhvervs-
grunde i Jerslev og Serritslev - og i nogen grad i Øster Brønderslev, men ikke i Man-
na-Thise og Stenum. I Lokalcentrene er der i øvrigt mulighed for at indrette miljøven-
lige erhverv (miljøklasse 1-3) i de centrale dele. Det betyder, at der kan være plads til 
fx lokale håndværkere her. Fordelen er at der kan skabes liv i byen i dagtimerne, hvor 
mange beboere ellers er på arbejde uden for byen. 
 
I det omfang der er behov for yderligere lokaliseringsmuligheder i oplandet, henviser 
Byrådet til muligheden for at etablere erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger. 
 
Der kan ikke udlægges nye erhvervsarealer i Manna. I den konkrete sag om traktor-
værkstedet i område 6352, er der tale om mindre justeringer på to områder: en juste-
ring af områdets afgrænsning og en justering af miljøklassen. Administrativt betyder 
en opjustering af miljøklassen, at det hidtidige rammeområde skal opdeles i to: et 
egentligt erhvervsområde, der ikke kan omfatte boliger og et blandet bolig og er-
hvervsområde i miljøklasse 1-3, der omfatter boliger. Underordnede justeringer af 
kommuneplanrammer kan gennemføres uden forudgående offentlighed. 
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Miljøklasse 
Lokalplan 6352-02 er vedtaget i oktober 2001, hvor begrebet miljøklasser ikke var 
indarbejdet i lokalplanen. Lokalplanen har derfor anvendt ”datidens” beskrivelse af 
miljøklasse 1-3: ”anden erhvervsvirksomhed, som ikke virker generende på omgiven-
de beboelse”. 
 
En vurdering af miljøklasse for virksomhedens aktiviteter resulterer i, at virksomheden 
ligger i miljøklasse 4-5, da virksomheden reparerer landbrugsmaskiner, og hvad 
der følger med i forhold til vask, maling, svejsning mv. Der kan også fx i høstperioder 
være behov for reparationer udenfor normal arbejdstid. 
  
Der er således en konflikt i forhold til kommuneplanens bestemmelser omkring miljø-
klasse 1-3. 
 
For at muliggøre opførelse af værkstedet, skal der etableres et selvstændigt rammeom-
råde 6353 udlagt til erhvervsområde med miljøklasse 4-5. Området skal dække Bred-
ningen 109, matr. Nr. 36q, Tise by, Tise. 
 

Indstilling: 
Fagenheden Teknik og Forsyning foreslår, 
 
at der kan udfærdiges lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør opførelse af 
værksted efter alternativ 2 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Anbefales. 
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09/10 Principgodkendelse af nyt boligbyggeri, Havnegade 36, 
Asaa 
 

Sagsfremstilling: 
Dronninglund Kommune modtog ultimo oktober 2006 en ansøgning om principgod-
kendelse til nedrivning af eksisterende erhvervsbygninger samt opførelse af nyt bolig-
byggeri på ejendommen matr. nr. 20 k, Asaa, Asaa-Melholt. 
 
Boligerne tænkes opført som ejerlejligheder uden bopælspligt i 4 punkthuse med 6 
ejerlejligheder i hver, i alt 24 ejerlejligheder. Husene opføres i 3 etager i maksimalt 9 
m højde, og der opføres evt. et mindre fælleshus. 
 
Ejendommen 20 k, Asaa, Asaa-Melholt, er beliggende i byzone indenfor erhvervsom-
råde 2.E1 og i de eksisterende erhvervsbygninger drives i dag tømmerforretning. Ejen-
dommen omfatter et areal på ca. 6470 m2. 
 
Realisering af projektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvorved er-
hvervsområdet konverteres til boligområde og højere bygningshøjde ned 8,5 m over 
terræn muliggøres samt udarbejdelse af lokalplan med visualisering. 
 
Såfremt projektet fremmes vil det være naturligt at inddrage de eksisterende ejen-
domme nord og vest for matr. nr. 20 k, som alle i dag anvendes til boligformål. 
 

Indstilling: 
Fagenheden Teknik og Forsyning anbefaler, at der arbejdes videre med projektet 
med henblik på udarbejdelse af det fornødne plangrundlag. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale 
Notat af 6. december 2006 
Kortbilag 1:2000 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Bygherre anmodes om at udarbejde forslag til lokalplan incl. visualisering, inden der 
tages endelig stilling. 
Udvalget tilkendegiver positiv indstilling. 
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10/11 Landzonetilladelse, Kirkebakken 25 
 

 
Sagsfremstilling: 
Per Ingvardsen har ansøgt om tilladelse til at etablere en parkeringsplads ved bygnin-
gerne på Kirkebakken 25 på den modsatte side af Kirkebakken. Den ændrede anven-
delse i området kræver landzonetilladelse ifølge planloven.  
 
Der drives lejerskole på ejendommen og det er trafik til lejrskolen, der skal anvende p-
pladsen. Når campingpladsen er etableret, skal p-pladsen ligeledes anvendes i forbin-
delse med check-in. 
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan 6495-01, der udlægger området til egentlig cam-
pingplads med 100 pladser til telte, autocampere, campingvogne eller lignende. Lokal-
planen har ikke taget højde for etablering af p-plads på denne placering, og der er der-
for ikke bonusvirkning i forhold til landzonetilladelsen. 
 
Der er kommet en indsigelse fra ejerne af et hus på Kirkebakken 69, der påpeger, at 
det er farligt at placere p-pladsen på den modsatte side af Kirkebakken. Indsiger me-
ner, at børn, der sættes af en bus, vil være i fare for at blive kørt over, når de krydser 
vejen. Der stilles forslag om, at placere en p-plads nord for bygningerne på den mod-
satte side af vejen. Det foreslåede areal indgår i ansøgers ejendom. 
 
Indsiger har sendt sagen til Politiet, som telefonisk har oplyst, at det er en kommunal 
afgørelse, og at de ikke har bemærkninger. 
 
Ved etablering af campingpladsen, skal der udføres trafikforanstaltninger på Kirke-
bakken. 
 
Nabohøring til alle beboere på Kirkebakken har ikke givet anledning til andre indsigel-
ser. 
 
Indstilling: 
Fagenheden Teknik og Forsyning foreslår, at der meddeles landzonetilladelse til 
etablering af p-plads på ejendommen Kirkebakken 25. 
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Målestok 1:4000    © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” 
 
 
Bilag: 
Kopi af indsigelse og kort med forslag til alternativ p-plads 
 
  

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Anbefales. 
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11/12 Udviklingsplan for Asaa Havn 
 

Sagsfremstilling: 
Dronninglund Kommune har i flere år arbejdet med udvikling af Asaa Havn. Ideen er 
at tilføre området nye aktiviteter, herunder opførelse af ca. 24 boliger og forbedre ud-
nyttelse af det turistmæssige potentiale. Byrådet i Dronninglund Kommune godkendte 
på sit møde den 9. maj 2006 ’Udviklingsplan for Asaa Havn’. Planen er ikke juridisk 
bindende, hvorfor der skal udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg og muligvis 
landsplandirektiv før, før planen kan realiseres. Planen er udarbejdet med den forud-
sætning at nye aktiviteter skal tilføres med størst mulig respekt for naturen, kulturmil-
jøet og de eksisterende havneaktiviteter. 
 
Området er omfattet af en række bindinger af privatretlige, kommunale, statslige og 
international karakter. Nye anvendelser på havnen samt en mindre udvidelse af byzo-
nearealet, kræver tilladelse fra andre myndigheder.  
 
Der er derfor en række problemstillinger, der bør afklares, førend en egentlig lokal-
planlægning for området igangsættes. Det drejer sig om følgende: 

• Strandbeskyttelseslinien, der er gældende i hele området 
• EF-fuglebeskyttelses- og habitatområdet, der er gældende i hele området 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 2.3.1 – Egentlig byudvikling og byformål 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.3.1 – Regionale naturområder 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.3.4 – Generelle naturhensyn 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.3.5 – Natura 2000-områder 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.3.6 – Beskyttede naturarealer og land-

skaber 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.3.7 – Økologiske forbindelser 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.3.12 – Særligt værdifulde landskaber 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.4.1 – Udpegning af værdifulde kultur-

miljøer 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.5.1 – Område A, Regionalt kystland-

skab 
• Forholdet til Regionplanretningslinie 5.5.2 – Område B, planlagt kystlandskab 
• Miljøforholdet mellem havneaktiviteter og eventuelle boliger (klares via lokal-

planen) 
• Kommuneplanen (Der udarbejdes nyt kommuneplantillæg) 
• Lokalplan 03-16 (Skal egentlig bare ophæves) 
• Muligheden for – og forhandling af at kræve eksisterende, privatejede bådskure 

nedrevet og genopført påny. (Ligger udenfor planområdet og må bero på aftaler 
med den involverede part) 
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Forholdet til regionplanretningslinierne kan i visse tilfælde afgøres af Brønderslev-
Dronninglund Kommune selv. På visse områder er planen for Asaa Havn i direkte 
modstrid med regionplanen, hvorfor der kræves enten en ganske særlig fortolkning af 
regionplanens bestemmelser eller udarbejdelse af landsplandirektiv. Disse tilfælde skal 
afklares med Skov og Naturstyrelsen (staten), indtil vi har foretaget en fuldstændig 
indarbejdelse af regionplanen i kommuneplanen – og denne er blevet godkendt. 
 
Ophævelse af strandbeskyttelseslinien og byudvikling i Natura-2000 (EF-
fuglebeskyttelses- og habitat-område) kræver Skov- og Naturstyrelsens godkendelse. 
Planlægningen kræver således inddragelse af Skov- og Naturstyrelsen i København, 
Miljøcenter Århus (planspørgsmål) og Miljøcenter Aalborg (naturspørgsmål).  
 
Dronninglund Kommune har fået udarbejdet en redegørelse for miljøkonsekvenser ved 
gennemførelse af udviklingsplanen for Asaa Havn. På mødet den 8. december 2006 
godkendte Byrådet i Dronninglund Kommune den udarbejdede redegørelse for miljø-
konsekvenser ved gennemførelse af udviklingsplanen for Asaa Havn. Byrådet beslut-
tede desuden, at rapporten skal indgå som forhandlingsgrundlag i forhold til overord-
nede myndigheder i bestræbelserne for at få afklaret ovenstående problemstillinger 
samt at der snarest tages kontakt til de overordnede myndigheder. 
Rapporten vurderer at: 
 
”Havneudvidelsen er ikke i overensstemmelse med regionplanens overordnede prin-
cipper [...] på de områder der er oplistet ovenfor. I rapporten anføres derefter: 
 
”Rapporten dokumenterer at den planerne for havneudvidelsen vil kunne godkendes 
uden væsentlig at tilsidesætte andre på lokaliteten mere betydende arealanvendelses-
interesser i blandt andet regionplanen. 
At der i forbindelse med havneudvidelsen sker en mindre udvidelse af den eksisterende 
byzone ved havnen vurderes, jf. planlovens § 29a, at være et forhold af underordnet 
betydning, hvilket betyder, at amtet ikke skal gøres indsigelse mod planlægningen for 
havneudvidelsen.” 
 
Staben for planlægning og udvikling vurderer  
• at ovennævnte konklusion i for høj grad antyder, at det vil være uproblematisk at 

gå videre med planlægningen på Asaa Havn i forhold til regionplanen,  
• at spørgsmålene ikke kan afklares uden kontakt/forhandling til/med de øvrige 

myndigheder på området. 
 
Indstilling: 
Staben for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget drøfter sagen og træffer beslutning om sagens videre forløb. 
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Bilag: 
Udviklingsplan for Asaa Havn 
Redegørelse for miljøkonsekvenser - uddrag (samlet vurdering) 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Planlægningsafdelingen/-staben anmodes om at afklare rammerne for lokalplanlæg-
ning ved kontakt til øvrige involverede myndigheder snarest. 
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12/13 Forslag til justeringer af den kollektive trafik 
 

 
Sagsfremstilling: 
Underudvalget for Udvikling og Planlægning vedtog på mødet den 30. november 2005 
at indstille et forslag til ændring af den kollektive trafik på rute 203, 644 m.v. til god-
kendelse med bemærkning om, at køretiden skal tilstræbes optimeret, transporttiden til 
uddannelsesinstitutionerne skal være kortest mulig og brugen af rute 212 skal vurderes 
og markedsføres. 
 
Efterfølgende har kommunen modtaget en del klager fra brugerne af de enkelte ruter. 
Klagerne skyldes primært serviceforringelser for borgerne i Try, Rørholt og Ørum om-
rådet, hvor den nuværende regionale rute 203 erstattes af en lokalrute 689, som kun 
kører på skoledage og primært er tilpasset gymnasiet og skolernes behov. Den nye rute 
fjerner mulighederne for forbindelse mellem Ørum og Klokkerholm samt muligheden 
for hjemtransport om eftermiddagen for pendlere fra Hjallerup mod Try-Rørholt og 
Ørum området. Enkelte bemærker desuden, at ruten kun kører på  skoledage, hvilket er 
til gene for pendlere langs denne rute. ”Efterskole ved bakkerne – Try” har desuden 
ønsket, at deres elever sikres mulighed for dagligt besøg til enten Dronninglund eller 
Hjallerup med hjemtransport mod Try ca. kl. 18.00. Desuden påpeges behovet for en 
busforbindelse til efterskolen fra Hjallerup mod Try søndag kl. 20.40, hvor eleverne 
primært møder ind. 
 
På baggrund af de seneste dages indkomne bemærkninger fra borgerne anbefaler afde-
lingen, at lokalrute 689 udvides til at køre alle ugens dage på seneste eftermiddagsaf-
gang mod kun planlagt om torsdagen. Derved tilgodeses Dronninglund gymnasium og 
pendlernes ønsker om hjemtransport fra Hjallerup mod Try – Rørholt området på sko-
ledagene. Rute 689 søges desuden udvidet således, at der sikres hjemtransport for 
Klokkerholm mod Ørum - Hjallerup efter kl. 17.00. Derved sikres Ørum børnene mu-
lighed for fortsatte fritidsaktiviteter i Klokkerholm. Teletaxaordning på rute 212 Hjal-
lerup-Klokkerholm-Brønderslev anbefales udvidet således, at den også dækker Ørum 
by. NT oplyser, at efterskolens behov for busforbindelse fra Hjallerup søndag kl. 20.40 
kan imødekommes ved at indsætte ekstra bus/teletaxa på denne tur.  
 
Bortset fra søndagsafgangen fra Hjallerup mod Try kl. 20.40 har NT vurderet, at de 
øvrige ændringer vil koste ca. kr. 83.000. NT har oplyst, at denne udgift vil kunne fi-
nansieres af en forventet merindtægt på rute 212 på grund af et forventet større passa-
gergrundlag end først antaget. 
 
Indstilling: 
Kommunaldirektøren anbefaler, at ændringerne gennemføres som foreslået.  
 
Notat fra møde med NT den 17. januar 2007 vil foreligge til mødet. 
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Bilag: 
Notat af 12. december 2007, oversigt over indkomne klager 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Det konstateres, at der vil være merudgifter på ca. 250.000,- kr., hvis det forventede 
serviceniveau skal fastholdes. 
 
Problemstillingen oversendes til budgetkoordineringsgruppen med anbefaling af, at 
forventet serviceniveau fastholdes. 
 
Midlertidige foranstaltninger er iværksat. 
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13/14 Orientering 
 

  

  
1. Afgørelse fra Naturklagenævnet 
Brønderslev Kommunes Klage over regionplanretningslinie 2.2.3 er blevet afvist i Na-
turklagenævnet. 
Naturklagenævnet har afgjort, at Nordjyllands Amt havde hjemmel i Planlovens § 6 
stk 8 til i Regionplan 2005 at fastlægge, at der maksimalt kan etableres een butik til 
pladskrævende varehandel, med et bruttoetageareal på over 1.500 kvadratmeter i 
Brønderslev Kommune. 
  
  
2. Etablering af Lokal Aktionsgruppe 
Byrådet har tidligere behandlet en henvendelse fra Leader Vendsysselsekretariatet om 
etablering af ny Lokal Aktionsgruppe for Vendsyssel. Borgmester og Formand for 
Udvikling og planlægningsudvalget har været til møde om sagen. Regeringens Land-
distriktspolitik og bekendtgørelsen om lokale aktionsgrupper inden for landdistrikts-
området forventes færdiggjort til marts. Herefter vil der være mulighed for at tage stil-
ling til Brønderslev-Dronninglund Kommunes initiativer på området. 
  
Regeringens Landdistriktsprogram og den tilhørende nationale strategi er i høring frem 
til den 26. januar 2007. Der afholdes møde på Comwell Rebild Bakker i Skørping om 
emnet, den 25. januar 2006, kl. 16-18.  
Der er tilmelding på www.landdistriktsprogram.dk. 
  
  
3. Status på planstrategiarbejdet 
Staben for Planlægning og udvikling arbejder i øjeblikket på en planstrategiredegørel-
se. Staben har været nødsaget til at justere på tidsplanen, der blev behandlet af Sam-
menlægningsudvalgets den 24. oktober 2006, men dog således at den overordnede 
tidsramme stadig holder. Den proces- og tidsplan der nu arbejdes efter, ser således ud: 
  
  
12. februar 2007 Forretningsledelsen præsenteres for strategiarbejdet og drøfter 

emner 

15. marts 2007 Byrådstemamøde 

19.-30. marts 2007 Interviews med udvalgsformænd og hele UP (Udvalget for ud-
vikling og Planlægning) 

april 2007 Hvidbog sammenskrives på baggrund af interviews 

8. maj 2007 Forretningsledelsen drøfter hvidbog 

22. maj 2007 Hvidbogen præsenteres i UP 

http://www.landdistriktsprogram.dk/
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Ult  maj-med. juni Oplæg til planstrategi udarbejdes 

19. juni 2007 Konturerne af en planstrategi præsenteres i UP 

29. juni 2007 Følgegruppe (erhvervsliv, grønt råd, landsbyråd) 

Juni-august Planstrategi færdiggøres 

14. august 2007 Forretningsledelsen drøfter forslag til planstrategi 

28. august 2007 UP behandler planstrategi 

25. september 
2007 

UP indstiller planstrategi til BY 

2. oktober 2007 Byrådstemamøde 

4. oktober 2007 ØK indstiller planstrategi til BY 

11. oktober Byrådet godkender planstrategien 

23. oktober 2007 Offentlighedsfase begynder 

8. november 2007 Åbent møde med følgegruppen (erhvervsliv, grønt råd, landsby-
råd) 

18. december 
2007 

Offentlighedsfasen slutter 

februar 2008 Byrådet godkender planstrategien endeligt. 
 
4. Koordinering af mødevirksomhed i 2007 
 
Det forventes at udvalget for Udvikling og Planlægning vil få et travlt år, i forhold til 
med med borgere og organisationer. Der vil være 
møder i forbindelse med: 

• Den løbende lokalplanlægning  

• Brandingprocessen  

• Planstrategien  

• Det grønne råd  

• Landsbyrådet  

• Fællesmøder med Teknik og miljøudvalget i de enkelte bysamfund  

• Ordinære møder i Udvikling og Planlægning, som i øvrigt ikke er placeret geo-
grafisk. 
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5. Lokalplan 06-43 samt kommuneplantillæg nr. 23    
 
Dronninglund Byråd har i møde den 8. december 2006 endeligt vedtaget lokalplan nr. 
06-43 samt kommuneplantillæg nr. 23 for et nyt boligområde mellem Geråvej og 
Rævdalslunden i Dronninglund. 
 
 
6. Lokalplan 06-44 samt kommuneplantillæg nr. 24 
 
Dronninglund Byråd har i møde den 8. december 2006 godkendt forslag til lokalplan 
nr. 06-44 samt kommuneplantillæg nr. 26 for et nyt erhvervsareal, genbrugsplads i den 
nordlige del af Dronninglund. 
 
Forslaget er fremlagt i perioden 19. december til 13. februar 2007.  
 
7. Lokalplan 20-27 samt kommuneplantillæg nr. 25  
 
Dronninglund Byråd har i møde den 14. november 2006 godkendt et forslag til lokal-
plan nr. 20-27 samt kommuneplantillæg nr. 25 for et område til fritidsformål -  bocart-
bane – ved Thorsholmsvej.  
 
Forslaget er fremlagt i perioden 28. november til 23. januar 2007.  
 
8. Dispensation om opsætning af 2 vindmøller Gretterholtvej 16 
 
  

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Taget til efterretning. 
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Lukkede sager: 

14/15 Orientering 
 

  
 
  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23. januar 2007 
Fraværende: Ingen 
 
Intet. 
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