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Åbne sager: 

01/75 Befolkningsprognose 2007-2019 
 

J.nr.: 00.01.00P10 
2007.832-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-06-
19\Befolkningsprognose.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget godkender fremskrivningen af befolkningsprognosen efter boligbygge-
program 3, som der også i praksis er rummelighed til i kommunen. 
 
Stabsenheden foreslår desuden, at prognosen øvrige fagudvalg orienteres om prog-
nosen. 
 
Sagsfremstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning udarbejder årlige, boligafhængige befolk-
ningsprognoser. Prognoserne giver et billede af befolkningsudviklingen fordelt på al-
der, køn og skoledistrikter for de kommende 12 år. De grundlæggende befolkningsdata 
leveres af Danmarks Statistik. 
 
Prognosen bygger i høj grad på demografiske parametre som fertilitet, mortalitet, al-
derssammensætning for personer, der flytter ind i nybyggede boliger med mere. Disse 
demografiske parametre fastlægges som fremskrivninger af den hidtidige udvikling. 
 
Prognosen bygger også på forudsætninger om det fremtidige boligbyggeri. Staben har 
på baggrund af 3 forskellige boligbyggeprogrammer gennemregnet prognosen for de 
kommende 12 år. 
 
De tre boligbyggeprogrammer er: 
 
1. sidste års program, fremskrevet, 
2. udgangspunkt i det gennemsnitlige faktiske boligbyggeri de seneste 4 år (2003-06), 
3. samme som 2., men justeret for en voksende gennemsnitlig levealder. 
 
Særligt forventningerne til udbygningstakten i Ådalen, Brønderslev er ude af trit med 
det faktiske byggeri. Byggeriet har kun det halve tempo. Udbygningen har konsekven-
ser for mange øvrige skoledistrikter, idet disse ”drænes”. Samtidigt må det konklude-
res, at det særligt i bymidterne er svært at forudsige større omdannelsesprojekter. Disse 
vil automatisk indgå, når prognosen regnes efter et gennemsnitligt boligbyggeri. 
 
Efter udvalgets godkendelse vil prognosen blive sammenfattet i læsevenligt hæfte. 
 
 
Bilag: 
Befolkningsprognose 2007-2019, rådata, scenario 1
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Befolkningsprognose 2007-2019, rådata, scenario 2
Befolkningsprognose 2007-2019, rådata, scenario 3
Boligbyggeprogrammer, scenario 1 
Boligbyggeprogrammer, scenario 2+3
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. juni 2007 
Godkendt. 
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02/76 Ansøgning om golfbane i den vestlige del af Hjallerup 
 

J.nr.: 01.02.03G01 
2007.817-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-06-19\ 
Ansøgning om golfbane i den vestlige del af Hjallerup.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget fremmer sag vedrørende ansøgning om golfbane i den vestlige del af Hjallerup 
med henblik på udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag. Dog bør der træffes be-
slutning om det areal, hvor golfbaneprojekt og masterplan kolliderer. 
 
Sagsfremstilling: 
Gl. Dronninglund Kommune modtog i juni 2006 en ansøgning fra ejeren af ejendom-
men Aalborgvej 772, Hjallerup, om tilladelse til at etablere en 9 hullers golfbane på 
ejendommen.  
 
Ansøgningen kolliderede imidlertid med kommunens masterplan for den vestlige del 
af Hjallerup. Byudviklingsudvalget under Hjallerup Samvirke blev derfor spurgt. By-
udviklingsgruppens opfattelse var, at der kunne skabes mulighed for både byudvikling 
og golfbane i den vestlige del af Hjallerup. 
 
Sagen blev herefter behandlet i Byrådet den 12. september 2006, hvor det blev beslut-
tet, at man ville se positivt på ansøgningen, men at de arealer kommunen havde er-
hvervet til boligformål i henhold til masterplanen, skulle fastholdes til dette formål.  
 
Endvidere blev det besluttet, at der skulle holdes et møde med ansøger og byudvik-
lingsudvalget om de konkrete planer. Dette møde blev holdt den 5. oktober 2006, jf. 
vedlagte referat.  
 
Efterfølgende har der været uklarhed om, hvilke arealer mv. der indgik i golfplanerne, 
ligesom der har været uklarhed om, hvilke oplysninger, der skulle fremsendes for at 
det nødvendige planarbejde kunne iværksættes. 
 
Der har derfor den 14. maj 2007 været holdt et nyt møde med ansøger og Byudvik-
lingsgruppen. Det blev aftalt, at der skulle fremsendes ny ansøgning, således at sagen 
blev behandlet politisk i den nye kommune, og der dermed blev taget stilling til, om 
sagen skulle fremmes med hensyn til udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag. 
 
I forhold til oprindelig ansøgning er golfbanearealet reduceret, idet det kommunalt 
ejede areal matr.nr. 9d er udtaget af golfprojektet. Golfbanedelen omfatter således ca. 
17,3 ha, mens ridecenterdelen omfatter ca. 19,5 ha.  
 
Golfbanen og ridecentret vil være åbent for alle ligesom offentligheden via stier vil få 
adgang gennem området. 
 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 19. juni 2007 Side 130 

 
Bilag: 
Ansøgning, dateret 6. juni 2007 med tilhørende kortbilag.
Referat af møde den 14. maj 2007.
Mail til fmd. Godtfred Pedersen fra Byudviklingsgruppen, Hjallerup, 1. juni 2007.
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. juni 2007 
Ansøger anbefales at udarbejde forslag til lokalplan, som sikrer offentlighedens ad-
gang til området. 
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03/77 Landzonetilladelse til enfamiliehus på ejendommen Tegl-
værksvej 26, Brønderslev 
 

J.nr.: 01.03.00P19 
2007.545-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-06-
19\Landzonetilladelse til enfamiliehus på ejendommen Teglværksvej 26, 
Brønderslev.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget giver afslag på ansøgning om landzonetilladelse til at bygge et enfamiliehus 
med tilhørende carport på matr.nre. 3g og 9c V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, be-
liggende på Teglværksvej 26, Brønderslev. Boligen ønskes placeret med ca. halvdelen 
på hver af de to matrikler. 
 
Sagsfremstilling: 
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 21. maj 2007, pkt. 4/42, meddelt dispensa-
tion fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at bygge i fersk eng på ejendommen Tegl-
værksvej 26, Brønderslev.  
 
Jordbrugskommissionen har den 24. oktober 2006 givet afslag på at supplere ejen-
dommen Teglværksvej 26 med matr.nr. 3g Vester Brønderslev, Brønderslev begrundet 
med at ejendommen ikke er forsynet med en helårsbeboelse og derfor ikke opfylder 
betingelserne for supplering. En landzonetilladelse til enfamiliehus placeret som an-
søgt vil derfor ikke have nogen værdi medmindre afslaget fra Jordbrugskommissionen 
omgøres. 
 
Teknik- og Miljøudvalget har den 10. marts 2003 meddelt landzonetilladelse til opfø-
relse af 120 m² enfamiliehus placeret i sin helhed på matr.nr. 9c Vester Brønderslev, 
Brønderslev. Nordjyllands Amt vurderede i sin lovpligtige udtalelse, at en landzonetil-
ladelse ville være i strid med planlovens landzonebestemmelser og regionplanen og 
tilknyttede følgende kommentar: 
 
Den kommunale planlægning af byudvikling skal bl.a. sikre sammenhængende byom-
råder med klare grænser til det omgivende land. Formålet er at værne om landskabe-
lige værdier, bykvaliteter og hensyn til landbrugets produktionsvilkår. 
 
Regionplan 2005 indeholder følgende retningslinie 
 
Retningslinie 2.3.1 – Egentlig byudvikling og byformål 
Egentlig byudvikling kan kun finde sted ved byer i det regionale byperspektiv, jf. figur 
2.1. Arealer til egentlig byudvikling skal inddrages i byzone. Udlæg til byformål skal 
ske i direkte tilknytning til eksisterende by. Planlægningen skal sikre sammenhængen-
de byområder med klare grænser mellem by og land. Arealforbruget til byformål skal 
begrænses mest muligt. 
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Ejendommen er efter kommuneplanen placeret i rammeområde 1985 – Jordbrug med 
reguleret anvendelse. Der må kun opføres bebyggelse med tilknytning til jordbrugser-
hvervene. 
 
Teknik- og Miljøudvalget gav i 2003 landzonetilladelse med begrundelse i, at der tid-
ligere havde været beboelse på ejendommen, ligesom der er vandforsyning, kloakfor-
syning og vejadgang. Disse forhold gælder ikke matr.nr. 3g, hvor en stor del af byg-
ningen nu ønskes placeret. 
 
En byudvikling af området omkring Teglværksvej bør ske efter en samlet planlægning 
i form af en lokalplan. 
 
 
Bilag: 
Kort
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. juni 2007 
Der gives afslag. 
 
Udvalget tilkendegiver, at der vil blive set positivt på ny ansøgning indenfor matr.nr. 
9c. 
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04/78 Erhvervspolitik og handlingsplan 2007 
 

J.nr.: 24.00.00P22 
2007.741-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-06-
19\Erhvervspolitik og handlingsplan 2007.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet 
 
• træffer beslutning om hvorvidt Brønderslev Kommune på det erhvervspolitiske 

område, hvis der ikke kan etableres et samarbejde dækkende hele Nordjylland, skal 
indgå i enten VUR (Vendsyssel Udviklingsråd) eller i Region Aalborg Samarbej-
det. Denne vedtagelse indskrives derefter i forslaget til erhvervspolitik, 

 
• godkender forslag til erhvervspolitik i sin nuværende form med ovennævnte præci-

sering, 
 
• sender forslaget til Erhvervspolitik til høring i relevante fora, med henblik på ende-

lig vedtagelse i efteråret 2007, og 
 
• tager Brønderslev Udviklingsråds handlingsplan for 2007 til efterretning. 
 

Sagsfremstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har udarbejdet forslag til Erhvervspolitik 
for Brønderslev Kommune (vedlagt som bilag). 
 
Forslaget lægger op til en erhvervspolitik bygget op omkring 6 sigtepunkter: 
 
1. Erhvervsudvikling i land og by. 
2. Nordjyllands førende iværksætterkommune. 
3. Infrastruktur på langs og på tværs. 
4. Fastholdelse, tiltrækning, udvikling og omstilling af arbejdsstyrken. 
5. Virksomhedsudvikling. 
6. Vidensudvikling i samarbejde. 
 
Forslaget tydeliggør de udfordringer, som erhvervslivet i kommunen står overfor i 
fremtiden, og anviser i form af sigtepunkterne en række veje til at komme udenom ud-
fordringerne. 
 
Forslaget til erhvervspolitik er skrevet med det udgangspunkt, at erhvervspolitikken 
udstikker kursen for udviklingen i erhvervslivet i form af en række overordnede sigte-
punkter.  
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Sigtepunkterne er så langtrækkende, at de kan række ud over valgperioden. Den kon-
krete implementering af sigtepunkterne sker hos den selvstændige enhed Brønderslev 
Udviklingsråd, der årligt udarbejder konkrete handlingsplaner, der forelægges Byrådet.  
 
Forslaget til erhvervspolitik er skrevet med afsæt i den overordnede ramme som 
Vækstforum Nordjyllands erhvervsstrategi udstikker (vedlagt som bilag). Forslaget til 
erhvervspolitik er endvidere skrevet således, at handlingsplanen fra Brønderslev Ud-
viklingsråd for 2007 (vedlagt som bilag) ligger i umiddelbar forlængelse af forslaget til 
erhvervspolitik. 
 
Der lægges i forslaget til erhvervspolitik stor vægt på samarbejde dels internt i kom-
munen og dels på regionalt plan. 
 
Det fremgår således tydeligt af forslaget til erhvervspolitik, at samarbejdet indadtil i 
kommunen for alle erhverv, herunder også turisterhvervet, skal koordineres af Brøn-
derslev Udviklingsråd.  
 
Det fremgår af forslaget til erhvervspolitik, at der overordnet ønskes et erhvervspoli-
tisk samarbejde dækkende hele Region Nordjylland. For ikke Brønderslev Kommune 
skal blive hægtet af udviklingen skønner Stabsenheden for Udvikling og Planlægning, 
at det er vigtigt at der bliver truffet en beslutning om hvilket regi det fremtidige sam-
arbejde skal ske i. 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget skal således træffe en beslutning om hvilket 
samarbejde man ønsker, såfremt det ikke lykkes at etablere et fælles nordjysk er-
hvervspolitisk samarbejde. Der er tale om et valg mellem et samarbejde mod syd i regi 
af Region Aalborg Samarbejdet, eller et samarbejde mod nord i regi af VUR, (Vend-
syssel Udviklingsråd).  
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår derfor, at der træffes beslutning 
om det ønskede fremtidige samarbejdsforum, og at dette indskrives i forslaget til er-
hvervspolitik. Forslaget til erhvervspolitik foreslås derefter vedtaget i sin nuværende 
form, og foreslås efterfølgende sendt i høring hos relevante parter over sommeren, 
med henblik på endelig vedtagelse i efteråret 2007.  
 
Sideløbende med arbejdet med udarbejdelsen af forslag til erhvervspolitik for Brøn-
derslev Kommune, har Brønderslev Udviklingsråd udarbejdet en handlingsplan for 
2007. Denne handlingsplan er vedlagt og foreslås taget til efterretning. 
 
 
Bilag: 
Forslag til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune
Vækstforum Nordjyllands Erhvervsudviklingsstrategi
Handlingsplan 2007 fra Brønderslev Udviklingsråd
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. juni 2007 
Anbefales. 
 
Ligeledes anbefales, at samarbejdet på det erhvervspolitiske område etableres i regi af 
Region Aalborg Samarbejdet, sålænge et samarbejde dækkende hele regionen ikke er 
realiseret. 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, 19. juni 2007 Side 136 

 
05/79 Konkurrenceudsættelsesmål og -strategi 
 

J.nr.: 00.01.00P26 
2007.424-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-06-19\ 
Konkurrenceudsættelsesmål og -strategi.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet 
 
• fastsætter konkurrenceudsættelsesmål for 2010 for Brønderslev Kommune til 25%, 

svarende til aftalen mellem Regeringen og KL, og 
 

• vedtager forslag til konkurrenceudsættelsesstrategi udarbejdet af Stabsenheden for 
Udvikling og Planlægning. 

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet skal senest med udgangen af 2007 udarbejde og vedtage en servicestrategi 
gældende for den resterende del af valgperioden. 
 
Servicestrategien skal, udover en redegørelse for indsatsområder og konkurrenceudsat-
te ydelser indenfor de forskellige stabsenheder og fagenheder, rumme en udbudspoli-
tik, samt en fastsættelse af konkurrenceudsættelsesmål og -strategi for opfyldelse af 
målene. 
 
Den samlede servicestrategi er planlagt til at blive politisk vedtaget i november-
december 2007, jf. den tidsplan der er forelagt Udviklings- og Planlægningsudvalget 
22. maj 2007, pkt. 8/64. 
 
Der foregår i øjeblikket en proces omkring redegørelse for indsatsområder og konkur-
renceudsatte ydelser i de enkelte stabsenheder og fagenheder. Disse redegørelser skal 
politisk behandles i de respektive fagudvalg inden udgangen af september.  
 
Udbudspolitikken vil blive politisk behandlet i oktober-november jf. tidsplanen. 
 
Denne sag omhandler således det første delelement i servicestrategien, nemlig fastsæt-
telse af konkurrenceudsættelsesmål og -strategi for Brønderslev Kommune. 
 
Som et led i aftalen mellem Regeringen og KL om økonomien for 2007, blev der fast-
sat et mål om at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne fra 20% i 
2005 til 25% i 2010. 
 
At en opgave er konkurrenceudsat betyder, at den har været i udbud og er blevet vur-
deret på markedsbetingelser.  
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Der er i aftalen mellem Regeringen og KL enighed om, at der er potentiale for en øget 
grad af konkurrenceudsættelse i kommunerne. Der er ligeledes enighed om, at det er 
altafgørende, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig 
eller privat.  
 
Der er endnu ikke færdigudviklet et værktøj, der nøjagtigt kan dokumentere konkur-
renceudsættelsestallet. Det nærmeste der er udviklet til dato er PLI – Den Private Le-
verandørindikator. 
 
PLI viser andelen af kommunernes brug af private leverandører (i forhold til den del af 
kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører). PLI 
afspejler brugen af private leverandører både i den almindelige kommunale opgaveva-
retagelse og på de områder, hvor der er indført fritvalgsordninger. 
 
Det skal understreges, at der her alene er tale om de konkurrenceudsatte opgaver, hvor 
opgaven er overgået til private leverandører. I den udstrækning en opgave har været 
konkurrenceudsat, men kommunens eget bud har været lavere, vil den ikke tælle med i 
ovenstående tal. En sådan opgave vil derimod skulle tælles med i det tal, der måles på i 
aftalen mellem Regeringen og KL.  
 
Betragter man de beregnede PLI tal for Brønderslev Kommune ser man: 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Brønderslev Kommune 15,6% 16,6% 17,6% 22,4% 21,8% 21,5% 
Landsgennemsnit 18,8% 18,6% 18,4% 18,8% 19,8% 20,1% 
 
Opdelt på hovedkonti er billedet mere nuanceret: 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Byudvikling, bolig  
og miljøforanstaltninger 

      

Brønderslev Kommune 51,4% 51,9% 53,0% 50,6% 48,9% 46,0% 
Landsgennemsnit 34,8% 35,5% 36,3% 38,0% 36,9% 34,3% 
Forsyningsvirksomheder       
Brønderslev Kommune 25,9% 28,6% 29,9% 30,4% 27,9% 26,8% 
Landsgennemsnit 35,8% 33,9% 34,3% 33,0% 39,8% 41,8% 
Trafik og infrastruktur       
Brønderslev Kommune 19,8% 18,7% 18,8% 20,3% 18,1% 17,7% 
Landsgennemsnit 27,8% 26,9% 25,8% 26,6% 27,4% 26,2% 
Undervisning og kultur       
Brønderslev Kommune 21,5% 20,7% 22,0% 17,9% 13,8% 13,5% 
Landsgennemsnit 14,5% 14,2% 13,8% 12,2% 11,9% 11,7% 
Social- og  
sundhedsvæsen 

      

Brønderslev Kommune 8,7% 10,1% 11,4% 20,1% 20,1% 20,0% 
Landsgennemsnit 13,4% 13,7% 13,7% 14,8% 16,2% 16,8% 
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Administration m.v.       
Brønderslev Kommune 19,9% 20,9% 20,5% 22,0% 23,5% 24,0% 
Landsgennemsnit 20,4% 20,2% 19,5% 20,2% 20,6% 21,1% 
 
Der er altså tale om, at Brønderslev Kommune siden 2004 generelt har ligget over 
landsgennemsnittet. Den relativt store stigning fra 2003-2004 kan forklares med at 
kommunen overgik til private leverandører indenfor mad til ældre. 
  
Ser man på de enkelte hovedområder, er der tale om, at kommunen på områderne For-
syningsvirksomheder samt Trafik og Infrastruktur ligger under landsgennemsnit, mens 
kommunen på andre områder ligger over landsgennemsnittet. 
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår med udgangspunkt i de ovenstå-
ende tal for PLI for Brønderslev Kommune, at kommunen fastsætter målet for konkur-
renceudsættelse i kommunen for 2010 til 25%, svarende til den landsdækkende mål i 
aftalen mellem Regeringen og KL. 
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har udarbejdet et forslag til strategi for 
opnåelse af konkurrenceudsættelsesmålet.  
 
Strategiens hovedelementer er: 
 
• Målet ved konkurrenceudsættelse er at sikre mest mulig kvalitet for pengene. Dette 

opnås ved, at sikre den bedste leverandør til en given opgave, uden skelen til hvor-
vidt der er tale om en privat eller offentlig leverandør. 

 
• Øget fokus på nye områder der kan konkurrenceudsættes. I den forbindelse foreslås 

det, at der fra 2008 forud for budgetlægning for det efterfølgende år laves et kata-
log over områder der potentielt kan konkurrenceudsættes.  

 
• Beslutning om konkurrenceudsættelse foretages politisk under hensyntagen til 

økonomiske og personalemæssige omkostninger ved konkurrenceudsættelse. 
 
• Fokus på alle former for samarbejde mellem kommunen og private aktører indgår 

som et element i beslutningen omkring konkurrenceudsættelse. 
 
 
Bilag: 
Forslag til konkurrenceudsættelsesstrategi for Brønderslev Kommune
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. juni 2007 
Anbefales. 
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J.nr.: ¤ T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2007-06-
19\Orientering.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
1. Udtalelse til klage over lokalplan nr. 1941-01 for ”Område til pladskrævende ud-

valgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev Øst” er sendt til Naturklagenævnet. 
 
2. Der har været holdt orienteringsmøde den 7. juni 2007 for dannelse af en lokal ak-

tionsgruppe i Brønderslev Kommune. 
 
3. Status på planstrategiarbejdet. 
 
4. KL har sammen med Plan09 og Danske Regioner udgivet en pjece om den regiona-

le udviklingsplan. Pjecen indeholder eksempler på forskellige måder at arbejde 
med den regionale udviklingsplan og sammenhængen til kommunernes strategier 
samt en række debatspørgsmål. 

 
5. Referat fra bestyrelsesmøde i NT den 29. maj 2007.  
 

Bilag: 
Referat 

 
6. Nordjyllands Trafikselskab fremsender økonomirapport med forventet resultat 

2007 på busdrift og samordnet kørsel. 
 

Bilag: 
Notat vedrørende budgetopfølgning 2007
NT's økonomirapport

 
7. Underskud vedrørende fotokopimaskine v. Brønderslev Udviklingsråd aftalt dæk-

ket. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. juni 2007 
Gennemført. 
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