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Åbne sager: 

01/165 Udvidelse af centerområdet i Dronninglund 
 

J.nr.: 01.02.05A50 
2007.676-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-
12\Udvidelse af centerområdet i Dronninglund.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget træffer beslutning om,  
 
• at etablering af ny butik m.m. i centerområdet i Dronninglund skal ske indenfor 

nuværende centerafgrænsning, og  
 
• at projektets bebyggelsesplan tilrettes derefter. 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede i møde den 15. januar 2008 at hol-
de møde med Børge Juul. 
 
Fraværende:  Johannes Trudslev uden afbud og Runa Christensen 
 
Børge Juul er indbudt til mødet kl. 13.30. 
 
Sagsfremstilling:  
Brønderslev Kommune har modtaget en anmodning om at udarbejde en temarevision 
af Regionplan 2005 i forbindelse med revision af kommuneplan 09. 
 
I foråret 2007 modtog kommunen en ansøgning om tilladelse til udvidelse af center-
området i Dronninglund med et mindre areal øst for Super Brugsen (ca. 750 m2 ved 
Smedegade og Smallegade) til etablering af en 2½ etagers bebyggelse, som i stueplan 
skulle huse en dagligvarebutik og de øverste 1½ etage boliger.  
 
Udvidelsen forudsatte ændring af plangrundlaget for området, og på denne baggrund 
udarbejdede Stabsenheden for Udvikling og Planlægning et debathæfte om udvidelsen 
med henblik på at indkalde idéer og forslag til den videre planlægning. 
 
Sagen har tidligere været behandlet i Udviklings- og Planlægningsudvalget i møder 
den 22. maj 2007, pkt. 11/67 og den 31. juli 2007, pkt. 02/82. 
 
Miljøcenter Århus har kommenteret på sagen, og meddelt kommunen, at udvidelsen 
(uanset omfanget) skal ske i forbindelse med en samlet detailhandelsplanlægning for 
hele (den nye) Brønderslev Kommune. Udvidelsen skal samtidig ske i overensstem-
melse med planlovens bestemmelser (ændret medio 2007), herunder brug af statistisk 
metode til afgrænsning af bydele og bymidter. 
 
Realiseringen af byggeprojektet kan i overensstemmelse med ovenstående virkeliggø-
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res på følgende måder: 
 
1. at projektet afventer udarbejdelse af Kommuneplan 09, eller 
2. at der udarbejdes en temarevision af Regionplan 2005 vedrørende detailhandel, 

eller 
3. at projektet tilpasses den nuværende centerafgrænsning. 
 
Ad. 1 
Kommunen skal inden udgangen af 2009 offentliggøre et forslag til en kommuneplan, 
som dækker alle aspekter af fysisk planlægning samt alle temaer i Regionplan 2005, 
herunder detailhandelsplanlægning. Processen er forholdsvis langstrakt, og vil involve-
re mange interessenter, herunder politikere, administrationen, erhvervslivet, borgere 
m.fl. På denne måde sikres alles interesser bedst i et demokratisk forløb. 
 
Lokalplanforslaget for byggeprojektet kan følge offentliggørelsen af forslaget til kom-
muneplan 09. Den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget kan gøres betinget af 
kommuneplanens endelige godkendelse. 
 
Ad. 2 
Temarevision af detailhandelstemaet vil bevirke, at administrationens kræfter fordeles 
ujævnt i forhold til opstarten af arbejdet med kommuneplanens hele. Revisionen af 
detailhandelstemaet vil være behæftet med betydelige udgifter til konsulentbistand, 
som forudsætning for at processen muligvis kan forløbe hurtigere, end hvis fagenhe-
den alene varetager opgaven. Samtidig er der med planlovgivningen åbnet op for en ny 
måde at planlægge for detailhandel på. Denne knowhow vil ikke blive tilført kommu-
nen, hvis konsulenter overtager opgaven eller blot dele heraf. Endvidere er revision af 
regionplanens byudviklingstema for den samlede kommunale boligudbygning et mere 
presserende tema - end opførelsen af én enkelt dagligvarebutik. 
 
Ad. 3 
Byggeprojektet kan realiseres ved blot at udarbejde en bebyggelsesplan for projektet, 
som IKKE udlægger de ca. 750 m2 ved Smedegade og Smallegade til detailhandel 
(centerformål). Dette areal kan derimod med fordel udlægges til f.eks. parkeringsareal 
eller boligformål. Denne måde at realisere projektet på er blevet bekræftet af Miljøcen-
ter Århus. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Lokalplanforslag trækkes tilbage fra bygherre. 
 
Projekt afventer kommuneplan. 
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02/166 Rammer for anvendelse af Kvickly-grunden i Brønderslev 
 

J.nr.: 01.02.03G01/SN 
2008.126-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-
12\Byggemuligheder v Kvicklygrunden.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget drøfter de fremtidige rammer for bebyggelse på Kvickly-grunden i 
Brønderslev. 
 
Sagsfremstilling: 
I oktober 2006 udarbejdede Stabsenheden for Udvikling og Planlægning et arbejdsno-
tat vedrørende byggemuligheder for karré 1361-35, hvor den tidligere dagligvarebutik 
Kvickly drev forretning. Karréens anvendelse er fastlagt til centerformål, og anvendes 
i dag til boligformål, detailhandel, parkering, friareal og forskellige former for erhverv. 
 
Notatet omfatter en gennemgang af de faktiske forhold samt en vurdering af mulige 
fremtidige byggemuligheder med randbebyggelse i størstedelen af karréen. Ved vurde-
ringen er der taget hensyn til karréens beliggenhed i bybilledet, og til det fremtidige 
arkitektoniske udtryk ved angivelse af maksimal højde og dybde (op til 2½ etager og 
12 meters dybde). Ved ny (væsentlig) bebyggelse, som ikke kan omfattes af nuværen-
de planrammer, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan. 
 
Parkeringsforhold 
Ved etablering af Kvickly (1972) blev der indbetalt 221.000 kr. til parkeringsfonden 
for 33 stk. p-pladser. Der findes ingen dokumentation for indbetaling til parkerings-
fonden ved butikkens udvidelse i 1985-86, hvor der sandsynligvis er indgået anden 
aftale med Brønderslev Kommune. 
 
Indbetaling til parkeringsfonden har løst parkeringsbehovene ved de enkelte byggesa-
ger i karréen, og p-pladserne er derfor anlagt som offentligt tilgængelige parkerings-
pladser i byen. Disse p-pladser kan der ikke gives bonus for ved ny bebyggelse (der 
indbetales kun halvdelen af parkeringspladsens pris, hvilket bl.a. indebærer at der ikke 
er ejerskab til p-pladsen for indbetaler). 
 
Notatet forholder sig ikke éntydigt til den fysiske etablering af dét antal p-pladser som 
parkeringsvedtægten vil udløse. Generelt bør der i forbindelse med nybyggeri ”startes 
forfra”, og p-forholdene afklares i forbindelse med den detaljerede planlægning (lo-
kalplan). Her er det muligt at udarbejde lokalplanbestemmelser, som nedsætter bygge-
lovens generelle krav til anlæg/antal p-pladser. Der kan samtidig analyseres på mulig-
heden for f.eks. at etablere parkeringsdæk ved den offentlige p-plads på Jacobs Plads, 
eller i baggårdene (forudsætter etablering af friareal på dæk over p-areal), osv. 
 
Bilag: 
Arbejdsnotat vedr. Kvickly-grunden, oktober 2006 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Drøftet.  
 
Udvalget har til hensigt at udvise fleksibilitet indenfor rammerne af notatet.  
 
Indbetaling til P-fonden for 33 pladser har fortsat virkning. Det nuværende antal P-
pladser bør fastholdes som minimum. 
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03/167 Forslag til Råstofplan 2008 
 

J.nr.: 01.09.00K04/SN 
2008.151-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-12\Forslag 
til Råstofplan 2008.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget tager forslag til Råstofplan 2008 til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Det Regionale Udviklingsråd har sendt forslag til Råstofplan 2008 til offentlig debat i 
perioden fra den 7. januar til den 14. marts 2008. 
 
Råstofplanen er Regionsrådets udmelding om, hvor i regionen der kan graves sand, 
grus, ler, kalk, kridt, moler og tørv. Regionsrådet fastlægger graveområder og udarbej-
der retningslinier for, hvor og hvordan råstofindvindingen skal foregå. Kommunen 
administrerer råstofplanen. 
 
Råstofplanen beskriver hovedmålene og retningslinierne for råstofplanlægningen samt 
udlægger specifikke graveområder og interesseområder. I Brønderslev Kommune ud-
peges fire områder; 
 
• ved Tolstrup (ler), 
• ved Hellum by (udlæg til interesseområde med henblik på nærmere kortlægning), 
• ved Kirkholt (sand, udlæg til både graveområde og interesseområde) (*), 
• ved Hellum og Dybvadvej (sand) (*). 
 
Råstofplanens udlæg er i overensstemmelse med kommunens overordnede planlæg-
ning. For enkelte områder (*) forudsætter råstofindvinding, at der er udarbejdet tillæg 
til råstofplanen samt mere detaljeret planlægning. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning udarbejder punkt til dagsordenen til Teknik og 
Miljøudvalgets møde den 25. februar 2008. I denne sagsfremstilling vil råstofplanens 
eventuelle konflikter med diverse miljøforhold blive nærmere beskrevet, herunder 
grundlaget for eventuel indsigelse mod forslag til Råstofplan 2008. 
 
 
Bilag: 
Forslag til Råstofplan 2008 
Hvidbog (indsigelsesoversigt, for-offentlighedsfase) 
Kort over graveområder i Brønderslev Kommune 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Udvalget ønsker at anbefale forslag fremsendt af Hellum Maskinstation bl.a. på grund 
af tilgængelighed. I øvrigt ingen bemærkninger.  
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04/168 Høring vedrørende Regional Udviklingsplan 
 

J.nr.: 01.01.02G01/SN 
2007.1686-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-12\Høring 
vedrørende Regional Udviklingsplan.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget tager Regional Udviklingsplan til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Det Regionale Udviklingsråd har sendt forslag til Regional Udviklingsplan (RUP) i 
høring. Under titlen ”Mulighedernes Nordjylland” er RUP´en fremlagt til offentlig 
debat i perioden fra den 23. januar til den 26. marts 2008. 
 
Det Regionale Udviklingsråd har til opgave at udarbejde strategier og indgå i samar-
bejder, der skal støtte og sikre den regionale udvikling. Blandt de største opgaver er 
udarbejdelsen af en Regional Udviklingsplan (RUP) og en Erhvervsudviklingsstrategi, 
sidstnævnte i regi af Vækstforum.  
 
RUP´en indgår i sammenhæng med bl.a. landsplanlægningen og kommuneplanlæg-
ningen. Systemet er hierarkisk inddelt, hvor underliggende planers indhold må ikke 
stride mod overliggende interesser. 
 
RUP´en tegner et fælles billede af regionens samlede udvikling, og er en ”paraply” for 
regionens vækst og fremtidige udvikling som udtrykkes gennem en overordnet vision 
for år 2017 og en række temaområder. Opbygningen af RUP´en kan sammenlignes 
med den kommunale planstrategi. Blot skal RUP´en på grundlag af en helhedsvurde-
ring beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og ud-
kantsområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, inkl. turis-
me, beskæftigelse, uddannelse og kultur. 
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I forhold til de prioriterede opgaver i den kommunale servicestrategi og indsatsområ-
derne i planstrategien er der fin overensstemmelse med RUP´ens fem særligt priorite-
rede satsninger. Især de med *-markering. De fem satsninger omfatter: 
 
• Kompetenceløft* 
• Kreative alliancer mellem natur, kultur, turisme og oplevelseserhverv* 
• Trafikalt og digitalt forbundet Nordjylland 
• Globalisering  
• Strategiske alliancer, nye samarbejdsformer for offentligt-privat samarbejde 
 
Inden for hvert prioriteret område er fastlagt en delvision som beskriver området i år 
2017. Samtidig beskrives de kommende 3-4 års indsatser indenfor det prioriterede om-
råde. 
 
Grundet RUP´ens meget overordnede karakter og overensstemmelse med Brønderslev 
kommunes planlægning vurderes planens indhold at være i harmoni med Brønderslev 
Kommunes ønsker for den fremtidige udvikling. Der afholdes debatmøde om planen i 
Frederikshavn hos ”Martin” den 11. marts 2008, kl. 17.00. Læs mere om regional ud-
vikling på www.rn.dk u. Regional Udvikling. 
 
 
Bilag: 
Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 
Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 (pixiudgave) 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Anbefales taget til efterretning. 
 
Udvalget udtaler anerkendelse af planens visionære indhold og indsatsområder. Der er 
god overensstemmelse med kommunens øvrige plan- og politikgrundlag. 

http://www.rn.dk/
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05/169 Forslag til opstart af byudviklingsplan - masterplan - for 
Dronninglund By 
 

J.nr.: 01.02.05P16/BB 
2008.52-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-12\Forslag 
til opstart af byudviklingsplan - masterplan - for Dronninglund By.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget godkender, at der udarbejdes en masterplan for Dronninglund, dog såle-
des at denne tidsmæssigt koordineres med masterplanen for Hjallerup, således at ar-
bejdet først igangsættes, når masterplanen for Hjallerup er klar til den endelige politi-
ske vedtagelse. 
 
Sagsfremstilling: 
Formanden for Udviklings- og Planlægningsudvalget har foreslået at starte planlæg-
ningsarbejde op for en ny byudviklingsplan – masterplan – for Dronninglund By. 
 
Baggrunden for dette ønske skal ses i sammenhæng med, at der i Dronninglund By nu 
kun er ca. 2,2 ha kommunalt ejet udlagt areal til boligformål tilbage (i Moltkesvej-
udstykningen), heraf er de ca. 0,8 ha byggemodnet, jf. vedlagte bilag. Der er tilsvaren-
de udlagt ca. 11,8 ha til boligformål, som er i privat eje, heraf er 4,5 ha byggemodnet.  
 
Der er således ca. 14 ha udlagt til boligformål i kommuneplanen, og da der kan forven-
tes en relativ hurtigt afsætning af de resterede kommunale arealer, er der behov for nu 
at se på den fremtidige byudvikling på tilsvarende måde, som der pt. arbejdes med en 
masterplan for Hjallerup. 
 
Udarbejdelsen af masterplanen for Hjallerup bygger på høj grad af involvering af de 
lokale kræfter og et tæt samarbejde med ekstern konsulentbistand. Udgiften til konsu-
lentbistand i forbindelse med masterplanen for Hjallerup beløber sig til ca. 150.000 kr. 
Der er vedlagt tidsplan for udarbejdelse af masterplan for Hjallerup, hvoraf fremgår de 
forskellige faser og medvirkende aktører i processen. 
 
 
Bilag: 
Ledige boligarealer i Dronninglund pr. 15. januar 2008 
Tidsplan for udarbejdelse af Masterplan Hjallerup 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Koordineres med kommuneplanarbejdet. Der startes snarest med et fællesmøde mel-
lem Teknik- og Miljøudvalget & Udviklings- og Planlægningsudvalget omkring byud-
vikling i Dronninglund.  
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06/170 Opstart af kommune- og lokalplanlægning i Hjallerup 
 

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

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-12\Opstart 
af kommune- og lokalplanlægning i Hjallerup.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget tager stilling til, hvilket område i Hjallerup der først skal kommune- og 
lokalplanlægges. 
 
Sagsfremstilling: 
I 2007 igangsatte Byrådet med baggrund i mangel på arealer udlagt til boligformål et 
masterplanarbejde for Hjallerup. Situationen er pt. således: 
 
Boliger 
Østermarken ......................................................................................................  0,0 ha 
Rosenlunden ......................................................................................................  0,0 ha 
Lokalplan nr. 10-48 (11 ledige grunde) ............................................................  1,1 ha 
Lokalplan nr. 10-45 (Holmsøhuse) ...................................................................  0,6 ha
I alt ....................................................................................................................  1,7 ha 
Erhverv 
Erhvervsareal motorvejen (KP udlagt) .............................................................  *30,4 ha
I alt ....................................................................................................................  32,1 ha 
 
*Ikke byggemodnede / nyudlagte områder 
 
Da der er udlagt i alt 32,1 ha til bolig og erhverv i Hjallerup og den samlede ramme for 
Hjallerup er på 20 ha, kan det blive nødvendigt med en afklaring med Miljøcenter År-
hus om, hvorvidt det udlagte erhvervsareal på 30,4 ha skal belaste rammen. Der er tid-
ligere udarbejdet lokalplaner i Hjallerup efter udlægningen af det store areal til er-
hvervsformål ved motorvejen, uden at Nordjyllands Amt har gjort indsigelse mod lo-
kalplanforslagene.  
 
Det vil med andre ord sige, at der pt. kun er 11 ledige kommunale byggemodnede 
grunde tilbage i udstykningen ved Vestergade. Der er endvidere udlagt et 0,6 ha pri-
vatejet og lokalplanlagt areal i umiddelbart vest for den kommunale udstykning. 
 
Der er således et presserende behov for at igangsætte kommune- og lokalplanlægning 
for nye boligområder. 
 
Ifølge forslag til masterplan for Hjallerup opereres med fremtidige byudviklingsområ-
der i ”Vestbyen”, ”Markedsbyen”, ”Hesteskoven” og ”Åbyen”, jf. vedlagte kortbilag 
fra masterplanen. De områder, der prioriteres først er ”Markedsbyen” og  ”Vestbyen”.  
 
Indenfor hvert af disse byudviklingsområder kan der umiddelbart igangsættes kommu-
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ne- og lokalplanlægning uden store økonomiske investeringer i nye overordnede vej-
anlæg.  
 
I ”Vestbyen” kan inddrages et område syd for udstykningen ved Granvej, mens der i 
Markedsbyen kan inddrages et areal ved at forlænge Østermarken. 
 
Der er indhentet et tilbud på udarbejdelse af bebyggelsesplan med tilhørende lokalplan 
for området i ”Vestbyen”, som beløber sig til ca. 50.000 kr. Det forventes, at dette til-
bud beløbsmæssigt kan overføres på området ved Østermarkens forlængelse. 
 
 
Bilag: 
Opstart lokalplanlægning Hjallerup 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Planlægning igangsættes umiddelbart for ”Vestbyen”. Det anbefales, at planlægning 
for ”Markedsbyen” også igangsættes. Det anbefales, at det finansieres over grund-
salgskonto. 
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07/171 Forespørgsel om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lo-
kalplan for et område til boligformål i den sydøstlige del af Dron-
ninglund 
 

J.nr.: 01.02.05P15/BB 
2008.80-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-
12\Forespørgsel om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for 
et område til boligformål.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget godkender, at der igangsættes kommune- og lokalplanlægning med hen-
blik på at overføre område D til byzone til boligformål i den sydøstlige del af Dron-
ninglund, herunder at afklare den nærmere placering af omfartsvejen. 
 
Sagsfremstilling: 
I maj 2007 modtog Brønderslev Kommune en anmodning fra en lodsejer med jord i 
den sydøstlige del i Dronninglund om afholdelse af et møde med henblik på godken-
delse af, at nærmere angivne arealer inddrages i byzone til boligformål. Dette møde 
blev holdt den 25. maj 2007 med deltagelse af bl.a. borgmester, formanden for Udvik-
lings- og Planlægningsudvalget, Teknisk Direktør m.fl. fra Brønderslev Kommune 
samt lodsejer og to til projektet tilknyttede landinspektører. 
 
Inddragelse af den omhandlede jord kræver udarbejdelse af dels kommuneplantillæg 
dels lokalplan. På mødet blev det aftalt, at lodsejeren skulle sende en ansøgning herom 
med kortbilag udvisende de konkrete arealer. Dette blev sendt til Brønderslev Kom-
mune den 21. juni 2007. 
  
I december 2007 henvender lodsejerens landinspektør sig for at høre, hvorledes sagen 
står. Lodsejeren fremsender derfor fornyet forespørgsel om inddragelse af arealer til 
byudviklingsformål, jf. vedlagte kortbilag. Ansøger prioriterer nu områderne i følgen-
de rækkefølge D, E+C, og endelig A+B. Områderne A og B er kommuneplanlagte, 
mens områderne D, E og C ikke er udlagt i kommuneplanen. De tre områder D, E og C 
udgør tilsammen ca. 15,25 ha. 
 
Områderne er alle vist som mulige byudviklingsområder i den masterplan, som Byrå-
det i Dronninglund godkendte den 14. september 2004, jf. vedlagte kortbilag. Som det 
fremgår af kortbilaget til masterplanen fra 2003 inkluderer planen, at der etableres en 
omfartsvej sydøst om Dronninglund. Skønsmæssigt beløber denne sig til ca. 11,5 mio. 
kr., som anført i vedlagte bilag. Efterhånden som områderne indenfor masterplanen 
realiseres vil behovet for omfartsvejen blive yderligere aktuel.  
 
Planlægningsmæssige forhold 
I Regionplan 2005 er Dronninglund By tildelt en ramme på 30 ha til byudviklingsfor-
mål (boliger og erhverv).  
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Rammen ser pt. således ud:  
 
Dronninglund 
Boliger (Ikke byggemodnede/nyudlagte områder) 
Øster Mølle syd (3.B7) 1,4* (etape III) + 0,8 (Rest etape I og II) ..................  (*)2,2 ha 
Øster Mølle (tæt/lav I+II) privat ......................................................................  * 1,9 ha 
Nord for Geråvej (06-37A, 06-37B og 06-37C), privat ..................................  * 5,4 ha 
Lokalplan nr. 06-35 B, privat ..........................................................................  0,2 ha 
Lokalplan nr. 06-41, privat .............................................................................  1,2 ha 
Lokalplan nr. 06-43 (44 parceller – heraf 31 ledige) privat ............................  3,1 ha
Boliger i alt .....................................................................................................  14,0 ha 
 
Erhverv 
Karetmagervej .................................................................................................  0,4 ha 
Dregårdsvej .....................................................................................................  1,6 ha 
Erhverv i alt......................................................................................................  2,0 ha 
 
I alt boliger og erhverv.....................................................................................  16,0 ha 
* arealer, som ikke er byggemodnede 
 
Det vil med andre ord sige, at der kan inddrages ca. 14 ha i byzone, idet rammen på 30 
ha angiver de arealer, der løbende må være udlagt i kommuneplanen til byudviklings-
formål. 
 
Som det fremgår af oversigten ovenfor er 11,8 ha af de udlagte arealer i privat eje og 
heraf er ca. 7,3 ha ikke byggemodnet. De kommunalt ejede arealer udgør ca. 2,2 ha, 
hvoraf de 1,4 ha ikke er byggemodnet. 
 
Der kan således på nuværende tidspunkt igangsættes kommune- og lokalplanlægning 
for ca. 14 ha. til boligformål. Da der ikke pt. er mange resterende kommunale arealer 
tilbage, bør kommunen sikre sig, at der kan udlægges arealer i kommunalt regi, hvor-
for en del af den ledige ramme afsættes hertil. Det foreslås således, at en del af den 
ledige ramme på 14 ha anvendes i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning for 
delområde D, mens resten forbeholdes til en eventuel kommende kommunal udstyk-
ning. I forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen for område D, skal den 
nærmere placering af omfartsvejen afklares. 
 
Såfremt der igangsættes en masterplanlægning for Dronninglund By, vil der herefter 
være ledig ramme til at realisere nye byudviklingsområder.  
 
 
Bilag: 
Fornyet fremsendelse af ansøgning af 21.06.2007 om udarbejdelse af lokalplan for del 
af ejendommen 104a, Ørsø Fjerding, Dronninglund, 03.01.2008 
Kortbilag med størrelser på delområderne A, B, C, D og E 
Masterplan for Dronninglund, sydøstlige kvadrant af Dronninglund By, 2003 
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Oversigt over udgift til etablering af omfartsvej sydøst om Dronninglund 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Udsat. Der gennemføres forhandling med bygherre.  
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08/172 Undersøgelse af egnede lokaliteter til vindmøller i Brønders-
lev Kommune i henhold til udskiftningsordningen 
 

J.nr.: 01.02.20P05/BB 
2007.1304-0 

T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2008\2008-10-01\Undersøgelse af 
egnede lokaliteter til vindmøller i Brønderslev Kommune i henhold til 
udskiftningsordningen.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalget drøfter, om der skal igangsættes en egentlig planlægning for et eller fle-
re af de potentielle nye vindmølleområder.  
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede i møde den 27. november 2007 at 
sagen skulle genoptages på et senere møde. Udvalget er indstillet på at finde de nød-
vendige områder. 
 
Der er nu fremskaffet de beregninger, som blev udført i forbindelse med udarbejdelse 
af regionplantillæg nr. 198, hvor muligheden for opstilling af yderligere vindmøller i 
Ryå Vest blev undersøgt.  
 
Støjberegningerne er foretaget for forskellige størrelser og antal møller. Beregningerne 
viser, at støjgrænsen på 44 dB(A) (i følge ny støjbekendtgørelse fra december 2006) 
kan overholdes ved alle nabobeboelser, mens grænsen ikke helt kan overholdes i må-
lingerne hos øvrige støjfølsomme anvendelser (modelflyveklubben på Sønder Engvej 
62 og UL-flyveklubben på Sønder Engvej 98). Beregningerne er vedlagt som bilag. 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 18. december 2007, at 
der gennemføres foroffentlighedsfase med forslag til valg mellem følgende placerin-
ger: 
 
• Grishøjgård (3 stk.) 
• Ryå Øst - vestligst muligt (3 stk.) 
• Øster Hjermitslev (3 stk.) 
• Vest for Stenum (3 stk.) 
 
Johannes Trudslev var fraværende. 
 
Økonomiudvalget oversender i møde den 10. januar 2008 sagen til Byrådet. 
 
Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen var fraværende. 
 
Byrådet besluttede i møde den 17. januar 2008 at udsætte sagen. 
 
Steen Christensen, Martin Rishøj og Carsten Jespersgaard var fraværende. 
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning bemærker den 4. februar 2008, at By-
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rådet den 29. januar 2008 har afholdt et temamøde, hvor eventuelle mulige nye områ-
der til vindmøller til erstatning for vindmølleområdet ”Ryå Øst” blev drøftet. Der var 
bred enighed i Byrådet om at pege på et område til vindmøller i området ved ”Ryå 
Vest”, hvilket vil sige vest for motorvejen og syd for den eksisterende vindmøllepark 
”Ryå Vest”.  
 
Stabsenheden bemærker, at et eventuelt nyt vindmølleområde mellem kommunegræn-
sen til Aalborg og den eksisterende vindmøllepark ”Ryå Vest” er berørt af økologisk 
forbindelse, beskyttelsesområde for vindmølleparkområdet ”Ryå Vest”, åbeskyttel-
seslinie omkring Ryå, samt at området ikke kan overholde gældende afstandskrav til 
nabomølleparker (er fastsat til 6.000 m i Regionplan 2005 med mulighed for mindre 
afstand, hvis visualisering kan godtgøre at parkerne ikke visuelt skæmmer landskabet). 
Endvidere kan området blive berørt af kravet om 500 m til motorvej.  
 
Sagsfremstilling: 
Regeringen indgik den 29. marts 2004 aftale med oppositionen om en udskiftnings-
ordning for vindmøller, som skal medvirke til nedtagning af mindre og uhensigtsmæs-
sige placerede møller og fremme en fortsat udbygning med nye større møller. 
 
Nordjyllands Amt havde med udgangen af 2006 peget på et område ved Ryå Øst til 
erstatningsområde for uheldigt opstillede vindmøller. Det fremgår af regionplanen, at 
formålet med saneringen er at reducere den landskabelige påvirkning. 
 
Økonomiudvalget besluttede den 8. marts 2007, pkt. 26/83, ikke at starte planlægnin-
gen for Ryå Øst, idet det vurderes, at området ikke er egnet i forhold til andre steder i 
kommunen. Denne holdning gjorde kommunen også gældende overfor amtet ved ind-
sigelse mod regionplantillægget, som udpeger Ryå Øst. 
 
Planlægningen forudsætter udarbejdelse af VVM, kommuneplantillæg og lokalplan. 
Dette arbejde skulle have været udført inden udgangen af 2007 for at imødekomme 
regeringens ønsker for udskiftningsordningen. Ordningen er derfor stærkt forsinket. 
 
Miljøministeriet samt Trafik- og Energiministeriet har den 13. august 2007 haft møde 
med borgmestrene fra de kommuner, hvor der er områder, som er relevante for ud-
skiftningsordningen. På mødet blev det aftalt at indgå i en dialog om fremme af ud-
skiftningsordningens formål, herunder bl.a. at udpege øvrige eventuelle egnede områ-
der. Udarbejder kommunen ikke det fornødne plangrundlag, kan det være nødvendigt, 
at Miljøministeriet iværksætter tiltag for at fremme gennemførelsen, det vil sige, at 
ministeriet overtager planlægningen med hjemmel i planlovens bestemmelser herom. 
Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. september 2007, pkt. 7/295, at iværksætte 
undersøgelse og eventuelle samarbejdsmuligheder med Aalborg Kommune.  
 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har nu undersøgt eventuelle mulige alter-
nativer til området Ryå Øst. Som det fremgår af vedlagte kortbilag er der kun ganske 
få områder i kommunen, hvor det er muligt at opstille møller. 
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Bilag: 
Område med mindst 500 m til nabobeboelse i område ved Ryå Vest 
Beskyttelsesområde for regional vindmølleområde Ryå Vest 
Økologisk forbindelse i område ved Ryå Vest 
Åbeskyttelseslinie omkring Ryå ved Ryå Vest 
Restriktioner Ryå Vest 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Udvalget anbefaler, at der udarbejdes forslag til placering i Ryå Vest.  
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09/173 Forslag til temalokalplan nr. 1445-04 for "Erhvervsfacader, 
Ålborgvej - Hjørringvej" i Brønderslev 
 

J.nr.: 01.02.05P16/LRW 
2007.673-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-12\Forslag 
til temalokalplan nr. 1445-04.doc 

ÅBEN SAG
UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender lokalplanforslag nr. 1445-04 for ”Erhvervsfacader, Ålborgvej - Hjør-
ringvej” i Brønderslev. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til temalokalplan nr. 1445-04 for ”Erhvervsfacader, Ålborg-
vej – Hjørringvej”, i Brønderslev. 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget har den 22. maj 2007 vedtaget at ville meddele 
forbud efter Planlovens § 14, mod opstilling af billboard på et areal ved Ålborgvej – 
Hjørringvej. Forbuddet gælder indtil der er vedtaget lokalplan, dog ikke længere end 
frem til den 24. juni 2008.  
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget godkendte den 22. maj 2007, at der udarbejdes 
en lokalplan, der skal fastholde og fremme en attraktiv facadelinie ved indkørsel til 
Brønderslev by.   
 
Lokalplan nr. 1445-04 afløser ikke de allerede eksisterende tinglyste lokalplaner for 
området, men foreskriver nogle mere præcise bestemmelser og restriktioner for anven-
delsen af og skiltning i et erhvervsområde. 
 
Fagenheden for Teknik og Forsyning har vurderet, at temalokalplanen ikke udløser 
miljøvurdering. 
 
Lokalplanforslaget vil blive gennemgået på mødet. 
 
 
Bilag: 
Udkast til temalokalplan forslag 1445-04 
A3 matrikelkort 1445-04 
A3 oversigtskort 1445-04 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Anbefales sendt i høring. 
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10/174 Udarbejdelse af ny lokalplan 06-47, erhvervsområde ved 
Nordre Ringgade og Margrethelund, Dronninglund 
 

J.nr.: 01.02.05P16/CHH 
2008.163-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-12\Tillæg 
til lokalplan 06-32, Dronninglund.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling:  
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget godkender, at der udarbejdes en ny lokalplan nr. 06-47, der fastlægger anven-
delsen af del af ejendommen 101a Ørsø Fjerding, Dronninglund, ved vejen Margrethe-
lund op til Nordre Ringvej, matr. nr. 101fg samt matr. nr. 101 fe Ørsø Fjerding, Dron-
ninglund til erhvervsformål så som kontorer, klinikker og offentlige formål. 
 
Sagsfremstilling: 
En eksisterende virksomhed med adressen Nordre Ringgade 5 har ønsket at erhverve 
et areal af matr.nr. 101a Ørsø Fjerding, Dronninglund, til at sikre sine udvidelsesmu-
ligheder. 
 
Lokalplan nr. 06-06 fra 1979 udlægger i dag området, som virksomheden ønsker at 
overtage, til offentlige formål som skoler, idrætsformål og institutioner for yngre og 
ældre. Lokalplanen er til hinder for den ønskede anvendelsesændring. Lokalplan nr. 
06-32 blev vedtaget i 2000 og dækker udelukkende den omtalte virksomhed på matri-
kel 101fg, Ørsø Fjerding, Dronninglund. 
 
I kommuneplanen er arealet på begge sider af vejen Margrethelund op til Nordre 
Ringvej udlagt til erhvervsformål så som kontorer, klinikker, offentlige formål og lig-
nende formål.  
 
Arealerne, som er vist på kortbilag 1, foreslås medtaget i en ny lokalplan, således at 
arealet umiddelbart kan sælges til erhvervsformål i overensstemmelse med kommune-
planen. 
 
Brønderslev Kommune ejer de to matrikler 101a og 101fe Ørsø Fjerding, Dronning-
lund. 
 
Efter en vedtagelse af ovennævnte lokalplan, vil der stadigvæk være et areal på ca. 
11.300 m² vest for plejehjemmet Margrethelund til en eventuel udvidelse eller til en 
anden institution. Vejadgang til dette område kan ske via en sidevej til Lundagervej 
mellem nr. 28 og 40a. Der er øst for vejen opført beskyttede boliger og LEV har en 
boligenhed vest for dette offentlige vejareal. Vest for fjernvarmeværket med adressen 
Tidselbak Alle 18 vil der være ca. 9.700 m² til en eventuel udvidelse af fjernvarme-
værket eller til en ny institution. 
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Bilag:  
Kortbilag kommuneplanrammer 
Kortbilag lokalplanområde 06-47 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Udvalget er positivt stemt overfor udarbejdelse. Virksomhed tilskrives om tidsperspek-
tiv. 
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11/175 Ophævelse af lokalplan B-21, Brønderslev by 
 

J.nr.: 01.02.05P16/CH 
2008.152-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-
12\Ophævelse af lokalplan B-21, Brønderslev by.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling:  

Fagenheden for Teknik og Forsyning forslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get  

• godkender, at lokalplan nr. B-21 for et område mellem jernbanen og Øster Kærvej i 
Brønderslev ophæves, og at arealet føres tilbage til landzone, 

• godkender, at ejendommen Spejlborgvej 34 opretholdes med status som erhvervs-
område, medmindre ejeren i en høring giver udtryk for et ønske om tilbageførsel til 
landzone, 

• at udvalget drøfter, hvilken del af arealet, der tilbageføres til landzone. 
 

Sagsfremstilling: 
I offentlighedsperioden omkring kommuneplan 2005 for Brønderslev gjorde Nordjyl-
lands Amt indsigelse imod en overskridelse af retningslinie 2.3.2 i regionplan 2005 om 
løbende rummelighed for byudvikling. Det allerede udlagte areal var på 140 ha, mens 
rammen var på 60 ha. 
 
I den forbindelse godkendte Økonomiudvalget på mødet den 4. maj 2005, at udtage 
det lokalplanlagte og kommunalt ejede areal mellem jernbanen og Øster Kærvej i 
Brønderslev.  
 
Der blev udsendt et rettelseshæfte i 8 uger, hvor lokalplan B-21 blev foreslået ophæ-
vet. Den 9. november 2005 blev kommuneplanen godkendt af Byrådet med de foreslå-
ede ændringer.  
 
Lokalplan B-21 har været udtaget af beregningen af ramme for byudvikling siden god-
kendelsen af kommuneplanen. Det betyder, at lokalplan 1641-04 ikke vil kunne vedta-
ges endeligt, medmindre ovennævnte arealer af B-21 ophæves. 
 
Tilbageførsel til landzone kan jf. planlovens § 33 ske uden fornyet lokalplanlægning. 
 
Arealet er lokalplanlagt i april 1985. Arealet er udstyret med et sidespor til jernbanen 
Aalborg – Hjørring. Der har mod forventning ikke været henvendelser fra interessere-
de erhverv med behov for togtransport. 
 
Ejendommen Spejlborgvej 34 er i privat eje og ligger indenfor lokalplan B-21. Hvis 
arealet mod ejers vilje tilbageføres til landzone, vil der eventuelt kunne rejses erstat-
ningssag.  
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Et mindre areal af B-21 opretholdes i byzone, da det er omfattet af lokalplan 1641-04 
for udvidelse af erhvervsområde syd, der er i høring. 
 
Der foreligger et forslag om, at udflytte rengøring af DSB´s togsæt fra Lindholm til 
arealet. Dette vil kun kunne lade sig gøre, hvis en del af arealet beholdes indenfor lo-
kalplanen.  
 
 
Bilag: 
Kort 
Indsigelse fra Nordjyllands Amt 
Uddrag af rettelseshæfte til kommuneplan 2005 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Udvalget anbefaler fagenhedens forslag, herunder at hele arealet (excl. Spejlborgvej 
34) tilbageføres. 
 
Udvalget er indstillet på at udarbejde ny lokalplan, såfremt udflytning af DSB rengø-
ring bliver aktuel. 
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12/176 Ansøgning om støtte til annoncering i VisitNordjylland 
 

J.nr.: 24.05.00Ø40/SS 
2008.159-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-
12\Ansøgning om støtte til annoncering i VisitNordjylland.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling 
til ansøgning om støtte på 30.000 kr. til annoncering i VisitNordjylland. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Udviklingsråd har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte på 30.000 
kr. til annoncering i VisitNordjylland. Erhvervs- og Turistcentret har i 2007 fået me-
gen negativ respons på den manglende annoncering i kort-guiden VisitNordjylland og 
ønsker derfor at annonce i 2008. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Bevilget.  
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13/177 Ansøgning om støtte til etablering og bemanding af I-bureau 
i Asaa i 2008 
 

J.nr.: 24.05.00Ø40/SS 
2008.160-0 

T:\Sag\Udviklings- og Planlægningsudvalget\Sager\2008-02-
12\Ansøgning om støtte til etablering og bemanding af I-bureau i Asaa i 
2008.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling 
til ansøgning om støtte på 95.000 kr. til etablering og bemanding af I-bureua i Asaa i 
2008. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Udviklingsråd har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte på 95.000 
kr. til etablering og bemanding af I-bureau i Asaa i 2008. 
 
Brønderslev Udviklingsråd har i samarbejde med Dronninglund Turistforening og 
Asaa Camping udarbejdet et forslag til servicering af turisterne i den østlige del af 
kommunen. 
 
Serviceringen vil foregå i den normale åbningstid for Asaa Camping, der er alle ugens 
dage fra kl. 8.00 – 22.00 med middagslukning 12.00 – 14.00. I perioden 1. juli – 18. 
august vil der desuden være ansat en turistmedarbejder gennem Brønderslev Erhvervs- 
og Turistcenter. 
 
Udgifterne er anslået til 
Servicering af turister fra den 15. marts til den 30. oktober ....................... 45.000 kr. 
Udgift til medhjælp i højsæsonen (30. juni til 18. august) .......................... 30.000 kr. 
Lokaleleje .................................................................................................... 20.000 kr. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 
 
Bilag: 
Ansøgning 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Bevilget. 
 
Udvalget anmoder om forhandling med Brønderslev Udviklingsråds bestyrelse om 
fremtidig gensidig finansiering af turistområdet.  
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ÅBEN SAG
UP

 
Indstilling: 
Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget giver et til-
skud på 40.000 kr. til Brønderslev Handelsstandsforenings julebelysning i 2007. Til-
skuddet finansieres af pulje til Erhvervsfremme og Turisme. 
 
Kommunaldirektøren foreslår desuden, at Udviklings- og Planlægningsudvalget 
drøfter principperne for, hvorledes tilskud til opsætning af julebelysning i Brønderslev 
Kommune skal være fremover. 
 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede i møde den 15. januar 2008 at ud-
sætte sagen på nærmere undersøgelse. 
 
Fraværende:  Johannes Trudslev uden afbud og Runa Christensen 
 
Kommunaldirektøren foreslår, at sagen drøftes på ny. 
 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Handelsstandsforening har af den gl. Brønderslev Kommune i en årrække 
fået et tilskud til julebelysningen i Brønderslev by.  
 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede i møde den 12. november 2007, pkt. 1/103 at rette 
henvendelse til borgmesterkontoret m.h.t. ensartede regler for tilskud til opsætning af 
julebelysning i byerne. 
 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
Tidligere praksis med tilskud til Brønderslev Handelsstandsforening videreføres for 
2007.  
 
Det undersøges, hvilken støtte handelsstandsforeningerne i Dronninglund og Hjallerup 
har modtaget i 2007.  
 
Teknik- og Miljøudvalget samt Udviklings- og Planlægningsudvalget finder fremtidig 
praksis for støtte til julebelysning i alle byer.  
 
Ole Bruun er i mod udbetaling af støtte.  
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12\Orientering.doc 

ÅBEN SAG
UP

 
1. Naturklagenævnet har afgjort klagesagen vedrørende lokalplan 1941-01 for ”Om-

råde til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev øst”.  
 
Bilag: 
Afgørelse af 24. januar 2008 

 
2. Status vedrørende lokalplanudarbejdelse.  
 

Bilag: 
Notat 

 
3. Besigtigelsestur til boligområderne m.m. i de resterende byer. 
 
4. Ansøgning om etablering af forretning på Østergade 24-32A, Brønderslev. 
 
5. Busbetjening og –information. 
 
6. Siten ved Krebsehavet. 
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. februar 2008 
Fraværende: Johannes Trudslev 
 
ad 1 - Taget til efterretning. 
 
ad 2 - Drøftet. 
 
ad 3 - Der arrangeres ture udenfor møderække. 
 
ad 4 - Taget til efterretning. 
 
ad 5 - Taget til efterretning. 
 
ad 6 - Behandles i Teknik- og Miljøudvalget. 
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