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Åbne sager: 

01/16 Lokalplanforslag nr. 11-13 for "Nyt boligområde - andelsbo-
liger - ved Møllebrovej, Klokkerholm" 
 

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet i Dronninglund meddelte den 8. december 2006 principiel tilladelse til et pro-
jekt omfattende 8 andelsboliger på ejendommen matr.nr. 1an samt del af matr.nr. 1 fv, 
Klokkerholm, Hellevad, beliggende Møllebrovej 13, 9320 Hjallerup, under forudsæt-
ning af, at der udarbejdes lokalplan for projektet. 
 
Projektet omfatter opførelse af 8 nye boliger med et samlet boligareal på ca. 810 m2. 
Ejeren har i forbindelse med ansøgningen om principgodkendelse af projektet foreta-
get en høring hos naboerne, og der har blandt de adspurgte naboer ikke været indven-
dinger mod projektet. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning har nu udarbejdet et forslag til lokalplan, som 
åbner mulighed for opførelse af 8 boliger med en maksimal højde på 8,5 m over terræn 
og i maksimalt 1½ etage. Vejadgangen til boligområdet skal ske via en 7 m bred over-
kørsel fra kommunevejen Agerbækvej. Der skal anlægges fælles opholdsarealer sva-
rende til mindst 10 % af grundarealet, og bebyggelsesprocenten indenfor området må 
ikke overstige 40 %. Der kræves etableret mindst 1½ p-plads pr. bolig indenfor områ-
det, ligesom der skal oprettes en andelsboligforening, som skal forestå etablering, drift 
og vedligeholdelse af veje, stier, p-pladser og fælles opholdsarealer indenfor lokal-
planområdet. 
 
Der er foretaget screening i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Program-
mer, og det er vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter lov om Miljøvur-
dering af Planer og Programmer. Begrundelsen herfor er, at lokalplanen ikke fastlæg-
ger rammer, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og at lokalplanen ikke indvirker 
væsentligt på miljøet, herunder internationalt naturbeskyttelsesområde. Screeningen er 
vedhæftet bagest i lokalplanforslaget. 
 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender lokalplanforslag nr. 11-13 for ”Nyt boligområde – andelsboliger – 
ved Møllebrovej, Klokkerholm”. Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til 
reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. 
 
 
 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 11-13 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
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Fraværende: Runa Christensen 
 
Anbefales. 
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02/17 Lokalplanforslag nr. 11-14 for "Nyt boligområde ved Borger-
gade/Bredkærsvej i Klokkerholm til tæt/lave boliger" 
 

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning har på baggrund af udkast fra et arkitektfirma 
udarbejdet et forslag til lokalplan, som åbner mulighed for opførelse af 7 boliger med 
en maksimal højde på 8,5 m over terræn og i maksimalt 1½ etage. Vejadgangen til 
boligområdet skal ske via en 5 m bred overkørsel fra kommunevejen Bredkærsvej. Der 
skal anlægges fælles opholdsarealer svarende til mindst 10 % af grundarealet, og be-
byggelsesprocenten indenfor området må ikke overstige 50 %. Der kræves etableret 
mindst 1 p-plads pr. 100 m2 bolig indenfor området, ligesom der skal oprettes en an-
delsboligforening, som skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af veje, stier, p-
pladser og fælles opholdsarealer indenfor lokalplanområdet. 
 
Der er foretaget screening i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Program-
mer, og det er vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter lov om Miljøvur-
dering af Planer og Programmer. Begrundelsen herfor er, at lokalplanen ikke fastlæg-
ger rammer, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og at lokalplanen ikke indvirker 
væsentligt på miljøet, herunder internationalt naturbeskyttelsesområde. Screeningen er 
vedhæftet bagest i lokalplanforslaget. 
 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender lokalplanforslag nr. 11-14 for ”Nyt boligområde ved Borgerga-
de/Bredkærsvej i Klokkerholm til tæt/laver boliger”. Lokalplanforslaget skal efterføl-
gende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 
uger. 
  
 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 11-14 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Anbefales med redaktionelle rettelser, dog således at der skal etableres 1½ p-plads pr. 
bolig. 
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03/18 Lokalplan nr. 06-44 samt kommuneplantillæg nr. 26 for 
"Genbrugsplads i den nordlige del af Dronninglund" 
 

 
Sagsfremstilling: 
Dronninglund Byråd godkendte den 8. december 2006 forslag til lokalplan nr. 06-44 
samt kommuneplantillæg nr. 26 for et areal til genbrugsplads i den nordlige del af 
Dronninglund.  
 
Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål - genbrugsplads - og der udlægges 
et byggefelt indenfor hvilket ny bebyggelse til brug for genbrugspladsens aktiviteter 
kan opføres. Langs lokalplanområdets østgrænse skal etableres en jordvold med be-
plantning, således at støjgener i forhold til nabo mod øst minimeres. Der etableres lige-
ledes beplantningsbælte langs lokalplanområdets nordgrænse samt en del af lokalplan-
områdets vestgrænse. 
 
Forslaget har været offentlig fremlagt i perioden fra den 19. december 2006 frem til 
den 13. februar 2007. Der er i forbindelse med offentlighedsperioden modtaget føl-
gende bemærkninger: 
 
1. Nordjysk Andel fremsender bemærkning om, at der specielt i høstperioden, specielt 

i eftermiddagstimerne, kan være meget trafik med traktorer og lastbiler for indleve-
ring af korn til afdelingen. Dette medfører i perioder, at der opstår kø på Dregårds-
vej til Nordjysk Andels indkørsel. Dette kan medføre forsinkelser og vanskeliggøre 
forholdene for trafikken til genbrugspladsen. I forårsperioden kan samme proble-
matik gøre sig gældende i forbindelse med landmænds afhentning af gødning. Med 
henblik på løsning af dette problem foreslår Nordjysk Andel, at der afholdes et 
møde for nærmere drøftelse heraf inden adgangsvejen til genbrugspladsen etableres 
endelig. 

 
2. Borgmesteren og en repræsentant fra Fagenheden for Teknik og Forsyning har 

holdt møde den 12. januar 2007 med ejeren af jorden, hvor genbrugspladsen ønskes 
placeret. Ejeren anførte på mødet, at arealet til genbrugsplads ønskes reduceret sva-
rende til at lokalplanområdets nordlige skel kommer til at flugte med Nordjysk An-
dels nordlige skel. Ejeren oplyste endvidere, at han ikke er interesseret i at sælge, 
hvis det drejer sig om hele arealet, som angivet i lokalplanforslag nr. 06-44. Ejeren 
foreslår desuden, at beplantningsbæltet mod nord sløjfes. 

 
3. Ejerne af Storskovvej 3 fremsender indsigelse, dels med henvisnings til Byrådets 

opfattelse af, at forslaget til tillæg nr. 26 udgør en mindre ændring af kommunepla-
nen, og at der derfor ikke er indkaldt ideer og forslag forinden kommuneplantillæg 
og lokalplan blev udarbejdet. Dernæst er ejerne meget bekymrede for den trafikale 
afvikling af trafikken på Storskovvej, da der allerede på nuværende tidspunkt, in-
den genbrugspladsen etableres, i sommerhalvåret er tæt trafik og kødannelse på 
Storskovvej med store lastbiler og traktorer med vogne. Ejerne foreslår derfor, at 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 27. februar 2007 Side 39 

Byrådet iværksætter en analyse/undersøgelse af den trafikale på virkning af Stor-
skovvej/Dregårdsvej. Der peges på en eventuel mulig løsning på de trafikale pro-
blemer ved at indkørsel til genbrugspladsen skal ske fra Ørsøvej. Ejerne tager un-
der alle omstændigheder forbehold for erstatning i forbindelse med evt. forringelse 
af ejendomsværdien som følge af at fastholde indkørsel til genbrugspladsen via 
Dregårdsvej. 

 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at bemærkningerne besvares på følgen-
de måde: 
 
Ad.1.  
Forslaget om at afholde et møde omhandlende tilkørselsforholdene til genbrugspladsen 
via Dregårdsvej efterkommes, idet tilkørselsforholdene til genbrugspladsen berører 
flere lodsejere i området, og da det er vigtigt, at der etableres tilkørselsforhold, som 
både brugere af genbrugspladsen, beboere og virksomheder med vejadgang til Dre-
gårdsvej kan leve med. 
 
Ad.2.  
Med hensyn til ønskerne fra ejeren af matr.nr. 93p, Ørsø Fjerding, Dronninglund, kan 
AVV ikke acceptere, at lokalplanområdet reduceres, da det udlagte areal er udlagt til 
nøjagtig at kunne tilgodese det arealbehov, der er i forbindelse med genbrugspladsens 
etablering. Det areal, som ønskes udtaget af lokalplanområdet, er tiltænkt som plads 
for kompostering, færdig kompost og færdigknust byggeaffald. Endvidere anbefaler 
fagenheden, at det i lokalplanens foreslåede beplantningsbælte mod nord bibeholdes, 
dels af hensyn til afskærmning af pladsen i forhold til omgivende landskab, dels af 
hensyn til at beplantningsbæltet kan medvirke til at grene, flis og lignende ikke spredes 
ud i terrænet ved kraftige vindforhold. 
 
Ad.3  
Ejendommen Storskovvej 3 er beliggende umiddelbart ud for indkørslen fra Storskov-
vej til Dregårdsvej. Med hensyn til hvorvidt der burde have været indkaldt ideer og 
forslag efter planlovens § 22 stk. 2 kan der henvises til tidligere praksis i hver af de to 
kommuner, samt vejledningen til lov om planlægning, hvoraf det fremgår, at der ved 
”mindre kommuneplantillæg navnlig tænkes på ganske små rammeændringer foranle-
diget af et lokalplanforslag, som f.eks. mindre reguleringer af grænserne mellem om-
råder med forskellige anvendelsesbestemmelser eller justeringer af bestemmelser om 
maksimal højde, bebyggelsesprocent mv.  
 
I tidligere afgørelser er bl.a. etablering af et køreteknisk anlæg i landzone, som ikke 
var omfattet af rammebestemmelser, idet kommuneplanen ikke indeholdt retningslini-
er for det åbne land, blevet anset for ikke at være ”mindre”, ligesom opførelse af cen-
terbyggeri med bl.a. dagligvarebutikker, hvor kommuneplanens grænser for detailhan-
delsareal blev overskredet heller ikke blev anset for at være en ”mindre” ændring af 
kommuneplanen. Fortolkningen af § 22 stk. 3 kan påklages som et retligt spørgsmål.  
 
Med hensyn til den foreslåede undersøgelse af de fremtidige trafikale forhold på Stor-
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skovvej og Dregårdsvej anbefales, at dette undersøges i forbindelse med det under ad. 
1 nævnte møde med berørte parter i området. 
 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget på baggrund af ovenstående forslag til besvarelse af de indsendte bemærkninger 
godkender lokalplan nr. 06-44 endeligt. 
 
 
Bilag: 
Lokalplan nr. 06-44 
Bemærkninger fra Nordjysk Andel 
Notat vedr møde 12.01.2007 
Indsigelse fra naboer 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Anbefales. 
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04/19 Lokalplan for "Område til pladskrævende udvalgsvarehan-
del ved Jerslevvej, Brønderslev" 
 

 
Brønderslev Byråd godkendte i møde den 8. november 2006 forslag til lokalplan nr.   
1941-01 for "Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønders-
lev”. 
 
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 14. november 2006 
til den 23. januar 2007. Lokalplanforslaget afløste et tidligere forslag med et større 
areal. (Se pkt. 11/1146 fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. september 2006 
og pkt. 09/1421 fra Byrådets møde den 8. november 2006). 
 
Der er kommet 2 indsigelser.  
 
Naboer på ejendommene Jerslevvej 7, 9, 11 og 13 gør indsigelse mod at miste deres 
udsigt over de åbne marker m.v. samt generel forringelse af ejendomsværdien bl.a. på 
grund af støjgenerne. Der ønskes økonomisk kompensation. 
  
Naboerne føler ikke, at der er taget tilstrækkelig stilling til støj om natten fra af- og 
pålæsning af varer til butikkerne. De foreslår, at af- og pålæsning sker på de sydvendte 
facader. 
 
Danmarks Naturfredningsforening gør indsigelse imod, at der sker byudvikling i et 
område udlagt til skovrejsning. Foreningen henviser desuden til, at ”ifølge regionpla-
nens arealperspektiver for lokal byudvikling i Brønderslev By, danner landevejene 
Aalborg-Hjørring og vandressourceinteresserne mod øst en naturlig barriere for by-
væksten”. Se notat fra Stabsenheden for Udvikling og Planlægning, hvor forudgående 
planovervejelser og forholdet til skovrejsningsområder er beskrevet.  
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer, at naboernes bemærkning om mistet 
udsigt er forståelig, men er en uundgåelig følge af byudvikling. Placering af vareleve-
ring på sydsiden vil betyde nedsættelse af støjgenerne, men vil samtidig betyde en stor 
binding af butikkernes indretning, hvor kundeindgangen ofte ønskes placeret ud mod 
p-pladser. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning bemærker, at den bakker op om konklusionen 
omkring afvisning af indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening, men at en 
eventuel påklage kan fastslå en anden fortolkning omkring skovrejsningsområder jf. 
notat. 
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© Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk”. Målestok 1: 5.000 
 
Ålborgvej er en kommunevej. Ved indkørsel fra Ålborgvej vil et kanaliseringsanlæg 
blive nødvendigt. 
 
Der er den 6. februar 2007 vedtaget lovforslag om ændring af planlovens detailhan-
delsregler, hvor butiksstørrelser for bl.a. pladskrævende butikker foreslås ændret med 
forventet ikrafttræden 1. juli 2007. Forslaget lægger op til større kommunal selvbe-
stemmelse på dette punkt. 
 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget tager stilling til:  
• om lokalplanen skal indeholde retningslinier om placering af varetilkørsel jf. indsi-

gelse, 
• at der tilføjes en vejledningstekst i planbestemmelserne om, at butiksstørrelser i § 7 

efter en konkret vurdering kan forventes tilpasset eventuelle ændrede detailhan-
delsregler i planloven ved dispensation. 
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Fagenheden Teknik og Forsyning foreslår endvidere, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget 
 
• afviser indsigelserne fra Jerslevvej 7-13, 
• afviser indsigelsen fra Danmarks Naturfredningsforening og 
• godkender lokalplanen endeligt  
 
 
Bilag: 
Notat fra Stabsenheden for Udvikling og Planlægning 
Indsigelse - Danmarks Naturfredningsforening 
Indsigelse - Jerslevvej 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Lokalplanen anbefales godkendt som fremlagt, dog således der tilføjes en vejlednings-
tekst vedrørende butiksstørrelser. Det anbefales ikke at udarbejde retningslinier for 
placering af varetilkørsel.  
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05/20 Vejadgang for boliger beliggende på Friggsvej, Brønderslev 
 

 
Udviklings- og Planlægningsudvalget behandlede på mødet den 23. januar 2007, pkt. 
04/5, lokalplan nr. 1503-04 for ”Boligområde Nordbyen II, Brønderslev” og spørgs-
målet om vejadgang fra Friggsvej. Udvalget besluttede, at vejadgang og vejlukning i 
lokalplan nr. 1501-01 (andelsboliger - Friggsvej) og lokalplan nr. 1511-05 (parcelhuse 
Friggsvej) fastholdes. 
 
På borgermødet den 15. januar 2007 blev der lovet et ekstra møde. Dette møde afhol-
des 15. februar 2007. Henvendelserne på mødet vil blive gennemgået på udvalgsmø-
det. 
 

 
Målestok 1:4000 © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og "Kortcenter.dk" 
Figur 1 Lokalplanens område og placering af indsigere.  
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Målestok 1:3000 © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og "Kortcenter.dk" 
Figur 2 Placering af stibom markeret. Det er ikke placeringen af den kommende bom. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings og Planlægningsud-
valget drøfter henvendelserne på borgermødet 15. februar 2007.  
 
 
Bilag: 
Kopi af breve vedrørende vejret 
Notat af 09.02.2007   
Referat fra borgermøde den 15. januar 2007   
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Vejlukning fastholdes som planlagt. 
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06/21 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på 
Sdr. Ringgade 42, Jerslev 
 

 
Ejeren af den ubebyggede ejendom i landzone, Sdr. Ringgade 42, Jerslev, ansøger om 
landzonetilladelse til at opføre enfamiliehus. Nordjyllands Amt har den 29. juli 1999 
givet afslag på landzonetilladelse til opførelse af 155 m² enfamiliehus med 50 m² ga-
rage. 
 
Jerslev by er et lokalcenter, og arealet nord for Sdr. Ringgade er i byzone. I følge 
kommuneplan 2005 er området syd for vejen udlagt til jordbrug med reguleret anven-
delse. 
 

 
Figur 1 Byzone er markeret med prikker 
© Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk”. Målestok 1:10.000   
 
Opførelse af en bolig i landzone kan kun ske efter, at der er meddelt landzonetilladel-
se. Vejledningen til planloven indeholder følgende:  
"Ved ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af nye boliger må der tages ud-
gangspunkt i muligheden for i stedet at udnytte de udlæg af byzone som er sket gennem 
planlægningen. Som hovedregel gælder derfor, at landzonetilladelse til opførelse af 
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boliger kun bør meddeles, når et ansøgt byggeri ikke med rimelighed kan henvises til 
et planlagt område. 
 
I områderne omkring de eksisterende byzoner bør landzonemyndigheden, således være 
yderst tilbageholdende med at give tilladelser til udstykning og bebyggelse”.  
 
Med planlagt område menes område udlagt til boligformål i byzone. Der er i kommu-
neplan og lokalplan udpeget et område ved Hjulskovvej, hvor der sælges byggegrunde. 
Se figur 1. 
 

 
Figur 2 Sdr. Ringgade 42 
målestok 1:2000 © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” 
 
De øvrige huse i området er opført i perioden fra 1949 til 1953, før vedtagelsen af zo-
nebestemmelserne først i 70’erne. Ejendommen er ikke ændret matrikulært siden 26. 
april 1968. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer, at en landzonetilladelse eller en lokal-
plan for boligudbygning vil medføre en forventning fra andre ejere af landzonejord 
umiddelbart udenfor byzoneafgrænsningen om at kunne udstykke og bygge. En udvi-
delse af byzonen bør kun ske på grundlag af en samlet planlægning, så vi undgår en 
ukontrolleret knopskydning af byerne. 
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Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget  
 
• fastholder afslag på landzonetilladelse, 
 
• meddeler ansøger, at der ikke vil blive udarbejdet lokalplan til boligformål for at 

fremme ansøgningen. 
 
 
Bilag: 
Afslag fra Nordjyllands Amt 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Der gives landzonetilladelse med begrundelse i at der er tale om afslutning af gammel 
udstykning.  
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07/22 Dispensation fra grundstørrelse i lokalplan nr. 10-48 for 
"Andelsboligprojekt ved Tennisskoven, Hjallerup" 
 

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 5. januar 2007 modtaget en ansøgning om dispensation 
fra lokalplan nr. 10-48 for ”Andelsboligprojekt ved Tennisskoven, Hjallerup”. Af lo-
kalplan nr. 10-48 § 5.2 fremgår, at udstykning indenfor område B ikke må ske med en 
mindre grundstørrelse end 400 m2, heri ikke medregnet vejareal eller eventuelle andele 
i fælles opholdsarealer. 
 
Det fremsendte byggeprojekt omfatter i alt 14 boliger, heraf mindst 8 andelsboliger, 
som hver vil få en grundstørrelse på 356 m2, excl. vejareal og andel af fælles opholds-
arealer. Boligerne opføres fritliggende, hvorved der opnås lys og luft omkring den en-
kelte bolig. Til gengæld for den mindre grundstørrelse er der udlagt et større sammen-
hængende fælles opholdsareal på ca. 1.050 m2 centralt i bebyggelsen. Bebyggelsespro-
centen indenfor område B vil blive på mellem 21 % og 34 %, afhængig af hvilke bo-
ligtyper (101m2, 120 m2, 146 m2 og 165 m2), der bliver opført og det fælles opholds-
areals andel af grundarealet vil være på ca. 13 %. 
 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget meddeler dispensation fra § 5.2 i lokalplan nr. 10-48, idet bebyggelsesprocenten 
indenfor området vil blive på mellem 21 og 34 mod den tilladte bebyggelsesprocent på 
op til 40, samt at det fælles opholdsareal udgør ca. 13 % af grundarealet mod krævet 
mindst 10 %.  
 
 
Bilag: 
Ansøgning om dispensation for grundstørrelse 
Visualialisering 
Visualisering - 2 
Kortbilag 2 
Side 3 i lokalplan nr. 10-48 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Minimumsgrundstørrelse på 365 m2 godkendes. Den enkelte boligs bebyggelsespro-
cent må maksimalt udgøre 40%. 
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08/23 Tilslutningsprojekt for naturgasforsyning i Hjallerup Er-
hvervspark 
 

 
Sagsfremstilling: 
Økonomiudvalget i den tidligere Dronninglund Kommune godkendte den 4. oktober 
2006 Naturgas Midt-Nords projekt for naturgasforsyning af 1. etape af Hjallerup Er-
hvervspark, som indeholdt krav om anvendelse af varmeforsyningslovens tilslutnings-
pligtbestemmelser. Af projektmaterialet fremgik, at der senere ville blive fremsendt 
særskilt tilslutningsprojekt. 
 
Beslutningen om naturgasforsyning af Hjallerup Erhvervspark blev først truffet efter 
lokalplanen for området var godkendt og skete efter ønske fra en potentiel køber. Un-
der forhandlingerne med Naturgas Midt-Nord viste det sig, at projektets økonomi kræ-
vede tilslutningspligt til naturgas for kommende nybyggeri. Dette kunne sikres ved, 
dels at pålægge tilslutningspligt i henhold til varmeforsyningsloven for 1. etape, dels 
gennem lokalplanlægningen for de øvrige etaper. 
 
Den 15. december 2006 fremsendte Naturgas Midt-Nord I/S tilslutningsprojekt for 
naturgasforsyning i Hjallerup Erhvervspark gældende for 1. etape af udstykningen, 
svarende til fremtidige ejendomme inden for lokalplanområde 10-46.   
 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender det fremsendte tilslutningsprojekt. 
 
De berørte lodsejere er ved grundsalget blevet orienteret om tilslutningspligtens betin-
gelser. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Godkendt. 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 27. februar 2007 Side 51 

 
09/24 Rådet for Agroindustri 
 

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med den gamle Brønderslev Kommunes udmeldelse af VUR tilkendegav 
Sammenlægningsudvalget, at igangværende projekter og aktiviteter ville blive under-
støttet på samme måde som, hvis medlemskabet af VUR var blevet opretholdt. 
 
Rådet for Agroindustri har i budget 2007 afsat et tilskud på 75.000 kr. fra VUR. 
  
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
Indstilling: 
Borgmesteren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget frigiver 75.000 kr. til 
tilskud til Rådet for Agroindustri i 2007. Tilskuddet foreslås finansieret af driftsbevil-
ling vedrørende erhverv og turisme. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Godkendt. 
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10/25 Takstforhøjelser for taxakørsel 2007 
 

 
Sagsfremstilling: 
Taxiorganisationerne CAT og DTR har i brev af 26. oktober 2006 med bilag søgt om 
forhøjelse af taksterne for taxikørsel for 2007. 
 
Taxa har meget svært ved at gennemskue konsekvenserne for taxibranchen som følge 
af kommunesammenlægningerne. Ansøgningen tager derfor udgangspunkt i de nuvæ-
rende forhold. Hvis de ændres, vil Taxa følge op med et forslag til takster tilpasset de 
nye forhold. 
 
Taxa ønsker indført en mindstetakst svarende til en 5 km tur for alle vogntyper på 
hverdagsnætter fra kl. 22.00 til kl. 06.00. De vedlægger en opgørelse af 5 døgns nat-
kørsel for vogne under Taxa Vendsyssel. Der er kørt i alt 1.094 ture med en gennem-
snitslængde på 3,8 km og en gennemsnitspris på 88,76 kr., heraf 317 ture over gen-
nemsnittet og 777 ture under gennemsnittet. Det er få ture, som skal oppebære et stort 
beredskab. Som i andre brancher er der kun kunderne til at betale for det beredskab. 
Endvidere ser de en tendens til, at der bliver færre vognmænd i landområderne og 
dermed længere fremkørsel til kunderne. Det er endnu en begrundelse for at sikre 
vognmanden en fornuftig minimumsbetaling. 
 
Taxa ønsker den ordinære indekserede takststigning lagt på kilometertaksten med nat-
tillæg. Begrundelsen for det er primært, at taxibranchen ikke er lønmæssigt konkurren-
cedygtig i forhold til andre brancher i det tidsrum. De vedlægger en opgørelse med 
2.942 ture, heraf 878 ture med nattillæg, for 7 statistisk repræsentative dage jævnt for-
delt over året for vogne under Hjørring Taxa.   
 
Som en tilpasning til det øvrige arbejdsmarked søger de om en udvidelse af nattakstpe-
rioden fra kl. 20.00 - 06.00 til kl. 16.00 - 06.00.      
 
Hvis de kommende overenskomster giver 6 ferieuger, vil de følge op med en ansøg-
ning om en takststigning på 2,5% til dækning heraf. 
 
Der er sendt tilsvarende ansøgninger til de øvrige nye kommuner i Region Nordjyl-
land. Hjørring Kommune har behandlet og godkendt jf. nedenstående. Frederikshavn 
Kommune behandler på nuværende tidspunkt tilsvarende sag. 
 
Ansøgninger om takstforhøjelser er tidligere behandlet i ”den fælleskommunale ar-
bejdsgruppe vedrørende takster for taxikørsel m.v. for kommunerne i Nordjyllands 
Amt, bortset fra Aalborg Kommune”. Arbejdsgruppen har givet indstilling til kommu-
nerne om godkendelse af takstforhøjelser. Arbejdsgruppen er ikke blevet oprettet igen 
i forbindelse med kommunesammenlægningerne.      
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at en eventuel ændring af de nuværende 
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takster ud over den ordinære indekserede takstforhøjelse, som dækker den almindelige 
omkostningsstigning, afventer fastlæggelsen af strukturen for taxikørslen i Brønder-
slev Kommune efter kommunesammenlægningen.  
 
Det bemærkes, at der i de gældende takster er en minimumstakst på 60 kr. pr. tur i tids-
rummet kl. 23.00 - 06.00.      
 
Efter Danmarks Statistiks Taxiindeks er der en stigning på 4,5% fra slutdatoen for sid-
ste ansøgning om takstforhøjelse ved udgangen af 2. kvartal 2005 til og med det sene-
ste indeks pr. 3. kvartal 2006. 
 
Ved anvendelse af ovennævnte turopgørelse og den hidtidige standardtur på 3,5 km 
kan forhøjelsen af tillægget for nattaksten beregnes således: 
 
Almindelig vogn 
2.064 dagture á 75,38 kr. .......................................................................  155.584,32 kr. 
878 natture á 94,11 kr. ...........................................................................  82.628,56 kr.
I alt med nuværende takster ...................................................................  238.212,90 kr. 
 
Forhøjelse: 4,5% af 238.212, 90 kr. .......................................................  10.719,58 kr. 
Forhøjelse pr. nattur: 10.719,58 kr./878 ................................................  12,21 kr. 
Forhøjelse pr. km: 12,21 kr./3,5 .............................................................  3,49 kr. 
 
Stor vogn 
2.064 dagture á 97,80 kr. .......................................................................  201.859,20 kr. 
878 natture á116,53 kr. ..........................................................................  102.313,34 kr.
I alt med nuværende takster ...................................................................  304.172,54 kr. 
 
Forhøjelse: 4,5% af 394.172,54 kr. ........................................................  13.687,76 kr. 
Forhøjelse pr. nattur: 13.687,76 kr./878 ................................................  15,59 kr. 
Forhøjelse pr. km: 15,59 kr./3,5 .............................................................  4,45 kr. 
 
Det gældende tillæg til kilometertaksten i tidsrummet kl. 20.00 - 06.00 samt alle døg-
nets timer på lør-, søn- og helligdage er for både almindelige og store vogne 
på 5,35 kr. for de første 4 km på takst 1 og 3 og 2,68 kr. for de første 8 km på takst 2 
og 4. 
 
Med forslaget forhøjes tillægget 
• til 8,84 kr. for almindelige vogne og 9,80 kr. for store vogne for de første 4 km på 

takst 1 og 3, og  
• til 4,42 kr. for almindelige vogne og 4,90 kr. for store vogne for de første 8 km på 

takst 2 og 4 (tur/returkørsel og rundkørsel udenfor kommunen).   
 
Der bliver således ikke længere samme tillæg for almindelige og store vogne.  
 
Indstilling: 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 27. februar 2007 Side 54 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender 
 
• en takstforhøjelse og en forhøjelse af tillægget i henhold til ovenstående beregning, 
 
• at der som før kommunesammenlægningen nedsættes en fælleskommunal arbejds-

gruppe vedrørende takster for taxikørsel m.v. for kommunerne i Nordjylland. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vil snarest fremlægge sag vedrørende fastlæggel-
sen af strukturen for taxikørslen i kommunen efter kommunesammenlægningen til ud-
valgets behandling. 
 
 
Bilag: 
Taxikørsel - takstblad med køretid indregnet 
Taxikørsel - takstblad med ventetid 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Godkendt.  
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11/26 Orientering 
 

 
1. Status på turistservice. 
 
2. Asaa Havn. 
 
3. Arriva bus”overnatning”. 
 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 2007 
Fraværende: Runa Christensen 
 
Taget til efterretning. 
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Lukkede sager: 

12/27 Planlægningsmæssige overvejelser 
 

 
  



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 27. februar 2007 Side 57 

 
13/28 Orientering 
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