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Åbne sager: 

01/29 Erhvervspolitik 
 

J.nr.: 24.00.00P22 
2007.416-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-27\ 
Erhvervspolitik.doc

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøfter og 
beslutter proces for udvikling af erhvervspolitik. 
 
Sagsfremstilling: 
Diamanten (dialogfora mellem kommune, udviklingsråd og erhvervskontor) har på 
møde den 6. marts 2007 opfordret Udviklings- og Planlægningsudvalget til at sætte 
proces for udvikling af erhvervspolitik for Brønderslev Kommune i gang. 
 
De 2 gamle kommuner har beskrevet deres erhvervspolitik i bl.a. kommuneplanerne. 
Erhvervspolitikken i de 2 kommuner har endvidere været tæt forbundet med henholds-
vis VUR's og Region Aalborgs regionale erhvervspolitikker 
 
 
Bilag: 
Kommuneplan 2002-2013, Dronninglund Kommune side 9-14 
Kommuneplan 2005-2017, Brønderslev Kommune side 12-13 
Kommuneplan 2005-2017, Brønderslev Kommune side 32-35 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
De administrative medlemmer af Diamanten anmodes om udarbejdelse af oplæg til 
erhvervspolitik på baggrund af eksisterende kommuneplaner og Vækstforums oplæg. 
 
 
 
 
 
02/30 Masterplan for Hjallerup 
 

J.nr.: 01.02.05P16/S05 
2007.432-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
27\Masterplan for Hjallerup.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og planlægning foreslår at, Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget godkender, 
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• at der iværksættes lokalplanlægning med kommuneplantillæg og forudgående of-
fentlighed for Hjallerup Sydvest, hvor Dronninglund Kommune tidligere har fået 
udarbejdet en perspektivplan, 

 
• at den videre planlægningsproces, ud over sagsfremstillingens beskrivelse, senere 

godkendes af Udviklings- og Planlægningsudvalget, 
 
• at planlægningsarbejdet søges gennemført med afvikling af planværksteder i Hjal-

lerup umiddelbart efter sommerferien, alternativt sammenfaldende med planstrate-
giens offentlighedsfase ultimo 2007, 

 
• at der afsættes 250.000 kr. til masterplanlægning for Hjallerup, 
 
• at Byrådet meddeler bevilling på 250.000 kr. til gennemførelse af masterplanlæg-

ningen, gennemførelse af foroffentlighed m.v., 
 
• at bevillingen finansieres af det i budget 2007 optagne beløb på 1 mio. kr. i Udvik-

lingspuljen, 
 
• at det drøftes, om Brønderslev Kommune efterfølgende vil forestå byggemodnin-

gen, eller om opgaven helt eller delvist skal overdrages til private aktører. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med kommuneplanrevisionsarbejdet er Stabsenheden for Udvikling og 
Planlægning blevet opmærksom på, at de kommuneplanlagte arealudlæg til boligud-
bygning i Hjallerup er meget begrænsede. Restrummeligheden skønnes at være mindre 
end et års forbrug. Der er dog udarbejdet en perspektivplan (uden status efter planlo-
ven), der kan udvide rummeligheden til yderligere 2-3 års forbrug ved at inddrage ikke 
kommuneplanlagt perspektivområde i den sydøstlige del af byen. 
 
For at sikre hensigtsmæssige, fremtidige byudviklingsmuligheder, bør der iværksættes 
en egentlig masterplanlægning for Hjallerup, hvor de mange planlægningsinteresser 
sammentænkes og udmøntes i en koordineret udviklingsplan. Hensynene er fx natur og 
landskab, placering af boliger i forhold til institutioner, trafiksikkerhed, trafikstøj, pla-
cering af nye fritidsanlæg mv. 
 
Planlægningsprocessen bør indeholde følgende planlægningselementer: 
 
• Udarbejdelse af et forslag til en overordnet masterplan for hele Hjallerup 
• Udarbejdelse af forslag til etapeudbygning, set i sammenhæng med andre byudvik-

lingsinteresser 
• Forudgående offentlighed jf. Planlovens § 23c 
• Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, med efterfølgende offentlighedsfa-

se 
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• Kommuneplantillægget skal efterfølgende indgå i den generelle kommuneplanrevi-
sion, herunder kommuneplanens perspektivdel 

• Udarbejdelse af forslag til lokalplan 
 
En masterplan for Hjallerup bør, lige som masterplanen for Nordbyen i Brønderslev, i 
høj grad baseres på dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv. Processen bliver 
tidskrævende, og for at sikre et godt flow i opgaveløsningen foreslås det, at der indgås 
aftale med et kvalificeret planlægningsfirma om udarbejdelse af masterplanen. Der er 
derfor nødvendigt at afsætte budgetmidler til løsning af opgaven. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Indstilling godkendt. 
 
Dronninglund Byråds beslutning om ikke at sælge areal erhvervet til bolig til golfbane-
formål fastholdes. 
 
Samarbejdet med Hjallerup Byudviklingsudvalg skal fortsat have høj prioritet. 
 
Overordnet tidsplan udarbejdes snarest. 
 
 
 
 
 
03/31 Lokalplan nr. 20-27 samt kommuneplantillæg nr. 25 for et 
område til fritidsformål - bocartbane - ved Thorsholmvej, Dronning-
lund 
 

J.nr.: 01.02.05P16 
2007.30-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
27\Lokalplan nr. 20-27 samt kommuneplantillæg nr. 25 for et område til 
fritidsformål - bocartbane - ved Thorsholmvej, Dronninglund.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at der, forinden endelig stillingtagen 
til lokalplan nr. 20-27 for ”Område til fritidsformål – bocartbane – ved Thorsholmvej, 
Dronninglund” samt kommuneplantillæg nr. 25, foretages en VVM-screeening af pro-
jektet for placering af bocartbanen af hensyn til at der ikke kan stilles spørgsmål ved, 
hvorvidt gældende lovgivning er overholdt.  
 
Afgørelsen om, at et projekt ikke forudsætter VVM kan påklages til Naturklagenæv-
net. 
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Sagsfremstilling: 
Dronninglund Byråd godkendte den 14. november 2006 forslag til lokalplan nr. 20-27 
samt kommuneplantillæg nr. 25 for ”Område til fritidsformål – bocartbane - ved 
Thorsholmvej, Dronninglund”. 
 
Planforslagene åbner mulighed for anlæg af en bocartbane, parkeringsplads og indret-
ning af eksisterende bygninger til klubhus, værksted, garage ol i tilknytning til aktivi-
teten. 
 
Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2006 til og 
med den 23. januar 2007. I forbindelse med offentlighedsfasen anmodede en advokat 
om aktindsigt via fax den 19. december 2006, og da denne fax tilsyneladende er gået 
tabt i flytterodet, blev der fremsendt ny anmodning om aktindsigt, hvorefter det blev 
besluttet at forlænge indsigelsesfristen for planforslagene. 
 
Der er i offentlighedsfasen fremsendt følgende indsigelser/bemærkninger: 
 
1. Nordjyllands Amt gør ikke indsigelse mod planforslagene samt har ikke bemærk-

ninger til miljøscreeningen foretaget efter lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer. 

 
2. Advokaterne Slotsgade har på vegne af ejerne af ejendommen Thorsholmvej 3, 

9320 Hjallerup sendt indsigelse og bemærkninger mod planforslagene. Advokaten 
fremhæver, at der ikke er taget de fornødne hensyn til den miljøpåvirkning, som 
banen vil få på naturen og naboer i området. Der savnes en overordnet plan for 
placering af støjende fritidsaktiviteter i kommunen. Advokaten henviser desuden 
til, at da der endnu ikke foreligger nogen miljøgodkendelse af (før 1. januar 2007 
var Nordjyllands Amt myndighed) bør der ikke gives tilladelse til etablering af 
banen med henvisning til Nordjyllands Amts brev af 16. november 2005 til Dron-
ninglund Kommune.  

 
Advokaten gør endvidere opmærksom på, at etablering af banen vil medføre en 
værdiforringelse af ejendommen Thorsholmvej 3, hvilket fremgår af en ejen-
domsmæglervurdering vedlagt brevet. Advokaten fremfører på vegne af ejerne 
ønske om, at banen placeres et andet sted, som er udlagt til samme aktiviteter som 
bocartaktiviteterne. 
 

3. Ejerne af Thorsholmvej 2, 9320 Hjallerup har sendt indsigelse og bemærkninger 
mod planforslagene. Indsigelsen indeholder 4 klagepunkter. Første klagepunkt 
omhandler manglende hensyn til de påvirkninger, som motorbanen vil medføre for 
natur og miljø.  

 
Andet klagepunktet vedrører kommunens manglende planlægning for placering af 
støjende (fritids-)aktiviteter i kommunen.  
 
Tredje klagepunkt vedrører tilbundsgående vurdering af de miljøpåvirkninger, 
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som motorbanen vil have på naturen, miljøet og naboerne samt manglende over-
holdelse af procedurer for VVM-screening.  
 
Ejerne foreslår en række ændringer/præciseringer af lokalplanteksten, hvis Byrå-
det fastholder beslutning om at etablere banen. Ændringer vedrører præcisering 
lokalplanbestemmelser om brugerkreds af banen, ingen afholdelse af stævner, kun 
anvendelse af bocarts, og fastholdelse af køretiderne i lokalplanen og ingen re-
klameskiltning. 

 
4. Ejerne af Thorsholmvej 1, 9320 Hjallerup har sendt bemærkninger til lokalplan-

forslag nr. 20-27. Ejerne undrer sig over, at placeringen af bocartbanen er fast-
holdt efter at Teknik- og Miljøudvalget den 20. januar 2005 gav afslag på en an-
søgning om landzonetilladelse til banen. Endvidere mener ejerne ikke at deres tid-
ligere fremsendte indsigelse (i forbindelse med ansøgning om planlovstilladelse) 
er blevet medtaget i forbindelse med placeringen af banen. Denne indeholdt be-
tænkelighed ved forøget trafikbelastning og støvgener fra vejen.  

 
5. Beboere på Thorsholmvej nr. 1, 2, 3 og 4, Brøndens Mark 1, 3, 5, 7 og V. 

Thorsholmvej 1 og 2 (i alt 17 underskrifter) har sendt indsigelse mod lokalplan nr. 
20-27 samt kommuneplantillæg nr. 25. Naboerne til den planlagte bocartbane gør 
indsigelse mod placeringen af banen det pågældende sted med henvisning til, at 
området i regionplanen er udlagt til naturområde, og at der mangler en overordnet 
planlægning for placering af støjende fritidsaktiviteter.  

 
Beboerne henviser endvidere til, at der ikke er foretaget en VVM-screening af 
projektet med henvisning til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning” nr. 
1335 af den 6. december 2006. Såfremt Byrådet vedtager lokalplanen og dermed 
fastholder placeringen af banen ønskes en række præciseringer af lokalplanens be-
stemmelser, som nævnt under pkt. 3. 
 

6. Naturfredningsforeningen i Dronninglund har sendt indsigelse mod lokalplanfor-
slag nr. 20-27 samt kommuneplantillæg nr. 25. Naturfredningsforeningen mener 
ikke, at banen skal placeres i et naturskønt område, men må i stedet kunne henvi-
ses til et større industriområde. Naturfredningsforeningen formoder, at den udar-
bejdede støjberegning fra Hedeselskabet er korrekt, men at hidsige motorer med 
høje omdrejningstal påvirker mange mennesker negativt.  Placeringen af halmbal-
ler som støjdæmpende foranstaltning og som afskærmende foranstaltning i forhold 
til motorvej/motorvejstrafikken pynter ikke. I forhold til den indledende screening 
efter lov om miljøvurdering af planer og programmer sættes spørgsmål ved, om 
det er korrekt at der ikke vil være større luftforurening end ved traditionelt land-
brug, og at udslippet vil svare til at køre med en plæneklipper.  

 
Der savnes præcisering i lokalplanen af, at banens anvendelse er forbeholdt handi-
cappede børn og hvilket geografisk område brugeren kan komme fra. Hvis lokal-
plan og kommuneplantillæg vedtages bør dette præciseres i lokalplanen, ligesom 
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det skal præciseres, at området kun kan anvendes til bocartbane, altså den type af 
gocarts, som hedder bocarts.  
 
Endelig vil naturfredningsforeningen foretrække jordvolde fremfor halmballer og 
at den slørende beplantning børe være tre-rækket og forløbe hele vejen rundt om 
anlægget. 

 
Hjallerup Handicap Idræt har efter fristens udløb fået alle bemærkninger/indsigelser 
tilsendt og har kommenteret disse. 
 
Af indsigelse nr. 2, 3 og 5 fremgår, at der efter klagernes opfattelse ikke er foretaget en 
VVM-screening af projektet. Indtil 1. januar 2007 var det amtet, som foretog vurde-
ring af om et givet projekt kunne formodes at være VVM-pligtigt via en VVM-
screening, hvor der foretages en overordnet vurdering af om projektet kan antages at 
have en væsentlig indvirkning på miljøet. Denne kompetence er i forbindelse med 
kommunalreformen overdraget til kommunerne bortset fra i nærmere angivne tilfælde.  
 
I forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget og amtets behandling af det-
te, er der ikke stillet krav om gennemførelse af en VVW-screening, ligesom der heller 
ikke i forbindelse med fremsendelsen af ansøgning om miljøgodkendelse til Nordjyl-
lands Amt i maj måned 2006 er meddelt krav om gennemførelse af en VVM-
screening, men alene tilbagemelding om, at amtet afventer kommunens tilvejebringel-
se af det nødvendige plangrundlag.  
Imidlertid er der bl.a. i forbindelse med etablering af bocartbaner i henholdsvis Esbjerg 
(Korskro Motor Center) og Hejnsvig foretaget VVM-screeninger, som begge har vist, 
at banerne ikke har krævet udarbejdelse af VVM.  
 
 
Bilag: 
Brev fra Nordjyllands Amt af 7. december 2006 
Indsigelse fra Advokaterne Slotsgade af 2. februar 2007 
Indsigelse fra ejerne af Thorsholmvej 2 af 22. januar 2007 
Indsigelse fra ejerne af Thorsholmvej 1 af 23. januar 2007 
Indsigelse fra beboere Thorsholmvej m.fl. af 20. januar 2007 
Indsigelse fra Naturfredningsforeningen af 11. januar 2007 
Hjallerup Handicap Idræts bemærkninger til indsigelser af 18. februar 2007 
Bilag 1 og 1 til Hjallerup Handicap Idræts kommentarer til indsigelser 
Bilag 2, 3 og 4 til Hjallerup Handicap Idræts kommentarer til indsigelser 
Dronninglund Kommunes afslag på planlovstilladelse af 22. december 2005 
Amtets kvittering for modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse af 19. maj 2006 
Udtalelse fra Nordjyllands Amt af 16. november 2005 
  

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
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Godkendt. 
 
 
 
 
 
04/32 Lokalplanforslag nr. 5313-02 for "Boliger v. Vanggårdsvej, 
Stenum" 
 

J.nr.: 01.02.05P16 
2007.417-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
27\Lokalplanforslag nr. 5313-02.doc

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender lokalplanforslag nr. 5313-02 for ”Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum”. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 5313-02 for ”Boliger ved Vanggårdsvej, Ste-
num”. 
 
Lokalplanen udlægger området til 14 enfamiliehuse. 
 
Teknik og Miljøudvalget i Brønderslev har den 4. december 2006, pkt.6/1183, beslut-
tet, at den nye lokalplan skulle udarbejdes. Økonomiudvalget har behandlet sagen den 
5. december 2006 og har godkendt indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget om at 
optage forhandlinger om jordkøb.  
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© Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk”  Målestok 1:5000 
 
Anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.  
 
Der har været holdt borgermøde med interesserede grundkøbere samt borgerforenin-
gen i november 2006, hvor der blev afleveret forslag til udstykningsplan. Udstyk-
ningsplanen i forslaget bygger videre på borgernes forslag B1. De to andre forslag 
bygger på en vejadgang, der ikke er umiddelbart realiserbar. 
 
Landbrug 
Boligområdet ligger ca. 220 m fra minkfarm på Vanggårdsvej 13 og ca. 260 m fra gyl-
lebeholder på Vanggårdsvej. Se notat om påvirkninger. 
 
Vandindvinding 
Området, hvor de to nye boliger kan etableres, ligger i indvindingsoplandet til Stenum 
Vandværk. Udlagte indvindingsoplande for almene vandværker skal så vidt muligt 
friholdes for fremtidig byudvikling. Vandværkets 2 boringer ligger umiddelbart syd-
vest for området. 
 
Grundvandet strømmer, i følge oplysninger fra Nordjyllands Amt, mod nordvest. Geo-
logisk er området vurderet til at være nitratfølsomt, men på grundlag af en foreløbig 
grundvandskemisk vurdering, forventes der ikke i den nærmeste fremtid problemer 
med nitrat i magasinet. I dag ligger indholdet af nitrat i de 2 boringer på mindre end 5 
mg/l.  
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Samme foreløbige grundvandskemiske vurdering siger, at der kan være risiko for foru-
rening med pesticider, dels da indvindingen sker terrænnært og i geologi, der er præget 
af sand, og dels da indvindingen sker bynært.  
 
Grundvandet strømmer imidlertid fra sydøst, hvorfor boligområdet ligger nedstrøms 
boringerne, hvilket mindsker risikoen for forurening fra de pågældende ejendomme. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer, at risikoen er minimal set i forhold til 
den kendsgerning, at boringerne ligger under et stort ældre boligområde uden restrikti-
oner på brug af pesticider. Opførelsen af op til ti nye boliger vil ikke afstedkomme 
væsentligt forøget risiko. 
 
Lokalplanen stiller krav om, at parkeringspladser og veje skal befæstes (fast uigen-
nemtrængeligt underlag), med afløb til offentlig kloak. Der vil desuden blive tinglyst 
forbud mod brug af pesticider inden byggegrundene sælges. 
 
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg vil blive gennemgået på mødet. 
 
 
Bilag:  
Lokalplanforslag nr. 5313-02 for ”Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum”. (eftersendes) 
Notat om påvirkning af landbrugsejendomme 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Anbefales. 
 
 
 
 
 
05/33 Forespørgsel om igangsætning af lokalplanarbejdet på 
Granbækvej i Brønderslev 
 

J.nr.: 01.02.05P16 
2007.418-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-27\ 
Forespørgsel om igangsætning af lokalplanarbejdet på Granbækvej i 
Brønderslev.doc

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget meddeler afslag på ansøgning om tilladelse til overførsel af del landbrugsejen-
dommen Enggårdsvej 91 ved Granbækvej i Brønderslev til byzone ved hjælp af en 
lokalplan med henblik på udstykning til boligformål. 
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Sagsfremstilling: 
Ejeren af ejendommen Enggårdsvej 91 søger om tilladelse til udstykning af ejendom-
men i fire byggegrunde på ca. 5.000 m² eller alternativt én byggegrund. Arealet ligger 
umiddelbart syd for Brønderslev bys byzoneafgrænsning.  
 

 
Målestok 1:5000   © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” 
 
Ifølge kommuneplanen ligger ejendommen i rammeområde 1785 – Jordbrugsområde 
med reguleret anvendelse. Umiddelbart nord for ligger rammeområde 1703 - Åben-
lavt boligområde Komponistkvarteret, Brønderslev sydvest. 
 
I kommuneplanstrategien fra 2003 er det fastlagt, at den fremtidige boligudbygning 
primært vil blive placeret i Brønderslevs nordby. Området ved Granbækvej er ikke 
udlagt til byvækstområde i strategien eller kommuneplanen. Derimod er den nuværen-
de byzoneafgrænsning mod syd fastholdt. 
 
En tilladelse til udstykning vil medføre en forventning for andre ejere af landzonejord 
umiddelbart udenfor byzoneafgrænsningen om at kunne udstykke til byformål. En ud-
videlse af byzonen bør imidlertid kun ske på grundlag af en samlet planlægning, så 
kommunen undgår en ukontrolleret knopskydning af byen. 
 
Regionplanens retningslinier betyder, at byzonearealer skal være sammenhængende og 
at byzonen skal udvide sig inde fra og ud. 
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Af regionplan 2005, der er ophøjet til landsplandirektiv, er kommunen pålagt en areal-
ramme for byudvikling. Vi har p.t. en rummelighed på 16 ha. Et areal, der langt over-
skrider 16 ha ønskes udlagt til erhvervsområde til udvidelse af erhvervsområde Brøn-
derslev syd, jf. sag på møde i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. februar 
2007, pkt. 12/27. 
 
En landzonetilladelse vil være i strid med vejledningen til zonebestemmelserne. Over-
førsel til byzone med henblik på udstykning til boligformål vil forudsætte en lokalplan.  
Hvis sagen ønskes fremmet, må projektets gennemførelse ske ved udarbejdelse af en 
lokalplan. Der er taget skridt til nyudlæg af parcelhusgrunde andre steder i Brønders-
lev, som bør udnyttes, inden yderligere udbygninger iværksættes. 
 
Der er den 11. april 2001 imod Teknisk Forvaltnings indstilling vedtaget lokalplan for 
én bolig dækkende ejendommen Granbækvej 18. Ansøger henviser til denne lokalplan 
og påberåber sig, at de to ansøgninger er sammenlignelige.  
 
 
 
Bilag: 
Ansøgning om lokalplan ved Granbækvej 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Der meddeles afslag. 
 
 
 
 
 
06/34 Forespørgsel om anvendelse af ejendommen Tolstrupvej 57 
i Brønderslev 
 

J.nr.: 01.02.05P16 
2007.419-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
27\Forespørgsel om anvendelse af ejendommen Tolstrupvej 57 i 
Brønderslev.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget meddeler afslag på ansøgning om ændring af kommuneplanen og udarbejdelse 
af en lokalplan til opførelse af tæt-lav boligbebyggelse med 35 boliger i ét plan på 
ejendommen Tolstrupvej 57 med henvisning til, at kommuneplanens arealudlæg fast-
holdes. 
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Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning har modtaget forespørgsel om anvendelse af 
ejendommen Tolstrupvej 57 i Brønderslev vedrørende opførelse af tæt-lav boligbe-
byggelse med 35 boliger i ét plan med udkørsel til Vest Manna Allé. Der søges om 
ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af en lokalplan. 
 
Ejendommen Tolstrupvej 57 ligger i kommuneplanens rammeområde 1571 Instituti-
onsområde ved Nordens Alle og er omfattet af byplanvedtægt nr. 9 Institutionsområde. 
 
En mindre del af ejendommen på ca. 1.500 m² ligger i rammeområde 1502 Åben-lavt 
boligområde Gudekvarteret, Brønderslev nord. Det samlede areal er 21.700 m². 
 

 
Målestok 1:5000   © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” 
 
Der er ikke ret meget ledig jord i institutionsområdet, og der er sket en løbende udbyg-
ning med institutioner i løbet af de senere år. Hvis der skal ske udvidelse af instituti-
onsområdet, vil arealet komme til at ligge på ”den forkerte side” af Agdrupvej.  
 
Tilsvarende sag 
Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev har den 21. september 2006, pkt. 12/1147, og 
den 4. december 2006, pkt. 5/1182, behandlet en tilsvarende forespørgsel på en ejen-
dom i nærheden – Tolstrupvej 45 A ejet af Brønderslev Kommune. I denne dagsorden 
nævnes muligheden for en samlet tæt-lav bebyggelse på begge de nævnte ejendomme. 
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Vurderingerne var, at udvalget ikke kunne anbefale, at kommuneplanens rammebe-
stemmelser blev ændret. Endvidere fandt man vejbetjeningen fra Tolstrupvej uheldig, 
og kunne i øvrigt pege på alternative muligheder for arealer til såvel åben – lav som 
tæt-lav boligbebyggelse. Beslutningen var, at ejendommen Tolstrupvej 45 A ikke for 
nærværende ønskedes afhændet. 
 
Der har været afholdt møde med ansøgerne, hvor fagenhedens forbehold blev oplyst. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning om lokalplan - Tolstrupvej 57 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Der meddeles afslag. 
 
 
 
 
 
07/35 Dispensation fra kommuneplanbestemmelserne til opførelse 
af 200 m3 akkumuleringstank på Klokkerholm Kraftvarmeværk 
 

J.nr.: 01.03.00G01 
2007.305-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-27\ 
Dispensation fra kommuneplanbestemmelserne til opførelse af 200 m3 
akkumuleringstank på Klokkerholm Kraftvarmeværk.doc

ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget meddeler ansøger, at udvalget er sindet at meddele dispensation fra kommune-
planens bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent og bygningshøjde, men at der i 
forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive foretaget nabohøring 
 
Sagsfremstilling 
Brønderslev Kommune har den 5. marts 2007 modtaget en ansøgning om dispensation 
fra kommuneplanens bestemmelser for boligområde 6.B1 for så vidt angår bestemmel-
serne vedrørende bebyggelsens omfang og placering (bebyggelsesprocent og byg-
ningshøjder).  
 
Klokkerholm Kraftvarmeværk søger om tilladelse til at opføre en 200 m3 stor akkumu-
leringstank med samme dimensioner som den eksisterende tank, der blev opført i 
1992. 
 
Baggrunden for ansøgningen er, at bestyrelsen for Klokkerholm Kraftvarmeværk i et 
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års tid har arbejdet på at vurdere værkets fremtidige drift. Vurderingen har bl.a. om-
handlet, om der skulle satses på en hovedrenovering af de eksisterende motorer eller 
om der alternativt skulle satses på en udskiftning. Beslutningen blev at udskifte de ek-
sisterende motorer, da dette giver den bedste driftsøkonomi. I samme omgang er det 
vurderet, at opførelse af en ny akkumuleringstank, som sikrer at det vil være muligt at 
producere mest mulig varme, når prisen på den el som værket producerer, er højest, vil 
give en yderligere forbedret driftsøkonomi. Etablering af en ny akkumuleringstank har 
endvidere den fordel, at driftstiden på motoren om natten og i weekender minimeres, 
hvilket tilgodeser områdets beboere. Det eksisterende anlæg har omkring 4.400 drifts-
timer om året, mens det nye anlæg vil få ca. 3.650 driftstimer. 
 
Tidshorisonten for etablering af nye motorer og akkumuleringstank er, at eksisterende 
anlæg stoppes i uge 31, og at det nye anlæg skal stå klar til drift i uge 41. Det ønskes, 
at den nye tank kan stå færdig ved demontagen af det eksisterende anlæg i uge 31, 
hvilket kræver, at opførelsen af tanken startes op i løbet af april 2007. Den nye tank vil 
få en tankdiameter på 6,00 m og en cylinderhøjde (tankens højde) på 10 m. 
 
Kommuneplanens rammebestemmelser for boligområde 6.B1 fremgår herunder: 
 
6.B1 og 6.B2 - Blomstervænget, Rosenvænget og Møllevænget.  
 
Områdernes status. 
Boligområder med hovedsagelig åben/lav bebyggelse. 
 
Områdernes anvendelse. 
Boligformål med tilhørende kollektive anlæg. Der kan tillades virksomhed, som uden 
genevirkning kan indpasses i området. 
 
Bebyggelsens omfang og placering. 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for åben/lav og 40 for tæt/lav bebyggelse 
(fælles friarealer efter en samlet bebyggelsesplan). 
 
Bebyggelsen må maksimalt være 1 ½ etage, og 8,5 m over omgivende terræn. 
 
Trafikale forhold. 
Ingen særlige bestemmelser. 
 
Opvarmning. 
Ingen særlige bestemmelser. 
 
Zoneforhold. 
Områderne er beliggende i byzone. 
 
Gældende lokalplaner, m.v. 
Lokalplan nr. 11-06. 
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Etablering af den nye akkumuleringstank kræver således dispensation fra kommune-
planens bestemmelser om bebyggelsesprocent og bygningshøjde. 
 
Der er tidligere i 1992, hvor den eksisterende akkumuleringstank blev opført, givet 
dispensation fra Bebyggelsesprocenten og bygningshøjden. 
 
Den nuværende bebyggelsesprocent er på ca. 49, mens bebyggelsesprocenten efter 
opførelsen af tanken vil være på ca. 53. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning behandler på nuværende tidspunkt sagen i hen-
hold til miljølovgivningen, og kraftvarmeværket har planer om at tilmure porten ud 
mod Borgergade og i stedet etablere ny port i den sydlige gavl med henblik på at ned-
bringe støjen i forhold til naboerne i Borgergade 38 og Borgergade 40. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning  
Visualisering af ny tank - før og efter 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Indstilling godkendt.  
 
 
 
 
 
08/36 Ansøgning om zonetilladelse til udflytning af landbrugs-
ejendommen Havnegade 32, Asaa 
 

J.nr.: 01.03.00P19 
2007.245-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
27\Ansøgning om landzonetilladelse for udflytning af 
landbrugsbygninger Havnegade 32, Aså.doc

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Med henvisning til Naturklagenævnets tilbagevisning af tidligere ansøgning om tilla-
delse til at opføre bygninger ca. 110 m syd for eksisterende bebyggelse ved Havnega-
de, bør Udviklings- og Planlægningsudvalget anerkende ejeren af ejendommen Hav-
negade 32, Asaa’s ret til på ejendommen at opføre nødvendige landbrugsbygninger, 
men  
 
• Fagenheden for Teknik og Forsyning forslår dog, at Udviklings- og Planlæg-

ningsudvalget meddeler afslag på ansøgning om tilladelse til at udflytte eksisteren-
de landbrugsbygninger på ejendommen, fordi den ansøgte placering vurderes at 
medføre stor risiko for at eksisterende landskabelige særpræg ødelægges. Det fin-
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des at være en skærpende omstændighed, at området hvor byggeriet agtes opført, er 
udpeget som beskyttet natur (strandeng) og at området er udpeget som værdifuldt 
bevaringsværdigt kulturmiljø. 

 
Et afslag kan begrundes med, at der vurderes at være alternative muligheder for at 
placere de nødvendige landbrugsbygninger helt uden, eller med væsentlig mindre 
gener i forhold til beskyttelse af naturinteresser i området. 
 

Fagenheden for Teknik- og Forsyning har besigtiget omgivelserne ved Havnegade og 
ved Strandvejen og vurderer, at der findes mindst følgende alternative muligheder for 
at opføre de nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Alternativ 1 
Placering af ejendommens samlede bebyggelse på matr.nr. 6ac beliggende ved Strand-
vejen. 
 
Opførelse af bygninger med erhvervsmæssigt dyrehold må jf. miljøloven ikke ske tæt-
tere naboskel end 30 m. Fagenheden for Teknik og Forsyning er sindet at meddele for-
nøden dispensation for dette afstandskrav, dog med forbehold at en eventuel dispensa-
tion ikke kan meddeles uden forudgående partshøring. 
 
For at sikre dyrevelfærd i forbindelse med afgræsning af arealerne ved Havnegade bør 
man tillade opførelse af et læskur efter nærmere aftale. 
 
Alternativ 2 
At tillade opførelse af de nødvendige landbrugsbygninger med dyrehold, gødningsop-
bevaringsanlæg mv. indenfor det ansøgte byggefelt. Øvrige bygninger, herunder bolig 
til landbruget, garage, maskinhus og motionsshal/maskinhus kan henvises til at skulle 
opføres indenfor planlovens rammer dvs. indenfor 20 m fra eksisterende samlede be-
byggelse ved Havnegade 32. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning mener ikke, at det er påkrævet at tage stilling til 
hvilket konkret alternativ, der kan forventes tilladelse til, men alene vurdere om oven-
nævnte alternativerne er tilstrækkelige begrundelse for at meddele afslaget og afvente 
fremsendelse af ny ansøgning for endelig stillingtagen. 
 
Sagsfremstilling: 
Ejeren af ejendommen matr.nr. 20æ m.fl. Asaa by beliggende Havnegade 32, 9340 
Asaa, har den 11. september 2006 søgt om tilladelse til at udflytte eksisterende land-
brugsbygninger på ejendommen.  
 
Der agtes på ejendommen opført en ny samlet bebyggelse, bestående af bolig i 1½ 
plan på ca. 150 m², en garage- værkstedsbygning på 250 m², en stald- og ladebygning 
på 500 m² og en motionshal/maskinhus på 800-1.000 m².  
 
Byggeriet er beskrevet i tidligere ansøgning og ønskes opført indenfor et byggefelt 57 
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m fra skel mod ejendommen Havnegade 36 og ca. 110 m fra skel mod Strandvænget. 
 
Ansøger oplyser, at han ønsker at bosætte sig på den nye landbrugsejendom og på 
denne drive forretning med opdræt af, og salg af ride- og køreheste. Ansøger tilkende-
giver, at en eventuel tilladelse betyder, at eksisterende bygningsmasse ved Havnegade 
32 vil blive nedrevet og fjernet. 
 
Ejendommen er noteret som landbrug med et samlet areal på 18,4 ha fordelt på 11 ma-
trikler, hvoraf 6 matrikler er beliggende ved Havnegade 32 og resterende 5 er belig-
gende ved Strandvejen ca. 350 m syd for Asaa by.  
 
Eksisterende samlede bebyggelse ligger i det af kommuneplanen afgrænsede område 
2.E.1 – lokalt erhvervsområde. 
 
Lovgrundlag - Miljøloven 
Ejendommens bolig har ikke været beboet siden november 1999. Der er ikke drevet 
erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen i mindst 3 år. Der er derfor tale om konti-
nuitets brud, dvs. at der ikke kan gives tilladelse til at have erhvervsmæssigt dyrehold i 
eksisterende bygninger, idet disse ligger for tæt på bymæssig bebyggelse. Ansøger 
ønsker derfor at opføre nye bygninger i en afstand på mindst 50 m fra boligbebyggel-
se. 
 
Lovgrundlag - Planloven 
Opførelse af ny bebyggelse i landzone, herunder landbrugsbygninger, som ikke opfø-
res i umiddelbar tilknytning til eksisterende samlet bebyggelse, kræver tilladelse i for-
hold til planlovens § 35 for så vidt angår udformning og placering. 
 
I henhold til regionplanen er ejendommens jordtilliggende, hvor de nye bygninger ag-
tes opført, beliggende indenfor kystnærhedszonens område A (regionalt kystlandskab), 
hvor det af planlovens § 5 fremgår, at der kun må meddeles tilladelse, hvis det ansøgte 
har en underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser og hvis 
placering er afhængig af kystnærhed. 
 
Området, hvor det nye byggeri agtes opført, er i regionplanen kap. 5.4 udpeget som 
værdifuldt kulturmiljø og ansøgningen er på denne baggrund forelagt Kulturmiljørå-
det, som bl.a. svarer, at en eventuel tilladelse vil være klart ødelæggende for det sam-
lede helhedsindtryk af samspillet mellem byen, de åbne engarealer og havneanlægget. 
 
Forud for den aktuelle ansøgning gav Dronninglund Kommune den 26. juni 2005 af-
slag på en lignende ansøgning om tilladelse til at opføre de ansøgte bygninger ca. 110 
m syd for eksisterende bebyggelse ved Havnegade. 
 
Dette afslag blev den 8. juli 2005 påklaget til Naturklagenævnet af ansøger. 
 
Naturklagenævnet har den 21. juni 2006 ophævet kommunens afgørelse og hjemvist 
sagen til fornyet realitetsbehandling, idet kommunen henvises til at tage stilling til an-
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dre bedre placeringer af de nødvendige landbrugsbygninger i landzone. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning af 11. september 2006 
Luftfoto med indtegnet byggefelt af 5. sept. 2006 
Situationsplan med bygningssæt fra tidl. ansøgning – bemærk afstand til skel mod 
nord er nu 57 m 
Kronologisk gennemgang af sagsforløb af 13. marts 2007 
Kortbilag til Regionplan af 22. juni 2006  
Naboorientering iht. planlov af 27. september 2006 
Udtalelse fra Kulturmiljørådet af 23. oktober 2006 
Bemærkninger fra ansøger af 26. november 2006  
Bemærkninger fra nabogruppe af 14. december 2006  
Bemærkninger fra nabogruppe v/Advokatfirma Henrik Skaarup af 17. november 2006 
Ansøgers bemærkninger til nabogruppens indsigelser af 3. januar 2007 
Ansøgers bemærkninger af 5. februar 2007  
Bemærkninger fra nabogruppe af 1. marts 2007  
Kortbilag til alternativ 1 og 2 
 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Der meddeles afslag med begrundelse i at der findes alternative placeringsmuligheder 
for den samlede ejendom, samt at der er mulighed for selvstændig placering af land-
brugsbygninger.  
 
 
 
 
 
09/37 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på land-
brugsejendommen Vrangdrupvej 57, Brønderslev 
 

J.nr.: 01.03.00P19 
2007.426-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-27\ 
Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på landbrugsejendommen 
Vrangdrupvej 57.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udvikling og Planlægningsudval-
get 
 
• meddeler afslag på ansøgning om landzonetilladelse til at flytte stuehus på land-

brugsejendommen Vrangdrupvej 57 til en placering som ansøgt (nordligst på 
matr.nr. 2an) og til placering på 2an udfor minkhaller på kortet (alternativ 2), 
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• oplyser ejer om, at etablering af avlsbygninger skal ske efter reglerne i lov om mil-

jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 10, og at der ikke forventes at kunne gives en 
sådan tilladelse indenfor 300 meter fra eksisterende eller planlagt byzoneareal, 

 
• foretager en drøftelse af det videre forløb i sagen. 
 
Sag vedrørende landzonetilladelse til udflytning af stuehus og avlsbygninger var på-
tænkt behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev i 2006, men blev taget af 
udvalgets dagsorden med henblik på forhandling med ejer. Ejers konsulent har rykket 
for et svar. Reglerne omkring landzonetilladelse til beholdere for husdyrgødning og 
stalde er udtaget af planlovens landzonebestemmelser i forbindelse med ikrafttræden 
af ny husdyrlov ved årsskiftet. 
 
Til realisering af del af vej (Ådalen) og bypark i masterplan for Nordbyen har der væ-
ret forhandlet mellem kommunen og ejeren af landbrugsejendommen Vrangdrupvej 57 
om kommunens overtagelse af del af landbrugsejendommens areal (ca. 63.820 m²), 
herunder arealet hvor de nuværende bygninger ligger. Der henvises til sag nr. 17 på 
denne dagsorden. 
 
Som et led i handlen ønskede ejer, at der blev åbnet mulighed for at opføre nye byg-
ninger med placering som vist på nedenstående kort, på matr.nr. 2-an Bøgen, Brøn-
derslev. 
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Målestok 1:12.000  © Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” 
Fredskov markeret med røde træer. Skovbyggelinie fremgår af bilag. 
 

 
 
Ansøger ejer 3 andre landbrugsejendomme: Stenisengevej 20, Åvej 15 og Åvej 6. Der 
vurderes at være mulighed for at drive ejendommen Vrangdrupvej 57 som bygningsløs 
ejendom i samdrift med de øvrige ejendomme. 
 
Tidligere ret til hysdyrhold er bortfaldet 
Ejendommen brændte den 5. januar 2002, og ejendommen kan ikke dokumentere et 
erhvervsmæssigt dyrehold siden. På baggrund af dette gør Brønderslev Kommune ind-
sigelse mod genoptagelse af et dyrehold på 62 DE i slagtesvin, idet der er tale om kon-
tinuitetsbrud i forhold til lovlig drift af husdyrbruget. Manglende drift af husdyrbruget 
i mere end 3 år medfører, at tilladelsen er bortfaldet, og at der skal ansøges om en ny 
tilladelse, hvis husdyrproduktionen ønskes genoptaget. Ansøger er gjort bekendt her-
med i breve af 23. januar 2007 og 15. februar 2007. Se bilag. 
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Tilladelse til genetablering af erhvervsmæssigt dyrehold af ovennævnte størrelse på 
Vrangdrupvej 57 skal søges i henhold til ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug § 10, men Brønderslev Kommune skal allerede på nuværende tidspunkt tilkende-
give, at en tilladelse antagelig ikke vil kunne meddeles til en placering af avlsbygnin-
ger ved Vrangdrupvej, som anbefalet af Amtet og indsiger. Det er kommunens umid-
delbare vurdering, at der ikke kan fastsættes tilstrækkelige vilkår til at sikre hensynet 
til omgivelserne, ifølge § 20. 

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter 
§ 10 eller en godkendelse efter § 11 eller § 12 sikre sig, at risikoen for forurening eller 
væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre end 300 m 
fra  
1) en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet be-

byggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren,  
2) et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 

sommerhusområde eller  
3) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og er-

hverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative 
formål og lign.  

 
Flytning af det hidtidige bebyggelsesfelt for stuehus på ejendommen væk fra eksiste-
rende bygninger kræver landzonetilladelse med hensyn til beliggenhed og udformning, 
jf. planlovens § 36 stk. 2. Med vedtagelsen af husdyrloven skal der ikke længere gives 
landzonetilladelse til staldbygninger og gødningsbeholdere, der er nødvendige for drif-
ten af en landbrugsejendom. Forholdet afklares i tilladelse efter husdyrloven. 
 
Nordjyllands Amt udtalte i oktober 2005 til kommunens principielle ansøgning, at am-
tet ingen bemærkninger havde til det ansøgte i forhold til regionplanen og landzonebe-
stemmelserne. Amtet anførte endvidere i sit svar, at "Ifølge amtets registre er det an-
givne areal til placering af nye bygninger ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
om beskyttet natur eller af naturbeskyttelseslovens 15-19 om beskyttelseslinier ". 
 
Til behandling af landzonesagen har ejer i november 2005 indsendt ansøgning vedlagt 
konkret byggeprojekt med denne placering. Teknisk Forvaltning har foretaget en lov-
pligtig naboorientering. Der kom indsigelse af 30. december 2005 fra advokat Erik 
Møller Nielsen på vegne af ejer af ejendommen Mellergårdsvej 56. 
 
I indsigelsen anføres blandt andet: 
 
1. Det påtænkte byggefelt er placeret med tre sider grænsende mod ejendommen Mel-

lergårdsvej 56. Den tilstødende del af ejendommen består af skov og en del heraf er 
fredsskov. Med den påtænkte placering vil oplevelsen af landskabet, herunder 
skovbrynets karakter blive væsentlig ændret. Bebyggelsens vejadgang vil også på-
virke karakteren af skovbrynet. Placeringen er tæt til miljøfølsomme områder med 
våd eng. 
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2. Da der er skov med et sammenhængende areal, der overstiger 20 ha, fastlægger 
Naturbeskyttelsesloven i § 17 en beskyttelseslinie på 300 m fra skov. 

 
3. Alternative placeringsmuligheder. Der foreslås en placering nær Vrangdrupvej, 

som er mere tilfredsstillende. Hensyn til kloakering, vejadgang og den påtænkte 
bebyggelse peger på andre placeringsmuligheder end den ansøgte. 

 
4. Kommunen kan i sin tilladelse til placeringen af nyt byggefelt alene se på de sagli-

ge forhold om dette problem. 
 
I forbindelse med partshøring i anføres i brev af 1l. januar 2006 fra Hobro-Aalborg 
Landboforening på vegne af ejer, at ejer ikke ønskede at kommentere indsigelsen, men 
fandt anledning til at præcisere, at det foreliggende udkast til aftale med kommunen 
om kommunens køb af arealer forudsætter, at der opnås tilladelse til opførelse af stue-
hus og beliggenhed som ansøgt. 
 
Med henblik på afklaring af indsigelsen med hensyn til ovennævnte punkt 2 (skovbyg-
gelinie) rettede Teknisk Forvaltning på ny henvendelse til amtet. I brev af 31. januar 
2006 svarer amtet, at det pågældende område beklageligvis er fejlbehæftet i amtets 
datagrundlag for skovbyggelinier, idet skovarealerne vest, nord og øst for det ønskede 
byggested, som påpeget i indsigelsen, er en del af sammenhængende skovarealer på 
mere end 20 ha. Opførelse af det påtænkte byggeri vil derfor kræve amtets dispensati-
on fra skovbyggelinien (nu kommunens tilladelse). Amtet oplyser, "at amtet - ved en 
ansøgning indeholdende et konkret byggeprojekt - vil være indstillet på at meddele 
afslag til dispensation fra skovbyggelinien det pågældende sted, og i stedet henvise 
bebyggelsen til en placering ved Vrangdrupvej helt mod syd på matr.nr. 2-an, hvor der 
vil kunne forventes en dispensation til traditionel udformet landbrugsbyggeri". 
 
Ansøger har midt i 2006 indsendt ansøgning om en anden placering af stuehus og 
avlsbygninger. Nordjyllands Amt har oplyst de samme forbehold for ejers placerings-
forslag nr. 2. Placeringsforslag 2 ligger tillige indenfor 300 meter zonen fra byzone. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning bemærker, at der i "Vejledning til landzone-
administration" under Forhold til anden lovgivning anføres, at det vil være uholdbart 
at give tilladelse efter planloven, hvis der derefter skal gives afslag efter anden lovgiv-
ning. Der anføres specielt, at samme forhold gør sig gældende i forholdet mellem 
landzonebestemmelserne og naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinier. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer, 
• at den i indsigelsen og af amtet anførte placering ud fra landskabelige hensyn er en 

bedre placering end søgte placering. Placering vil være op mod planlagt omfarts-
vej, 

 
• ifølge "Vejledning for landzoneadministration" skal der sikres mod miljøkonflikter 

ved behandling af landzonesager, 
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• at det ikke er muligt at finde et sted på ejendommen, der ligger 300 meter fra byzo-
ne og ikke er omfattet af åbyggelinie og skovbyggelinje. Se kort ovenfor og bilag 
om miljøportal, 

 
• at det vil være i strid med formålet med planlovens landzonebestemmelser at give 

landzonetilladelse til en bolig, der ikke er nødvendig for driften af en landbrugs-
ejendom med de viste placeringer i det åbne land. 

 
 
Bilag: 
Ansøgning 
Breve om dyrehold 
Miljøportal 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Fagenhedens indstilling godkendt.  
 
 
 
 
 
10/38 Etablering af cykel- og gangsti fra Dronninglund by langs 
Nordre Ringgade fra Bøgevangen til Kirkevej 
 

J.nr.: 01.02.05G01 
2007.220-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
27\Etablering af kombineret gang- og cykelsti fra langs Nordre Ringgade 
fra Bøgevangen til Kirkevej.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender, at stien langs Ndr. Ringgade i Dronninglund etableres syd for det 
nuværende læbælte således, at stien kan etableres mellem læbæltet og de allétræer, der 
er plantet langs Nordre Ringgade, dog med bemærkning om, at udgifterne til anlæg af 
stien afsluttende med en 2,5 m bred asfaltbelægning og berigtigelse af matrikelskel 
afholdes af golfklubben. Ved anlæg af stien bør der foretages effektiv afvanding af 
vejens sideareal eventuelt ved, at man etablerer afvandingsbrønde i rabatarealet tilkob-
let eksisterende dræn langs. Da der ikke er planlagt yderligere stianlæg langs Ndr. 
Ringgade, vil adgangen til stien langs golfbanen skulle foregå ad Bøgevangens vejnet. 
 
Flytning af stien ud i vejarealet på strækningen fra Krydset Ndr. Ringgade/Kirkevej til 
golfarealets østlige skel kræver dispensation for lokalplanbestemmelserne i lokalplan 
20-25 afsnit 6.2: ” I forbindelse med lokalplanens realisering, udlægges en kombineret 
cykel og gangsti fra Dronninglund by langs Nordre Ringgade, til såvel golfbanen som 
naturområdet og Dronninglund Kunstcenter som vist på kortbilag nr. 2.”  
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Sagsfremstilling: 
Dronninglund Golfklub søger om tilladelse til at flytte den i lokalplan 20-25 udlagte sti 
langs Ndr. Ringgade på nordsiden af golfklubbens eksisterende læhegn ud i vejarealet.  
 
Golfklubbens bestyrelse ønsker stien etableret syd for det nuværende læbælte således, 
at stien kan etableres mellem læbæltet og de allétræer, der er plantet langs Nordre 
Ringgade. Derved kan gang- og cykelstiarealet indgå som en integreret del af Nordre 
Ringgade.  
 
Ændringen ønsker klubben gennemført under henvisning til, at stien ikke primært skal 
tjene som adgang til golfklubben, men også skal skabe en væsentlig bedre forbindelse 
fra byen til kunstcentret og det regionale stisystem til naturområderne mod nord.  
Golfklubben bemærker, at en flytning af stien vil betyde at den sydligste række træer i 
det 3–rækkede læhegn skal fjernes om fornødent genetableres langs nordsiden af læ-
hegnet. Derved kan der etableres et 3 m bredt grønt område med de eksisterende al-
létræer og en 3 m kombineret gang- og cykelsti. Golfklubben meddeler, at man påtæn-
ker stien anlagt med grus eller flis, således at kommunen senere, dersom behovet op-
står, erstatter denne belægning med asfalt. 
 
 
Bilag: 
Kortbilag 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Fagenhedens forslag godkendt. 
 
Ole Bruun er imod at stien skal følge Ndr. Ringvej hele vejen frem til krydset Kirke-
vej/Ndr. Ringvej. 
 
 
 
 
 
11/39 Trafikanalyse for Dronninglund by 
 

J.nr.: 05.00.00P05 
2007.427-0 
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ÅBEN SAG
TM/UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og Ud-
viklings- og Planlægningsudvalget tager rapporten ”Trafikanalyse Dronninglund by, 
marts 2007” til efterretning med bemærkning, at analysen indgår som grundlag for den 
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videre overordnede planlægning/kommuneplanlægning, og at de økonomiske konse-
kvenser ved etableringen af ringforbindelsen undersøges nærmere. 
 
Sagsfremstilling: 
Dronninglund Byråd vedtog den 14. juni 2005 at udarbejde en trafikhandlingsplan for 
nærmere vurdering af behovet for en ringforbindelse sydøst om Dronninglund by til 
brug for den forestående kommuneplanrevision.  
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning har i samarbejde med Svend Allans Jensens Teg-
nestue udfærdiget rapporten ”Trafikanalyse Dronninglund by, marts 2007”, som med 
udgangspunkt i trafikmålinger over en uge i oktober 2006, beskriver trafikbelastningen 
på trafik-, indfalds- og fordelingsvejene i byen belyst udfra hverdagsdøgntrafikken, 
spidstimebelastningen og andelen af tung trafik.  
 
Af rapporten fremgår det, at såfremt man etablerer en ringforbindelse sydøst om byen 
og afspærrer Geråvej umiddelbart nord for ringforbindelsen, vil den tunge trafik fra 
Rørholtvej, Geråvej og Asaavej efter bedste skøn blive reduceret med henholdsvis 
75%, 100% og 15% indenfor byområdet. Rapporten konkluderer ligeledes, at den 
nordsydgående trafik gennem byen vil benytte den østgående del af ringvejen og der-
med ikke skabe øget trafik på Søndervangsvej. Rapporten vurderer, at man vil kunne 
flytte ca. 2.000 trafikanter ud på ringvejen og fremhæver, at man skal tage højde for de 
negative følger, det vil kunne få for omgivelserne og krydsanlæggene ved ringvejen.  
 
 
Bilag: 
Trafikanalyse Dronninglund by, marts 2007 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Taget til efterretning.  
 
 
 
 
 
12/40 Ændringsforslag til kollektiv trafik 2008 (Køreplaner) 
 

J.nr.: 13.05.16G01 
2007.428-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
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ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget foretager en prioritering af indkomne forslag til kollektiv trafik 2008, som her-
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efter sendes til videre foranstaltning hos NT. 
 
Sagsfremstilling: 
Nordjyllands Trafikselskab har udarbejdet en tidsplan for planlægningsprocessen forud 
for næste køreplanskifte den 6. januar 2008. 
 
Første led i processen er, at NT indkalder forslag fra samarbejdsparter til ændringer på 
ruterne, med deadline den 16. marts 2007. 
 
I NT´s høringsprocedure er det forudsat, at kommunerne indsamler, vurderer og priori-
terer forslag fra folkeskoler, øvrige kommunale institutioner mv. i kommunen, mens 
NT foretager høring af uddannelsessteder (gymnasier, handelsskoler og tekniske sko-
ler), entreprenører, chauffører m.fl. 
 
De nordjyske kommuner og Region Nordjylland finansierer kørslen på NT´s busruter, 
og kommunerne/regionen skal have mulighed for at foretage en vurdering af ændrings-
forslag, der har økonomiske konsekvenser, før forslagene udsendes i høring hos de 
øvrige høringsparter. Derfor bliver de forslag, som kun kan realiseres med en merud-
gift for kommunerne/regionen til følge, udsendt i høring til kommune/region senest 
den 20. april 2007, så det kan afklares, hvorvidt den enkelte kommune/region kan til-
træde ændringerne og de økonomiske konsekvenser heraf. Kommunernes/regionens 
frist for tilbagemelding herpå til NT er den 25. maj 2007. 
 
Forslag der har økonomiske konsekvenser, er typisk: 
 
• oprettelse eller nedlæggelse af afgange på en rute 
• ændret ruteforløb, der reducerer eller øger rutens længde (køretid) 
• ændringer i køre- og mellemtider 
 
Efterfølgende bearbejdes køreplanerne under hensyn til tilbagemeldingerne fra kom-
muner/regionen. Denne bearbejdning foretages i tæt samarbejde med entreprenørerne 
og chaufførerne i perioden 29. maj – 3. august 2007, og alle ændringsforslag bliver 
indarbejdet i et oplæg til køreplaner, som bliver tilgængelig på NT´s hjemmeside den 
6. august 2007.  
 
Herefter er der mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til køreplanfor-
slagene (ikke nye forslag), inden den 14. september 2007.  
 
Endelige køreplaner fremsendes den 5. oktober 2007 til korrektur hos kommuner og 
entreprenører. 
 
På grund af den pressede tidsplan kan Fagenheden for Teknik og Forsyning først frem-
lægge tilbagemeldingerne fra folkeskolerne og de øvrige institutioner på selve ud-
valgsmødet. 
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Bilag: 
Tidsplan Køreplaner 
Ændringsforslag til Køreplaner 2008 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Fagenhedens ændringsforslag fremsendes til NT. Den samlede økonomiske ramme 
skal svare til det oprindelige budget for 2007.  
 
Notat med ændringsforslag udleveret.  
 
 
 
 
 
13/41 Befordring af elever i folkeskolen 
 

J.nr.: 17.21.00P20 
2007.429-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-03-
27\Befordring af elever i folkeskolen.doc 

ÅBEN SAG
UP/BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, Udviklings- og Planlægningsudval-
get godkender projektgruppens forslag til harmonisering af transport af skoleelever og 
sender forslaget i høring i skolesystemet. 
 
Sagsfremstilling: 
Projektgruppen for ”Kollektiv Transport og Transport af skoleelever” har udarbejdet 
forslag til principperne for harmonisering af befordring af elever i folkeskolen. Pro-
jektgruppen har i en statusbeskrivelse tidligere redegjort for de forskelle, der er inden-
for området: Befordring af elever til folkeskolen.  
 
Af dette materiale fremgår det, at Dronninglund Kommune havde en tilskudsordning 
for ikke transportberettigede elever på 1.000 kr. for børnekort og 2.000 kr. for voksen-
kort (fra 16 år), mens Brønderslev Kommune kun ydede tilskud på 1.500 kr. til ikke 
transportberettigede elever, der skulle have et voksenkort. I Dronninglund Kommune 
kører 4 lokalruter udenom NT via kommunale afholdte licitationer. Disse ruter er alene 
fastlagt efter de transportberettigede elevers adresser. Ikke transportberettigede elever 
indenfor disse ruter har ingen transportmulighed. Tilsvarende rute findes i Brønderslev 
dækkende et opland umiddelbart sydvest for Brønderslev, Vildmoseområdet.  
 
I forslaget til principperne for harmoniseringen af transporten af skoleeleverne anbefa-
ler projektgruppen: 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 27. marts 2007 Side 90 

 
• at samtlige skoleruter overgår til NT telebus/taxaruter, således at licitationerne på 

ruterne foretages af NT efter EU-udbudsreglerne. De nuværende kontrakter på de 
lokalruter, der er udenfor NT, udløber ved skoleårets afslutning. Dog vil der stadig-
væk skulle foretages kommunal licitation på kørsel til nogle elever i specialklasser 
samt områder, hvor der er kørselsberettigede elever, men hvor vi ikke har mulighed 
for at dække med kollektiv trafik, 

 
• samtlige lokalruter holdes åbne for alle passagerer, men tilpasses alene skolernes 

transportbehov, 
 
• alle tilskudsordninger til ikke transportberettigede elever fjernes. 
 
Projektgruppen forventer ikke en mærkbar nedgang i antallet af udstedte buskort, på 
trods af, at forældrene selv skal betale hele beløbet. Flere forældre har tilkendegivet, at 
det vigtigste er, at transportmuligheden er til stede for de ikke transportberettigede ele-
ver, selvom de skal betale fuld pris. Omvendt vil der selvfølgelig også blandt nogle 
forældre være kritik af, at man skal betale fuld pris. Viser det sig, at nedgangen i ud-
stedelse af skolekort bliver forsvindende lille vil der kunne forventes en årlig besparel-
se i tilskuddet til de ikketransportberettigede elever på ca. 200.000 kr.  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Anbefales sendt i høring. 
 
 
 
 
 
14/42 Meddelelse af tilladelse til taxikørsel i Brønderslev 
 

J.nr.: 22.11.02P19 
2007.430-0 
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ÅBEN SAG

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vil til udvalgets møde fremlægge de modtagne 
ansøgninger til den ledige tilladelse til taxi-kørsel i Brønderslev med forslag om tilde-
ling af tilladelsen. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Taxa har søgt om at få 1 ledig tilladelse til taxi-kørsel i Brønderslev op-
slået til besættelse snarest muligt. Tilladelsen ønskes opslået som en stor vogn/liftbil. 
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Den ledige tilladelse har været opslået i Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis den 13. 
marts 2007 med ansøgningsfrist til 22. marts 2007.  
 
De modtagne ansøgninger vil foreligge til udvalgets møde.  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Tilladelse gives til Lise Lotte Håndbæk, Østervrå. 
 
Der opslås endnu en ledig tilladelse til besættelse snarest.  
 
 
 
 
 
15/43 Budget for Landsbyrådet 
 

J.nr.: 04.21.05S55 
2007.405-0 
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ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Landsbyrådet fremsender budget for brug af oplandspuljen 2007.  
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget tager materialet til efterretning og frigiver 2007 midlerne, som beskre-
vet i sagsfremstillingen. 
 
Sagsfremstilling 
Hvert år efter budgetlægningen meddeler Byrådet Landsbyrådet den økonomiske ram-
me, der er afsat til rådets aktiviteter. Byrådet kan i denne forbindelse fastlægge over-
ordnede retningslinier for anvendelsen. Anvendelsen må ikke være i strid med den øv-
rige kommunale planlægning. 
 
Landsbyrådet tildeler, efter ansøgning fra landsbyerne, øremærkede midler fra den 
kommunale rammebevilling. Tildelingen sker på baggrund af et samlet budget for 
årets økonomiske ramme. Brønderslev Kommune tilser før budgettets frigivelse, at der 
er overensstemmelse med eventuelle overordnede retningslinier og den øvrige kom-
munale planlægning. Ved tvivl vil Brønderslev Kommune forelægge sagen til politisk 
behandling. 
 
Landsbyrådet afgør inden for disse rammer suverænt anvendelsen af de midler, der er 
stillet til rådighed. Landsbyrådet kan herudover selv søge midler gennem nationale og 
internationale støtteordninger til fremme af landsbyrådets aktiviteter.  
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Byrådet har for 2007 udmeldt, at forsamlingshusenes driftstilskud skal fordeles af 
Landsbyrådet. 
 
Landsbyrådet har nu fremsendt regnskab for tildelte midler i 2006 samt budget for 
brug af oplandspuljen 2007, se bilag. 
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning finder, at Landsbyrådets budget er i over-
ensstemmelse med Brønderslev Kommunes planlægning og de af Byrådet udstukne 
rammer. 
 
Staben foreslår, at de i budget 2007 afsatte midler i oplandspuljen frigives og overføres 
samlet til Landsbyrådet, der herefter selv administrerer midlerne i henhold til Landby-
rådets vedtægter, forretningsorden. Landsbyrådet aflægger regnskab for 2007, senest i 
forbindelse med godkendelse af landsbyrådets budget for 2008.  
 
Regnskab for BIBKO 2006 
Samtidigt med fremsendelse af Landsbyrådets regnskab for 2007, fremsendes regn-
skab for midler tildelt BIBKO i 2006. BIBKO besluttede på sit møde den 21. decem-
ber 2006, at borgerforeningerne skal have afsluttet 2006-projekter i løbet af 2007, idet 
ikke alle borgerforeninger var færdige. Herefter vil eventuelt tiloversblevne midler 
blive overført til Landsbyrådet. 
 
 
Bilag: 
Brev fra Landsbyrådet af 16. marts 2007. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Taget til efterretning.  
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Indstilling: 

Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling 
til 3 punkter i ansøgning om tilskud fra Brønderslev Udviklingsråd. 
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Sagsfremstilling: 
Udviklingsrådet søger om tilskud til følgende 3 områder  
 
• Udarbejdelse af turistguide 
• Udgifter i forbindelse med sammenlægning 
• Løbende drift af ny organisation 
 
Begrundelserne er beskrevet i ansøgningen, som er vedlagt som bilag. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Der bevilges 125.000 kr. til turistguide 2007. Der ønskes fremlagt budget for guiden.  
 
Der bevilges 65.000 kr. til flytteudgifter som ansøgt. 
 
Ansøgning vedrørende driftstilskud på 202.000 kr. oversendes til budgetkoordine-
ringsgruppen. Der tages kontakt til turistchefen vedrørende turistservice i kommunens 
østlige del. 
 
 
 
 
 
17/45 Orientering 
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1. Ændret placering af den i Masterplanen planlagte sø i Ådalen (mindre ændring). 
 
2. Godkendt igangsætning af lokalplanarbejde for boliger i Agersted. 
 
3. Lokalplan 1841-03 for ”Erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej” for udvidelse 

af RC-Beton er under udarbejdelse, men afventer afklaring af miljøgodkendelse.  
 
4. Møde med Miljøcenter Århus. 
 
5. Borgermøde i Ørum. 
 
6. Møde i Diamanten. 
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7. Generalforsamling i Brønderslev Handelsstandsforening. 
 
8. Generalforsamling i Brønderslev Udviklingsråd. 
 
9. Etablering af LAG - Nye projekter. 
 
10. Mødevirksomhed/dialog i forhold til Landbyråd/landdistriktspolitik m.v.  
 
11. Udviklingsplan for Asaa Havn – hvor langt er vi kommet? Hvad bliver næste 

skridt? 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. marts 2007 
Fraværende:  Johannes Trudslev 
 
Taget til efterretning. 
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