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Åbne sager: 

01/47 Besigtigelse af områder 
 

J.nr.: ¤ T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-24\ 
Besigtigelse af områder.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Besigtigelse af områder i kommunen. 
 
• Stenum 
• Nordbyen, Brønderslev 
• Erhvervsområde Syd, Brønderslev 
• Institutionsområde ved Nordens Alle, Brønderslev. 
 
Besigtigelsen starter kl. 13.00. 
 
Charlotte Hornemann deltager under dette punkt. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Gennemført.   
 
 
 
 
 
02/48 Invitation til samarbejde om Den regionale satsning på bio-
medico og sundhedsteknologi 
 

J.nr.: 50.10.00G01 T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-
24\Invitation til samarbejde om Den regionale satsning på bio-medico og 
sundhedsteknologi.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøfter invi-
tation til samarbejde om Den regionale satsning på bio-medico og sundhedsteknologi. 
 
Sagsfremstilling: 
Aalborg Kommune har sendt invitation til samarbejde om Den regionale satsning på 
bio-medico og sundhedsteknologi. 
 
Aalborg Kommune vil på møde i juni for Det Regionale Vækstforum forelægge et for-
slag til udvikling i netværksorganisationen BioMed Community som en klyngeorgani-
sation for indsatsen for perioden 2007-2009. Det er derfor formålet med invitationen at 
afdække interessen hos kommunerne i regionen for at indgå i et eventuelt samarbejde. 
 
Aalborg Kommune vil stille sig til rådighed for en drøftelse af mulige samarbejdsfor-
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mer.  
 
Fristen for tilbagemelding af den 20. april 2007.  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Udvalget er positivt indstillet overfor samarbejde.   
 
 
 
 
 
03/49 Etablering af Lokal Aktionsgruppe (LAG) vedrørende EU's 
nye landdistriktsprogram 2007-2013 
 

J.nr.: 04.21.00A08 
2007.535-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-
24\Etablering af Lokal Aktionsgruppe (LAG) vedrørende EU's nye 
landdistriktsprogram 2007-2013.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Genoptagelse af sag fra Sammenlægningsudvalgets møde den 14. december 2006, pkt. 
20/283 vedrørende etablering af Lokal Aktionsgruppe vedrørende EU’s nye landdi-
striktsprogram 2007-2013. 
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, 
 
• at Brønderslev Kommune arbejder for at etablere en selvstændig Lokal Aktions-

gruppe (LAG), der dækker kommunen, 
 
• at der udpeges 1 byrådsmedlem til LAG’ens bestyrelse. Antallet af mulige byråds-

politikere i bestyrelsen afhænger af generalforsamlingens beslutning, 
 
• at Staben for Udvikling og Planlægning i perioden frem til den 1. juli, på vegne af 

LAG’en indkalder til de nødvendige møder og udarbejder ansøgningsmateriale. 
Opgaven vil, trods konkurrenceprincippet, blive løst sideordnet med stabens øvrige 
opgaver og uden brug af eksterne konsulenter, 

 
• at staben i perioden fra den 1. juli til 1. september hjælper aktionsgruppen i gang 

med etablering, formulering af udviklingsstrategi og ansættelse af landdistriktsko-
ordinator. 

 
Sagsfremstilling: 
Sammenlægningsudvalget besluttede sig for at indgå samarbejde med LAG-
Vendsyssel om oprettelse af ny fælles LAG. Siden har borgmestrene i Hjørring og Fre-
derikshavn Kommuner mundtligt gjort det klart, at man ikke ønsker Brønderslev 
Kommunes deltagelse i et fremtidigt samarbejde. 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 24. april 2007 Side 95 

 
Sonderinger har vist, at de øvrige nære kommuner ikke udgør fremtidige LAG-
partnere: Jammerbugt har indgået samarbejde med Vesthimmerland, Rebild er i sam-
arbejde med Mariagerfjord, og Aalborg Kommune kan ikke deltage i LAG-arbejde 
efter Landdistriktsprogrammet. Dermed må Brønderslev Kommune stå alene om at 
oprette en LAG. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv har sendt ”Bekendtgørelse om oprettelse og drift af 
lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013” i hø-
ring. Høringsfristen løber frem til den 27. april kl. 12. Brønderslev Kommune er ikke 
høringspart. Under forudsætning af at bekendtgørelsen godkendes uden ændringer, – 
og med forbehold for de datoer, der er angivet i det følgende, gælder: 
 
Den lokale aktionsgruppe oprettes ved at indkalde til informationsmøde og til stiftende 
generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelse og formand. Forlods kan 
Regionsrådet og det regionale vækstforum i forening, samt kommunalbestyrelsen ud-
pege et medlem til bestyrelsen. 
 
Den lokale aktionsgruppe skal inden 1. juli 2007 fremsende begrundet ansøgning om 
forhåndsgodkendelse til Direktoratet for FødevareErhverv. Forhåndsgodkendelse sker 
på baggrund af et konkurrenceprincip med udgangspunkt i en række udpegede kriteri-
er. Efter forhåndsgodkendelse udarbejder den lokale aktionsgruppe en udviklingsstra-
tegi, som indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv inden den 1. september 2007. 
 
 
Bilag: 
Tids- og procesplan 
Udkast til ’Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under land-
distriktsprogrammet for perioden 2007-2013’ 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Ny tidsplan udleveret. 
 
Indstilling godkendt. 
 
Udvalget indstiller, at byrådsmedlemmet i bestyrelsen skal være fra Udviklings- og 
Planlægningsudvalget. 
 
Udvalget ønsker at tilkendegive, at tidsfristen er meget kort. 
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04/50 Nyt område til detailhandel omkring Smallegade mellem 
Smedegade og Slotsgade i Dronninglund 
 

J.nr.: 01.02.05G01 
2007.550-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-24\Nyt 
område til detailhandel omkring Smallegade mellem Smedegade og 
Slotsgade i Dronninglund.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget beslutter, om sagen vedrørende nyt område til detailhandel omkring 
Smallegade mellem Smedegade og Slotsgade i Dronninglund skal fremmes nu eller 
afvente afklaring af detailhandelslovgivningen.  
 
Sagsfremstilling: 
Ejeren af en række ejendomme omkring Smallegade mellem Smedegade og Slotsgade 
i Dronninglund anmoder om godkendelse af, at der i området (se kort) opføres en for-
retningsbygning på 2½ etage, med forretning i stueetagen og boliger i øvrige etager.  
 
Ansøger tilbyder et samarbejde omkring udarbejdelsen af fornødent materiale til lo-
kalplanlægningen. 
 
Området ligger tværs over grænsen mellem rammeområde 3.C1 ”Centerområde” og 
3.B1 ”Boligområde”. Der kræves derfor, foruden udarbejdelse af lokalplan, tillæg til 
kommuneplanen for at kunne udnytte hele området efter ansøgers ønske. 
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning finder, at tanken om etablering af center-
funktioner i området er god, og kan betragtes som almindelig vækst i centerområdet – 
som kan indpasses. Ændringen kan imidlertid efter stabens vurdering ikke anses for at 
være ”mindre” efter betydningen i planlovens § 23 c, hvorfor planlægningen er omfat-
tet af bestemmelserne om indkaldelse af ideer og forslag (forudgående offentlighedsfa-
se).  
 
Miljøcenter Århus har telefonisk tilkendegivet, at man ser det aktuelle ønske om æn-
dring af regionplan 2001’s detailhandelsafgrænsning i Dronninglund som en mindre 
fravigelse, som man vil være positivt indstillet overfor – og som kan gennemføres 
uden udarbejdelse af detailhandelsplan for Dronninglund. 
  
Der kan tidligst afvikles foroffentlighedsfase i juni-juli, hvorefter der kan udarbejdes 
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. 
 
Planlovens detailhandelsbestemmelser er under revision. Det forventes, at Folketinget 
vedtager nye bestemmelser inden sommerferien. De nye bestemmelser kan få indfly-
delse på mulighederne for at ændre på de gældende detailhandelsbestemmelser. 
 
 
Bilag: 
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Kort 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Udvalget er positivt stemt, men ønsker mere detaljeret projektbeskrivelse inden ende-
lig stillingtagen.  
 
 
 
 
 
05/51 Ansøgning om principiel tilladelse til at opføre dobbelthus 
på Algade 6, Hjallerup 
 

J.nr.: BS T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-24\ 
Ansøgning om principiel tilladelse til at opføre dobbelthus på Algade 6, 
Hjallerup.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget meddeler principiel tilladelse til opførelse af dobbelthus på ejendommen 
matr.nr. 15-ø Hjallerup, beliggende Algade 6. 
 
Tilladelse bør indeholde vilkår om, at der i forbindelse med eventuel udstykning ting-
lyses deklaration på alle matrikler vedrørende fællesarealer. Deklaration skal godken-
des af kommunen. 
 
Endvidere skal der fremsendes dokumentation for, at der til alle boliger bliver etableret 
aflåselige opmagasineringsrum udenfor boligen. 
 
Der bør for en bedre planløsning undersøges, hvorvidt der kan findes en mere optimal 
udnyttelse af fælles opholdsarealer mellem boligerne. 
 
Den principielle tilladelse begrundes i øvrigt med, at der vurderes at være behov for 
centernære boliger, og at målgruppen for boliger af denne type normalt ikke ønsker 
eller har behov for større opholdsarealer, haveanlæg mv. 
 
Vedrørende Dronninglund Kommunes tidligere praksis i lignende ansøgninger henvi-
ses til notat dateret 10. april 2007. 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget bedes tage stilling til om der trods naboindsigel-
se kan meddeles den fornødne principielle tilladelse. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til opførelse af 
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dobbelthus på ejendommen matr.nr. 15ø, Hjallerup beliggende Algade 6, Hjallerup. 
 
Ejendommen Algade 6 er registreret med et grundareal på 1.006 m². Herpå er en eksi-
sterende bygning på 93 m² med tagetage på 45 m². Boligareal i alt 122 m². Bebyggel-
sesprocent på eksisterende ejendom er 12. Huset bevares uden væsentlige ændringer. 
 
Ansøger agter på ejendommen at opføre en ny bygning med et bebygget areal på 142 
m² med indrettet tagetage på 95 m².  
 
Det nye hus agtes indrettet med 2 lejligheder i 1½ plan, hver på 119 m². 
 
Bygningen agtes opført i teglstensfacader med tagkonstruktion som sadeltag med be-
tonteglsten. 
 
Opførelse af det nye hus medfører en bebyggelsesprocent på 35,7. 
 
Ejendommen er beliggende i det af kommuneplanen afgrænsede område 5.C.2. Cen-
terområde med blandet bolig, mindre erhverv, butikker mv. Bebyggelsesprocent max 
25 ved åben lav og 40 ved tæt lav. 
 
Kommunen har for stillingtagen i forhold til kommuneplanen samt i henhold til bygge-
lovens § 10A jf. BL § 22 sendt ansøgningen til naboorientering, hvilket har medført en 
samlet indsigelse fra nabogruppe Møllegade. 
 
Lovgivning 
Indretning af flere boliger på samme grund kræver dispensation fra byggelovens § 
10A, idet der opføres mere end een bolig på samme grund.  
 
Det har tidligere været praksis at meddele tilladelse til at opføre dobbelthuse på grun-
de, som er mindst 800 m², under forudsætning af at ejendommen eventuelt senere kun-
ne udstykkes i 2 selvstændige grunde på mindst 400 m², og hvis disse vurderes at få en 
acceptabel balance mellem boligarealer, fælles opholdsarealer og p- pladser. 
  
Opførelse kræver stillingtagen i forhold til Bygningsreglement BrS98 afsnit 2.2.1, idet 
grundareal til hver bolig er mindre end 700 m² 
 
 
Bilag: 
Oversigtskort 1:1000 (bebyggelsesprocent på nabogrunde anført) 
Situationsplan 1:200 
Facader 1:100 3 stk. 
Indsigelse fra naboer dat. 20. marts 2007  
Notat dat 10. april 2007 vedr. tidligere lignende ansøgninger. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
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Afslag med begrundelse i, at der bliver for mange boliger på grunden efter udvalgets 
opfattelse. 
 
 
 
 
 
06/52 Ansøgning om landzonetilladelse til vognmandsforretning 
Molsgade 15, Brønderslev 
 

J.nr.: 01.03.00P19 
2007.552-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-24\ 
Ansøgning om landzonetilladelse til vognmandsforretning Molsgade 15, 
Brønderslev.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget giver afslag på ansøgning om landzonetilladelse til vognmandsforretning på 
ejendommen Molsgade 15, Brønderslev. 
 

 
© Brønderslev Kommune, Kort- og Matrikelstyrelsen og ”Kortcenter.dk” Målestok 1:5000 
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Sagsfremstilling: 
Et transportfirma søger om landzonetilladelse til ændret anvendelse af nedlagt civilfor-
svarsgård på adressen Molsgade 15 syd for Brønderslev by. Virksomhedens har i dag 
adresse på Skrolleshedevej 15. Den nuværende virksomhed ligger i det åbne land i 
kommunens nordlige del. Der er ca. 140 meter til nærmeste beboede ejendom. 
 
Se om ansøgningen indhold og miljøforhold i notatet. 
 
Naboejendommen, der ejes af Firmasport, indeholder en bolig. Afstanden fra skel på 
Molsgade 15 til nabobygningen indeholdende boligen er kun ca. 22 m. Virksomheden 
Molsgade 15 skal overholde støjgrænserne ved skel til naboejendommen. Afstanden 
fra nærmeste bygning på Molsgade 15 til naboskel er kun ca.15 m. Støjgrænserne om-
fatter alle aktiviteter indenfor ejendommens Molsgades areal, herunder kørsel. 
 
Nordjyllands Amt havde en landzonepraksis, som var baseret på deres egne erfaringer 
med planlovens landzonebestemmelser, vejledningen til loven samt afgørelser i Natur-
klagenævnet. Denne praksis er i et vist omfang anvendt i begge de ”gamle kommu-
ner”: 

 
”Der meddeles normalt ikke tilladelse til at etablere uplanlagte vognmandsvirksomhe-
der. Der kan dog gives tilladelse til mindre vognmandsvirksomheder, der etableres i 
tilknytning til en eksisterende bolig i det åbne land, hvis landskabelige eller trafikale 
hensyn ikke taler imod etableringen. 
 
Der lægges vægt på, at der ikke etableres skæmmende oplag i forbindelse med virk-
somheden. Der meddeles normalt ikke tilladelse til udvidelse af disse vognmandsvirk-
somheder.” 
 
Ved en mindre vognmandsvirksomhed forstås en virksomhed, der ud over kontor m.v. 
alene består af én lastbil og eventuelle anhængere/containere, der anvendes i virksom-
heden. 
 
Virksomheden har 3 varebiler, 5 små lastbiler og 6 store lastbiler, hvoraf en del p.t. 
parkeres ved chaufførerne. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 20 medarbejdere. 
Virksomheden ønsker at flytte ud fra Skrolleshedevej på grund af pladsproblemer. Der 
kan altså forventes en udvidelse af aktiviteterne over tid. 
 
I forbindelse med salg af ejendommen er der udarbejdet et generelt notat. Der var ikke 
taget højde for eventuelle forhold omkring etablering af vognmandsvirksomhed i nota-
tet. 
 
Det vil være vanskeligt at håndhæve en begrænsning af antal køretøjer, der parkeres på 
ejendommen. Alle biler skal jævnligt vaskes i vaskehallen. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer med baggrund i beskrivelse af miljøfor-
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hold i notatet, at det vil blive vanskeligt at overholde støjgrænserne i tidsrummet inden 
kl. 7.00. Der er fortilfælde i begge de gamle kommuner af vognmandsvirksomheder 
tæt ved boliger, der har givet miljømæssige problemer.  
 
Hvis vi alene ser på det miljømæssige kunne det være en løsning at give en landzone-
tilladelse med begrænsninger på driftstiden, bl.a. for at gøre ansøger klart, at en etable-
ring på Molsgade 15 på grund af den nærliggende bolig giver væsentlige begrænsnin-
ger for driften.  
 
Det er ikke klart beskrevet i planloven, hvilke vilkår der kan stilles. Det fremgår af 
planlovens formålsparagraf, at der skal indgå miljømæssige overvejelser. En tilladelse 
på driftsmæssige vilkår vil kunne påklages til Naturklagenævnet. Der foreligger ikke 
sammenlignelige fortilfælde. 
 
Der anbefales et afslag, fordi det senere vil være meget indgribende for virksomheden, 
hvis reelle støjklager resulterer i begrænsning af driften. 
 
Udendørs oplag forekommer ofte ved transportvirksomheder. Udendørs oplag kan ha-
ve en uheldig virkning på opfattelsen af landskabet på grund af beliggenheden tæt ved 
indkørselsvejen til Brønderslev by. 
 
Afledning af spildevand fra vaskehal til grøft er problematisk.  
 
 
Bilag:  
Notat 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Indstilling godkendt. 
 
Kim Toft og Runa Christensen ønsker at give tilladelsen betinget af at miljøproblemer 
er løst.  
 
 
 
 
 
07/53 Ansøgning om planlovstilladelse til udvidelse af slammine-
raliseringsanlæg ved Asaa Renseanlæg 
 

J.nr.: 01.03.00P19 
2007.551-0 
 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-24\ 
Ansøgning om planlovstilladelse til udvidelse af 
slammineraliseringsanlæg ved Asaa Renseanlæg.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
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Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget meddeler tilladelse efter planloven til udvidelse af slammineraliseringsanlæg 
ved Asaa Renseanlæg samt at indsigelsen afvises med følgende begrundelse: 
 
• Ad. 1. og 2. Slambassiner og gyllebeholdere kan ikke sammenlignes, da gyllebe-

holdere er at betragte som et opbevaringsdepot, mens der i slamanlægget sker en 
afdræning af spildevandsslammet, som mineraliseres og som slutprodukt ender 
med konsistens og form som for muld. Slamanlægget vil ikke, hvis det fungerer 
optimalt, medføre lugtgener. Det eksisterende anlæg i Asaa har medført lugtgener 
og derfor er det eksisterende anlæg ombygget, så det kan overholde kravene i mil-
jøgodkendelsen. I miljøgodkendelsen stilles bl.a. krav til driftsmæssige forhold og 
miljømæssige forhold herunder støj, lugt, membran mv.  

 
• Ad 3. og 4. Kravet om kompensation for forventet værdiforringelse af naboens 

ejendom varetages ikke via planloven, men et eventuelt krav henvises til et privat-
retligt søgsmål mod Brønderslev Kommune. Spørgsmålet om afholdelse af et even-
tuelt møde med naboen om driften af anlægget i forhold til skelgrøften bør over-
sendes til Forsyningsudvalget til nærmere stillingtagen. 

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 15. februar 2007 modtaget en ansøgning efter planlo-
ven om tilladelse til at udvide det eksisterende slammineraliseringsanlæg beliggende 
ved Asaa Renseanlæg på matr.nr. 20 c, Asaa By, Aså-Melholt. 
 
Udvidelsen af slammineraliseringsanlægget vil ske i form af to nye bassiner med et 
samlet areal på ca. 3.600 m2. Det eksisterende anlæg omfatter ca. 8.500 m2. De to nye 
bassiner vil blive placeret i umiddelbar forlængelse af det eksisterende anlæg som vist 
på vedlagte kortbilag. 
 
På det aktuelle område dyrkes i dag pil til forbrænding. Mod sydvest og vest er der 
beliggende et mindre skovareal og mod sydøst grænser området op til det eksisterende 
renseanlæg. Mod nordøst grænser området op til landbrugsarealer. 
 
Brønderslev Kommune er samtidig med nærværende ansøgning søgt om godkendelse 
af udvidelsen efter Miljølovens kap. 5.  
 
Ansøgningen har været i nabohøring i perioden fra den 5. marts 2007 til 18. marts 
2007, og der er indenfor klagefristen modtaget indsigelse fra en nabo mod den påtænk-
te udvidelse af slammineraliseringsanlægget, jf. vedlagte bilag. 
 
1. I indsigelsen anføres bl.a., at slambassinerne er at sammenligne med gyllebeholde-

re, og at disse i henhold til bekendtgørelsen om husdyrhold skal have fast over-
dækning, når de er placeret mindre end 300 m fra nabobeboelse. De ansøgte bassi-
ner kan ikke overdækkes uden at miste deres funktion.  
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2. Det anføres ligeledes, at naboens erfaring er, at slamanlæg medfører lugtgener, idet 
det eksisterende anlæg har givet anledning til store lugtgener i perioder i forhold til 
naboen. Gennemføres projektet vil naboen forbeholde sig ret til at kræve kompen-
sation for ejendommens værdinedgang. Naboen forslår, at udvidelsen i stedet sker 
væk fra bygningerne mod sydøst. 

 
3. Endelig anføres det, at skelgrøften, hvortil renseanlægget leder renset spildevand, 

er meget påvirket af forurenet vand. Naboens mark oversvømmes ofte af vand/slam 
fra denne grøft. Naboen anmoder om et møde med kommunen om dels kompensa-
tion for værdiforringelse dels om skelgrøften og oversvømmelse herfra af naboens 
mark. 

 
Kommentarer til naboens indsigelse er vedlagt som bilag. 
 
Bilag: 
Ansøgning om tilladelse efter planloven til udvidelse af slammineraliseringsanlæg ved 
AsaaRenseanlæg, af 12. februar 2007. 
Indsigelse fra Nordjysk Udvalg for Landboret på vegne af ejeren af Sæbyvej 84, Asaa. 
Notat af 11. april 2007 fra Miljø, Vand & Natur. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Der gives tilladelse. 
 
 
 
 
 
08/54 Meddelelse af tilladelse til taxikørsel i Brønderslev 
 

J.nr.: 22.11.02P19 
2007.553-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-
24\Meddelelse af tilladelse til taxikørsel i Brønderslev.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning vil til Udviklings- og Planlægningsudvalgets 
møde fremlægge modtagne ansøgninger til den ledige tilladelse til taxi-kørsel i Brøn-
derslev med forslag om tildeling 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, 
jf. beslutning i udvalgets møde den 27. marts 2007, pkt. 14/42. 
 
Den ledige tilladelse har været opslået i Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis den 10. 
april 2007 med ansøgningsfrist til 19. april 2007.  
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De modtagne ansøgninger vil foreligge til udvalgets møde.  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Notat udleveret. 
 
Indstilling godkendt.  
 
 
 
 
 
09/55 Orientering vedrørende ændringer i den kollektive trafik 
 

J.nr.: 13.05.16G01 
2007.524-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-
24\Orientering vedrørende ændringer i den kollektive trafik.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
NT er indbudt til udvalgsmødet kl. 16.00 med henblik på en orientering om ændrin-
gerne i lokalruterne 212 (Brønderslev – Hjallerup – Dronninglund) og 689 (Dronning-
lund – Rørholt – Try – Hjallerup – Ørum) samt en drøftelse af den fremtidige status for 
regionalrute 213 (Dronninglund – Gandrup – Stae).  
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Gennemført. 
 
 
 
 
 
10/56 Orientering 
 

J.nr.:  T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-04-24\ 
Orientering.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
1. Grønt råd, status. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 24. april 2007 
Gennemført. 
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