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01    Supplerende høring om Forslag til Råstofplan 2008, Region Nordjylland 
J.nr.: 01.09.00K04/dwtftnp 
 08/1396 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte den 6. marts 2008, pkt. 06/428 høringssvar til Region Nordjyllands forslag til 
Råstofplan 2008.  

På baggrund af de indkomne høringssvar har Region Nordjylland valgt at gennemføre en sup-
plerende høring omkring forslaget til Råstofplan 2008. 

Den supplerende høring omfatter fire områder i Brønderslev Kommune, hvor Region Nordjyl-
land påtænker at beslutte følgende: 

Interesseområdet Søheden Plantage - område til indvinding af betonsand 

• Interesseområdet skal udgå af den endelige råstofplan.  

Interesseområdet Rebsenge - område til indvinding af gulbrændende ler 

• Interesseområdet skal indskrænkes til den anmeldte ret, der findes i området.  

Graveområdet Hellum nordøst - indvinding af sand og grus 

• Den del af graveområdet, der ligger i regionalt naturområde i Regionplan 2005, tages ud af 
graveområdet.  

Graveområdet Grindsted - indvinding af gulbrændende ler 

• Graveområdet skal ikke udvides udover de grænser, der gjaldt i Regionplan 2005.  

Fagenheden for Teknik og Forsyning kan konstatere, at Region Nordjyllands påtænkte beslut-
ninger for de ovenstående fire områder i Råstofplan 2008, i alle fire tilfælde vil være i overens-
stemmelse med Byrådets beslutning på byrådsmødet den 6. marts 2008.  

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøf-
ter sagen.   

 
Bilag: 
Supplerende høring om forslag til Råstofplan 2008 - Søheden  
Supplerende høring om forslag til Råstofplan 2008 - Rebsenge 
Supplerende høring om forslag til råstofplan 2008 - Hellum 
Supplerende høring om forslag til Råstofplan 2008 - Grindsted 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Det konstateres med tilfredshed, at Brønderslev Kommunes Byråds tilkendegivelser er imøde-
kommet. 
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02    Vedtagelse af lokalplan nr. 1707-01 for "Boliger ved Himmerlandsgade 17 i

Brønderslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/650 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet har den 3. april 2008 godkendt forslag til lokalplan nr. 1707-01 for ”Boliger v. Himmer-
landsgade 17 i Brønderslev” og kommuneplantillæg nr. 15 (B). Lokalplanforslaget har været of-
fentliggjort i perioden fra den 15. april 2008 til den 10. juni 2008. Der er kommet to indsigelser.
Se bilag 2 og 3. 

Indsigelserne henviser til,  

•         at lokalplanforslaget er i strid med kommuneplanen, og at der tidligst bør tages stilling til en
sådan byvækst i kommuneplan 2009, 

•         at kommunen har en generel planlægningsmæssig forpligtelse til sikre, at landbrugsjord ik-
ke udnyttes til by- eller boligformål, før eksisterende udlæg er tilstrækkeligt udnyttet, 

•         at der er givet afslag til en tilsvarende ansøgning om byvækst ved Starengvej, 

•         at tilladelsen til 10 boliger vil medføre en væsentlig forøgelse af trafikken på Himmerlands-
gade. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer, at indsigelserne er velbegrundede, idet byvækst
bør ske efter en samlet planlægning for et større område. Det er korrekt, at ansøgerne til æn-
dring af areal fra landbrugsdrift til boligformål nord for Starengvej har fået svar om, at en sådan 
ansøgning skal afvente den nye kommuneplan. 

Lokalplanen har nødvendiggjort tilkøb af jord fra to ejendomme. Ejer af ejendommen Sønder-
gade 130 har indsendt brev om, at han ikke ønsker at sælge jorden, og at der er fortrydelsesret. 
Se Bilag 4. Ejer af lokalplanområdet har indsendt brev fra hans advokat, der oplyser, at slutsed-
len er underskrevet, og at handlen ikke kan annulleres. Se bilag 5. Fagenheden bemærker, at
forholdet må afgøres parterne imellem. 

Bemærkninger fra ejer af lokalplanområdet påregnes at foreligge til udvalgsmødet. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget be-
handler indsigelserne til lokalplan nr. 1707-01 for ”Boliger v. Himmerlandsgade 17 i Brønders-
lev” og kommuneplantillæg nr. 15 (B) samt bemærkningerne fra jordsælger og afgør om de skal
afvises. 

Fagenheden foreslår desuden, at Byrådet i givet fald vedtager lokalplan nr. 1707-01 endeligt. 

 
Bilag: 
Kort med indsigere.pdf 
Indsigelse fra Rita Jensen og Carsten Frederiksen 
Bemærkninger fra Hanne Møgelmose 
Brev fra Jan Augustesen 
Advokatbrev om erklæring fra Jan Augustasen vedr. handel 
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Svar i partshøring 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Udvalget indstiller lokalplanforslag til endelig godkendelse. 
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03    Vedtagelse af lokalplan nr. 1512-01 for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, 

Brønderslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/208 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1512-01 for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brøn-
derslev" og kommuneplantillæg nr. 16 (B). 

Lokalplanen udlægger området til tæt/lav boligområde. Der må i området opføres maksimalt 39 
tæt/lave boliger. 

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Byrådet den 8. maj 2008. Lokalplanforslaget har været i of-
fentlig høring i perioden fra den 20. maj 2008 til den 15. juli 2008. Der er indenfor høringsperio-
den indkommet tre indsigelser mod lokalplanforslaget fra Tine Lauersen og Niels Henrik Djer-
næs, Tolstrupvej 60, Andelsboligforeningen AB Nygårdsvænget og fra Rikke og Flemming Yt-
ting Hansen, Tolstrupvej 47. 

Indsigerne bor på ejendommen, der er beliggende umiddelbart overfor ind- og udkørselsareal til 
lokalplanområdet. De mener, at en indkørsel til et område med 39 boliger vil medføre store ge-
ner i form af øget trafikmængde. De foreslår, at man laver indkørsel til området via Vestmanna 
Allé og/eller Nygårdsvænget. Se vedlagte bilag 1, indsigelse fra naboer, Tolstrupvej 60. 

Alternativ tilkørsel til lokalplanområdet har tidligere været diskuteret i planprocessen. Dengang 
blev der truffet beslutning om, at vejadgang skal ske via Tolstrupvej. Vejadgang via Vestmanna 
Allé vil være til gene for beboere på Psykiatrisk plejehjem og Hedegårdsskolens elever.    

Yderligere skal nævnes, at etableringen af Nordre Ringvej skal være med til at mind-
ske trafikken på Tolstrupvej.  

Andelsboligforeningen AB Nygårdsvænget er kommet med indsigelse. Andelsboligforeningen 
mener, at etablering af boligområde på Tolstrupvej 57, Brønderslev, vil skabe øget trafik og me-
re uro og larm i deres private område, boligområdet øst for lokalplanområdet. De mener, at folk 
vil benytte deres område som gennemkørsel pga. de stiforbindelser, der støder op til lokalplan-
området. Se vedlagte bilag 5, indsigelse fra Andelsboligforeningen AB Nygårdsvænget. 

ndsigelsen menes at være irrelevant. Stierne, der nævnes, eksisterer allerede. Det vurderes, at 
etableringen af et boligområde på Tolstrupvej 57, ikke vil skabe øget trafik på allerede eksiste-
rende stier. Til lokalplanområdet er der adgang fra Vestmanna Allé via stiforbindelse og der er 
adgang til Tolstrupvej. Boligområdet vil formentlig mest henvende sig til ældre og ikke børnefa-
milier, pga. boligernes størrelse. 

Rikke og Flemming Hansen, Tolstrupvej 47, matr.nr. 2et Thorsmark, Brønderslev Jorder, gør 
indsigelse mod lokalplanforslaget. Deres ejendom støder op til lokalplanområdet, matr.nr. 2ci 
Thorsmark, Brønderslev Jorder. Deres hus ligger placeret kun 1½ meter fra skel. Ifølge Byg-
ningsreglementet 2008, kap. 2.7.3, stk. 1, nr. 2 skal bebyggelse opføres minimum 2,5 meter fra 
skel mod nabo eller sti. Se bilag 6, indsigelse fra Rikke og Flemming Ytting Hansen. 

Bebyggelse i lokalplanområdet skal placeres indenfor de på kortbilag nr. 2 viste byggefelter. 
Byggefelterne er udlagt således, at bygningsfacader ikke placeres tættere på naboskel og inter-
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ne veje end 2,5 meter. Der henvises til lokalplanforslag nr. 1512-01, § 7.3. Planbestemmelsen 
er i overensstemmelse med Bygningsreglementet 2008. 

Ifølge ”Håndbog for bygningsmyndigheder”, SB 042, side 2, skal der ikke ved opførelse af ny 
bebyggelse tages særligt hensyn til eksisterende bebyggelse, der ligger nærmere naboskel end 
2,5 meter. I håndbogen står: ” Mange ældre bygninger ligger for gammel tid lovligt nærmere 
skel end 2,5 meter. Det bør understreges, at dette forhold ikke medfører, at ny bebyggelse på 
nabogrunden skal trækkes længere ind på egen grund end 2,5 m – hvor uheldig den nye nabo-
bebyggelse end kan være for den ældre bygning. Ønsker man at undgå de forringede forhold 
for den ældre bygning kan dette kun ske gennem byplanmæssige foranstaltninger”.  

Der er foretaget partshøring, jf. Forvaltningslovens § 19. KUBEN er løbende blevet orienteret 
om de indsigelser der er fremkommet under høringsperioden.  

KUBEN bemærker til indsigelse fra Rikke og Flemming Hansen, at Landinspektør Nord A/S har 
udarbejdet en situationsplan over grunden således, at bygningerne indenfor lokalplanområdet 
placeres 2,5 meter fra skel til nabo og overholder dermed afstandskravet ifølge Bygningsregle-
mentet 2008. Såfremt afstandskravet til naboskel forøges, formindsker det mulighederne for at 
placere boligerne bedst muligt. KUBEN har ingen yderligere bemærkninger til sagen. Se bilag 7.

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, 

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling til, om indsigelserne til lokalplan nr. 
1512-01 for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev" kan afvises,  

• at Byrådet vedtager lokalplan 1512-01 for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev" og 
kommuneplantillægnr. 16 (B) endeligt. 

 
Bilag: 
Indsigelse fra naboer, Tolstrupvej 60 
Kopi af klage til Naturklagenævnet fra naboer, Tolstrupvej 60 
Bemærkninger til planforslag fra Forsvarets Materieltjeneste 
Region Nordjyllands bemærkninger til Brønderslev Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr. 
16(B) 
Indsigelse fra Andelsboligforeningen AB Nygårdsvænget 
Indsigelse fra Rikke og Flemming Ytting Hansen 
Mail: Partshøring indsigelse fra Rikke og Flemming Ytting Hansen  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Lokalplanforslaget indstilles til endelig godkendelse. 
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04    Vedtagelse af lokalplan nr. 1368-04 for "Karreen Torvegade, Tygelsgade, Me-

jerigade, Algade" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/615 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 20. maj 2008, pkt. 11/211, at be-
handling af sagen skal afvente skyggediagram. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning bemærker, at skyggediagrammerne viser, at der ikke 
er en mærkbar forværring i form af øgede skygger for naboerne ved valg af den ansøgte 3 eta-
gers bygning. Indsigelsen om gener i form af øget indblik, arkitektur og tryk på parkering m.v. 
nævnt i indsigelsen er fortsat aktuel.  

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår til mødet den 10. juni 2008,  

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget vurderer om indsigelserne kan afvises,  

• at lokalplanen i givet fald indstilles til Byrådets godkendelse med ændringer som foreslået af 
Fagenheden for Teknik og Forsyning til mødet 20. maj 2008. 

Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 10. juni 2008, at lokalplan nr. 
1368-04 for ”Karréen Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade” og kommuneplantillæg nr. 
14 (B) vedtages endeligt med følgende tilføjelser til lokalplanens bestemmelser: 

• at lokalplanen tilføjes bestemmelser om sløring på gavlen mod Tygelsgade med espalier-
planter,  

• at der inden byggetilladelse skal afleveres dokumentation fra landinspektør på, at bygnings-
højden i byggefelt b og e overholder kravene for de to byggefelter,  

• at det tydeliggøres i lokalplanen, at byggefelt b skal holde en minimumsafstand på 2,8 m til 
naboskel mod øst. 

Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller endvidere, at lokalplanen ændres således: 

•         at bebyggelsen i byggefelt e ikke må være højere end den eksisterende bebyggelse i byg-
gefelt c målt ved tagryg, 

•         at der indsættes bindende retningslinier for placering af minimum 1000 m² opholdsareal i 
delområde I, som vist på bilag 4. 

Økonomiudvalget indstiller i møde den 17. juni 2008 Udviklings- og Planlægningsudvalgets 
indstilling fra mødet den 10. juni 2008. 

Byrådet har på mødet den 24. juni 2008 besluttet at udsætte sagen. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår til mødet den 12. august 2008,  

•         at Udviklings- og Planlægningsudvalget på baggrund af notat om skyggediagrammer og 
parkeringsforhold vurderer om indsigelserne kan afvises. Indsigelsen om gener i form af 
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øget indblik, arkitektur og tryk på parkering m.v. nævnt i indsigelsen er fortsat aktuel. 

•         at lokalplanen i givet fald indstilles til Byrådets godkendelse med ændringer som foreslået 
af Fagenheden for Teknik og Forsyning til mødet 20. maj 2008: 

•         at lokalplanen tilføjes bestemmelser om sløring på gavlen mod Tygelsgade med espalier-
planter, 

•         at der inden byggetilladelse skal afleveres dokumentation fra landinspektør på, at byg-
ningshøjden i byggefelt b og e overholder kravene for de to byggefelter, 

•         at det tydeliggøres i lokalplanen, at byggefelt b skal holde en minimumsafstand på 2,8 m til 
naboskel mod øst, 

•         at bebyggelsen i byggefelt e ikke må være højere end den eksisterende bebyggelse i 

      byggefelt c målt ved tagryg, 

•         at der indsættes bindende retningslinier for placering af minimum 1000 m² opholdsareal i 
delområde I, som vist på bilag 4. 

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte på møde den 13. december 2007 forslag til lokalplan nr. 1368-04 for ”Karré-
en Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade” og kommuneplantillæg nr. 14 (B). Lokalplan-
forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2007 til den 26. februar
2008. 

Der er kommet indsigelser fra ejere af 17 boliger i området. Se bilag 1 og kortbilag 2. 

I indsigelsen påpeges, at byggeri er opført i 3 etager i strid med lokalplan 1368-03. Det er ikke 
korrekt, idet den omtalte bygning ligger i byggefelt a, hvor 3 etager er tilladt. 

Selve indsigelsen 

Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer, at der er tale om gennemarbejdede og relevante
indsigelser. 

I lokalplanforslaget åbnes mulighed for opførelse af større og højere bygninger i byggefelt b og
e. I og med at højden af vinduerne i øverste etage af byggefelt b bliver placeret 1,27 m højere,
vil indblikket i haverne ved Tygelsgade og i gårdrummet ved Mejerigade blive væsentligt for-
øget. Se bilag 5 Bygningshøjder. Virkningen forøges af, at der med tilføjelsen af en 3. etage vil
blive væsentlig flere vinduer end i en to etages bygning. 

Byggeriet vil medføre store behov for parkering, som ikke kan ske på selve ejendommen. Ved 
indbetaling til parkeringsfonden, skal pengene tilbagebetales, hvis de ikke udnyttes indenfor 5
år til nyetablering af p-pladser i området. Der kan kun etableres flere p-pladser ved opkøb af bo-
liger. 

Partshøring 

Ansøger har kommenteret indsigelserne. Se bilag 3.  

Fagenheden for Teknik og Forsyning finder de faktuelle oplysninger i ansøgers svar på indsi-
gelserne korrekte bortset fra bemærkninger om et ”retningsgivende byggefelt b”. Byggefelt ”b” i
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lokalplan nr. 1368-03 er ikke retningsgivende. Citatet kommer fra kommuneplanens formulering.

Ansøger argumenterer for, at forøgelsen af områdets udnyttelse ikke giver ulemper for naboer-
ne. Fagenheden vurderer, at indsigelserne ikke er tilbagevist i tilstrækkelig grad. 

Krav til samlet placering af opholdsarealer 

Lokalplan nr. 1368-04 afløser den tidligere lokalplan i området nr. 1368-02 og -03, som igen er 
ændret med et tillæg. 

I den oprindelige lokalplan var opholdsarealet tænkt indrettet i overensstemmelse med et byfor-
nyelsesprojekt for hele gårdrummet. Der var derfor ikke detaljerede krav til udformningen af op-
holdsarealet. Da lokalplanen nu realiseres uden byfornyelsesmidler, bortset fra gårdrum i etape
1, er der opstået behov for en bedre styring af opholdsarealet. Det sker for at sikre, at det får en 
brugbar indretning og en samlet placering.  

Den stigende udnyttelse af lokalplanområdet med en forøgelse af boligareal på ca. 762 m² har
betydet, at ansøger i forbindelse med en verserende byggesag ønskede flere p-pladser med en 
forringelse af opholdsarealet til følge. 

Der bygges således 762 m² mere end oprindeligt planlagt, uden at der sker en forøgelse af op-
holdsarealet. Det betyder, at det er endnu vigtigere med den bedst mulige udnyttelse af op-
holdsarealet. Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår derfor, at kortbilag 2 ændres, såle-
des at der sker udlæg af opholdsarealer som vist i bilag 4. 

Ansøger har efter opfordring fra fagenheden selv indsendt forslaget til placering af opholdsare-
al. 

Tilføjelse om tidligere afviste lokalplan 

I Bilag 6 er vist bebyggelsesplan i første version af lokalplanen, der blev afvist på grund af na-
boklager. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår til mødet den 20. maj 2008,  

•         at vedtagelsen af lokalplanen afventer et skyggediagram for bebyggelsen i byggefelt b. 

Alternativt,  

•       at lokalplan nr. 1368-04 for ”Karréen Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade” og kom-
muneplantillæg nr. 14 (B) vedtages endeligt med de tilføjelser til lokalplanens bestemmel-
ser, som er nævnt nedenfor: 

•       at lokalplanen tilføjes bestemmelser om sløring på gavlen mod Tygelsgade med espalier-
planter, 

•       at der inden byggetilladelse skal afleveres dokumentation fra landinspektør på, at bygnings-
højden i byggefelt b og e overholder kravene for de to byggefelter, 

•       at det tydeliggøres i lokalplanen, at byggefelt b skal holde en minimumsafstand på 2,8 m til
naboskel mod øst. 

Lokalplanen foreslås desuden ændret således: 

•         at bebyggelsen i byggefelt e ikke må være højere end den eksisterende bebyggelse i byg-
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gefelt c målt ved tagryg, 

•        at der indsættes bindende retningslinier for placering af minimum 1000 m² opholdsareal i 
delområde I, som vist på bilag 4.  

 
Bilag: 
Indsigelser 
Kort med indsigere 
Svar fra ansøger 
Opholdsarealer 
Bygningshøjder 
Bebyggelsesplan fra tidligere lokalplan 
Skyggediagram 3 etager 
Skyggediagram 2 etager 
Notat UP 120808 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Udvalgets indstilling af 10. juni 2008 fastholdes. 
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05    Vedtagelse af temalokalplan nr. 1445-04 for "Erhvervsfacader, Ålborgvej -

Hjørringvej i Brønderslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/596 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet vedtog den 6. marts 2008 forslag til temalokalplan nr. 1445-04 for "Erhvervsfacader, 
Ålborgvej - Hjørringvej i Brønderslev". Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 
25. marts 2008 til den 20. maj 2008. Der er indenfor høringsperioden indkommet én samlet ind-
sigelse fra flere naboer til lokalplanområdet. Naboerne ønsker, at der tages hensyn til de bag-
vedliggende områder mod vest, således at skilte, udstilling, oplag mv. ikke blot flyttes om på 
"bagsiden". 

Indsigelserne blev behandlet på Udvikling- og Planlægningsudvalgsmødet den 10. juni 2008 og 
det blev på mødet vedtaget, at der i temalokalplanforslag nr. 1445-04 skal indarbejdes planbe-
stemmelser, der tager hensyn til de bagvedliggende villaer, der støder op til erhvervene langs 
Ålborgvej - Hjørringvej.  

Der er i planbestemmelserne indarbejdet, at der på "bagsiden", arealerne mod vest, udlægges 
en bræmme på 3 meter, målt fra skel, hvor der ikke må opsættes skilte, flagstænger, containere 
og udstillingsvarer på ejendommene. Der må ikke etableres parkeringsarealer på ejendommene 
nærmere end 3 meter målt fra skel. Yderligere er der i planbestemmelserne indarbejdet, at der 
ikke må opsættes billboards, der henvender sig ud mod boligområderne mod vest.   

De berørte virksomhedsejere er blevet orienteret om de ændringer, der er lavet i temalokalplan-
forslaget og har fået disse tilsendt i perioden fra den 25. juni 2008 til 9. juli 2008. Se bila-
get Høring af virksomhedsejere.  

Der er indkommet én indsigelse indenfor tidsfristen fra Brønderslev Caravan og Trailercenter. 

Indsiger mener, at man gennem temalokalplanforslaget indskrænker hans muligheder for at gø-
re brug af sit areal til udstilling af varer, parkeringsareal og skiltning for sin virksomhed. Han lig-
ger vægt på i sin indsigelse, at der allerede i dag er udstilling af varer, parkeringsareal og op-
sætning af skilte tættere på skel end 3 meter målt fra skel, hvilket han ikke agter at fjerne. Se bi-
laget Indsigelse.   

Det er vigtigt at understrege, at en lokalplan ikke kan ændre allerede lovligt etablerede forhold, 
men kun er fremadrettet. Lovligt etableret parkeringsarealer og lovligt opsatte skilte ikke kan 
ændres ved vedtagelse af lokalplanforslaget. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen-
dom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de an-
læg, der er indeholdt i planen.  

Temalokalplanforslaget skal tilgodese både de berørte virksomhedsejere og naboerne til områ-
det. En udlægning af en bræmme på 3 meter målt fra skel, friholdt fra skilte, flagstænger, con-
tainere, udstillingsvarer og etablering af parkeringsarealer, ses at være rimelig for derved at op-
nå en fri passage for de trafikanter, der skal til og fra det bagvedliggende område. Virksomhe-
derne har stadig mulighed for at reklamere for og synliggøre deres virksomhed, selv om deres 
skilte og udstilling skal trækkes 3 meter tilbage målt fra skel. 

Formålet med lokalplanen er at sikre en præsentabel facade både mod Ålborgvej - Hjørringvej, 
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men også mod vest. Området virker i dag rodet, uharmonisk og ufremkommeligt. Temalokalpla-
nen skal ændre denne udvikling og bidrage til at give et positivt indtryk af området og af Brøn-
derslev by.  

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår,  at Byrådet endeligt vedta-
ger Temalokalplanforslag nr. 1445-04 med følgende tilføjelser: 

• § 1 at friholde et areal mod vest langs villaområderne og andre erhverv, der grænser op til 
lokalplanområdet, for oplagringsplads, udstilling af varer, opbevaring af materialer og etable-
ring af parkeringspladser.  

• § 4.4 Opsætning af skilte på arealer mod vest, der støder op til villaområder eller andre er-
hverv, skal placeres minimum 3 meter målt fra skel. Disse skilte må ikke virke forstyrrende 
på forbipasserende trafikanter.  

• § 4.5 Der må ikke opsættes billboards, der vender ud til boligområderne mod vest.  

• § 4.10 Flagstænger må ikke placeres nærmere end 3 meter målt fra skel mod vest, mod de 
villaområder/andre erhverv der støder op til lokalplanområdet.  

• § 5.2 Der kan opstilles containere til opbevaring af affald placeret ved siden af eller bag er-
hvervsbygningerne, dog mindst 30 meter målt fra vejmidte - Ålborgvej - Hjørringvej og mini-
mum 3 meter målt fra skel mod vest.  

• § 5.3 Udstilling af varer skal holdes minimum 3 meter målt fra skel mod vest.  

• § 5.4 Parkeringsarealer skal placeres ved siden af eller bag erhvervsbygningerne, dog 
mindst 30 meter målt fra vejmidte - Ålborgvej - Hjørringvej og minimum 3 meter målt fra skel 
mod vest.  

 
Bilag: 
Høring af virksomhedsejere 
Indsigelse 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Fagenhedens forslag indstilles. 
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06    Principiel stillingtagen til lokalplan for Dronninglund Rideklub 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/1413 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Ejer af ejendommen Kirkevej 6 har anmodet om principiel stillingtagen til udarbejdelse 
af lokalplan for etablering af Dronninglund Rideklub på ejendommen Kirkevej 6, matr.nr. 2c 
Dronninglund Hgd., Dronninglund. Se placering på bilag 1. 

Etablering af rideskole i den størrelsesorden vurderes at være omfattet af lokalplanpligt. Lokal-
planen vil i givet fald få nr. 20-29. 

Baggrund for lokalplanpligten 

Vejledning om landzoneadministration skelner mellem ridehal i forbindelse med stutteridrift, der 
er nødvendig for landbrugsdriften; enkeltstående, større ridehaller og rideskoler. 

Dronninglund Rideklub skal etablere hestestalde i eksisterende staldbygninger, opføre ridehal 
på 1.875 m² og etablere 5 ridebaner samt parkeringsplads. Se bilag 2. Samlet set et projekt, der 
har væsentlig indflydelse på omgivelserne. 

Planlovens § 13: 

 ” Stk. 2. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større 
bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nød-
vendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.” 

Hjallerup Rideskole, Tryvej 13, er opført med baggrund i lokalplan nr. 20-24 fra juni 2005. Ride-
hal og cafeteria udgør 3.010 m². Hestestalden udgør 1.453 m². 

På landbrugsejendommen Lyngmosevej 7 gav Dronninglund Kommune i 2006 landzonetilladel-
se til ridehal på 900 m² til brug for behandling af en patientgruppe med rideterapi. Tilladelsen 
blev påklaget af en nabo og blev omgjort ved Naturklagenævnet til et afslag. Der blev henvist til 
afgørelse 387/2006 fra Naturklagenævnet. Se bilag 3. 

Dronninglund Kommune har i 2005 givet landzonetilladelse til en ridehal på 931 m² på land-
brugsejendommen Omorikavej 19 med et areal på ca. 2 ha. Tilladelsen blev ikke påklaget. 

Dronninglund Kommune gav i 2005 tilladelse til lokalt ridecenter på Strudsholmvej 6, Agersted 
herunder opførelse af ridehal på 800 m², hvoraf der siden blev ansøgt og givet byggetilladelse til 
opførelse af ridehal på 589 m². 

Af hensyn til tidspresset pga. opsigelse på nuværende adresse har Fagenheden for Teknik og 
Forsyning foreslået en midlertidig løsning. Eksisterende stalde kan ombygges til hestestalde, 
hvorefter der opføres en halv ridehal på ca. 800 m² til brug ved stutteridrift. Dette kan jf. afgørel-
se fra Naturklagenævnet nr. 387/2006 ske uden landzonetilladelse. Ansøger har oplyst, at man 
af økonomiske årsager ikke ønsker at anvende denne løsning, men afventer lokalplanens ved-
tagelse. 

Ansøger har oplyst, at Dronninglund Rideklub har mellem 22 og 27 heste p.t. Hestene skal un-
der tag pr. 1. april 2009. De kan først opholde sig udendørs på døgnbasis fra sidst i maj 2009. 
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Udviklings- og Planlægningsudvalget foreslås at overveje tidsfaktoren ved indplacering i priorite-
ringslisten over lokalplaner.  Lokalplanen skal eventuelt som nedenfor nævnt afvente en forof-
fentlighed.  

Ejendommen Kirkevej 6 ligger i følge regionplan 2005 – nu landsplandirektiv – i værdifuldt kul-
turmiljø beskrevet som: ”Herregårdslandskab, husmandsudstykninger, stationsby, institutioner, 
Hundslev Kloster.” 

Retningslinje 5.4.4: 

Lokalplaner i kulturmiljøer 

Når der udarbejdes lokalplaner, der går ind i de udpegede kulturmiljøer, bør disse indeholde 
bevarende bestemmelser. Der bør foreligge en registrering af kulturværdierne, som er tilstræk-
kelig til at vurdere forhold, der kan reguleres i lokalplanen. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning vil tage kontakt til Miljøcenter Århus for at afklare betydningen af 
retningslinjen i det konkrete tilfælde. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning oplyser, at ejendommen ligger i landbrugsområde, 7.V1 
”Det åbne land, Vindmølle zone 2”. Der er ingen særlige rammebestemmelser, der lægger op til placerin-
gen af en rideskole. Da der således er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen 2002-2017, an-
befales det at gennemføre en foroffentlighed efter planlovens § 23 c. 

§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ik-
ke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. 
Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. 
med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, 
der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens ho-
vedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get sender etableringen af rideklubben i foroffentlighed efter planlovens § 23 c. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget god-
kender,  

• at der udarbejdes lokalplan for etablering af baner og ridehal for Dronninglund Rideklub på 
ejendommen Kirkevej 6,  

• at Dronninglund Rideklub bidrager til udarbejdelsen af lokalplanen med et udkast til lokal-
plan,  

• at lokalplankonsulenten vælges i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Forsyning 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår desuden, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget tager stilling til lokalplanens indplacering i prioriteringen af igangværende lokalplaner. 

 
Bilag: 
Kort Rideskole.pdf 
Opførelse ridebane og -hal 
Naturklagenævnet om ridehal.pdf(3).pdf 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Der gennemføres ikke foroffentlighed. Fagenhedens forslag godkendt. 
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07    Prioritering af lokalplaner 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/776 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Til orientering for udviklings- og planlægningsudvalget. 

Hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes lokalplan for Dronninglund Rideklub, skal denne 
indarbejdes i prioriteringslisten. 

 
Bilag: 
Notat om prioritering af lokalplaner 
Arbejdsplan lokalplaner 2008 UP 120808 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Taget til efterretning, således at lokalplan for Dronninglund Rideklub prioriteres ind mellem 06-
48 og 06-46. 
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08    Godkendelse af bebyggelsesplan i lokalplan nr. 06-48 for "Boligområde ved 

Geråvej, Dronninglund" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/655 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Indstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 12. februar 2008, pkt. 6/170, 
at der kan igangsættes lokalplanlægning for et delområde D på ca. 6,6 ha (jf. vedlagte kortbilag) 
i den sydøstlige del af Dronninglund. 

Udviklings- og planlægningsudvalget godkendte på møde den 11. marts 2008 forslag til 
svarbrev til ansøger med redaktionelle rettelser. Svarbrevet vedrører tilsagn til udarbejdelse af 
kommuneplantillæg og lokalplan for et område til boligformål i den sydøstlige del af Dronning-
lund. Det blev besluttet, at gennemføre en foroffentlighed efter planlovens § 23 c. 

 
Sagsfremstilling: 
Ansøger har fremsendt bebyggelsesplan, der viser, at et område af fællesarealet udlagt i nabo-
lokalplan nr. 06-43 til grønne beplantede områder med sø og del af åløb, inddrages til etablering 
af en boliggrund og udvidelse af en anden grund. Bebyggelsesplan for lokalplan nr. 06-48 er 
vist i bilag 1. Bebyggelsesplan for vedtaget lokalplan 06-43 er vist i bilag 2. Friareal, der fjernes 
er skraveret med rødt. 

Arealet, der udtages af det grønne areal, udgør ca. 1.400 m². 

Inddragelsen af en del af det grønne område til boligformål betyder desuden, at en del af Gam-
melsbæk på en strækning på ca. 50 meter omsluttes tæt på begge sider af boliger og på en 
strækning af ca. 40 meter ligger i skel til boliggrund. Åløbet vil således ikke optræde som en 
kvalitet i det grønne område, men vil fremstå som en grøft mellem to grunde. 

I forbindelse med miljøscreeningen er det oplyst, at Gammelsbæk i regionplan 2005 er målsat 
som kvalitet B3 karpefiskevand. Målsatte vandløb vil typisk være pålagt krav om 2 meter 
bræmmer langs bredderne. 

Lokalplan nr. 06-43 har i forvejen et mindre udlæg af grønt areal end vist på kortbilag til Master-
plan for sydøstlige kvadrant af Dronninglund by – fra 2003. Se bilag 3. 

 Bebyggelsesplanen betyder desuden, at omfartsvejen rykkes ca. 20 meter mod øst. 

 Ansøger bemærker,   

• at  der ikke havde bearbejdet bebyggelsesplan for det areal der nu kommer under lokalplan 
06-48 ligesom der ikke var bestemt hvorledes vejføringen skulle udformes,  

• at den aftalte vejføring fra Geråvej giver et betydeligt bedre friareal, hvor der ikke i arealet 
skal afsættes areal til vej, 

• at der er indgået aftale om at lave en ca. 50 meter bred korridor over til ”Bredholtskoven". 
Se bilag 4. Beplantningen er udført med beplantning med en 20 m bred korridor mellem. 
Dette areal er ikke i lokalplanen, men vil rent fysisk blive et friareal der benyttes af beboerne 
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i området. Skovområdet er tilgængeligt for offentligheden og udgør ca. 9 ha, 

• at vandløbet vil fortsat indgå i friarealet som et særskilt element, 

• at Brønderslev Forsyning har anvendt en del af det areal, der skal indgå i lokalplan nr. 06-
48, til regn- og spildevandsledninger, hvilket har udløst et behov for at tilrette planen. Se bi-
lag 5. 

Fagenheden for Teknik og forsyning vurderer, at det er et positivt tiltag med stiforbindelse til 
nærliggende skov. Arealet kunne sikres ved at inddrage det i lokalplanen. Der bør skabes større 
afstand mellem boliggrunde og Gammelsbæk. 

 Lokalplanområdet ligger udenfor spildevandsplanen og der skal udarbejdes tillæg hertil, inden 
projektet kan realiseres. 

Beslutningen om foroffentlighed efter kommuneplanlovens § 23 er blevet nyovervejet med hen-
visning til Masterplan for Dronninglunds sydøstligste kvadrant fra september 2004. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår,  

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling til om bebyggelsesplanen kan godken-
des eller om det allerede udlagte grønne areal skal fastholdes,  

• at foroffentlighed kan undlades.   

 
Bilag: 
06-48 bebygplan 
Illustrationsplan 06-43 
Masterplan kortbilag 
Ny beplantning udenfor lokalplan 
Ansøgers bemærkninger 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Bebyggelsesplan godkendt, dog skal der oprettes bræmmer omkring bæk på 2 m. 

Foroffentlighed kan undlades. 
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09    Status på vindmølleplanlægningen i Brønderslev Kommune 
J.nr.: 01.02.20G01/dwtfbb 
 08/172 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Nordjyllands Amt vedtog den 12. december 2006 et regionplantillæg nr. 198 for nye vindmøller i 
Nordjyllands Amt. Dette regionplantillæg var en opfølgning på den udskiftningsordning, der blev 
vedtaget i 2004. Regionplantillæg nr. 198 udlagde blandt andet et område til vindmøller i Ryå 
Øst, hvor der kunne planlægges for opstilling af 8 stk. 3 MW vindmøller. Den daværende Brøn-
derslev Kommune gjorde indsigelse mod regionplantillægget, hvilket dog ikke fik indflydelse på 
amtsrådets vedtagelse af tillægget. 

Efterfølgende har Miljøministeriet flere gange rykket den nye Brønderslev Kommune for status 
på planlægningen, og Økonomiudvalget besluttede den 8. marts 2007 at meddele Miljøministe-
ren, at man ikke ville igangsætte planlægningen for vindmølleområde Ryå Øst. 

På et senere møde den 13. august 2007 mellem Trafik- og Energiministeriet, Miljøministeriet og 
borgmestrene fra de kommuner, hvor der var områder relevante for den gamle udskiftningsord-
ning fra 2004, blev det aftalt at indgå i dialog omkring fremme af udskiftningsordningens formål, 
herunder bl.a. at udpege øvrige eventuelle egnede områder. 

Brønderslev Kommune iværksatte herefter en intern undersøgelse af, om der var andre alterna-
tive områder, som kunne indgå til realisering af udskiftningsordningens formål. Undersøgelsen 
viste, at der i kommunen er 6-7 mulige områder, som opfylder  retningslinjerne i regionplan 
2005, men som hver især kun gav mulighed for opstilling af 3-5 møller.  

Byrådet besluttede på møde den 3. april 2008 at meddele Miljøministeriet, at Byrådet har til 
hensigt at placere vindmøllerne i Ryå Vest, og at Miljøministeriet skulle forespørges om mulig-
hederne for at opnå dispensation fra gældende lovgivning, herunder regionplan 2005. 

I et efterfølgende brev fra Miljøministeren af  7. maj 2008 tilkendegives, at regeringen stadig an-
ser det for vigtigt, at der findes lokaliteter til placering af vindmøller i henhold til udskiftningsord-
ningen fra 2004 og at den konkrete forespørgsel om dispensationer ved placering af møller i 
Ryå Vest ville blive sendt til Miljøcenter Århus til videre sagsbehandling. 

Brønderslev Kommune rykkede efter en måneds tid Miljøcenter Århus for nyt i sagen, og alt ma-
teriale blev sendt i papirudgave til Miljøcenter Århus. Ved fornyet henvendelse til Miljøcenter År-
hus i uge 31 kunne det desværre konstateres, at den pågældende medarbejder ikke længere 
var ansat, samt at det fremsendte materiale ikke lå i sagsmappen, hvorfor materialet på ny er 
sendt via mail til Miljøcentret med henblik på at få afklaret, hvorvidt Ryå Vest etape II kan reali-
seres med fornødne dispensationer. 

Der er således stadig ingen afklaring på Ryå Vest projektet, og da Stabsenheden for Udvikling 
og Planlægning m.fl. ofte kontaktes af ansøgere og andre med interesse i vindmølleplanlæg-
ningen, kan der ikke gives disse konkrete anvisninger på, hvornår og hvor afklaring af vindmøl-
leplanlægningen i henhold til udskiftningsordningen af 2004, igangsættes.   

Af vedlagte bilag fremgår, hvilke ansøgninger om opstilling af møller Brønderslev Kommune har 
modtaget inden for det seneste års tid. 
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Fremtidig vindmølleplanlægning 

KL og Miljøministeriet har den 25. april 2008 indgået en aftale om kommunernes vindmølleplan-
lægning frem til og med 2011. Aftalen betyder, at kommunerne får ansvaret for at tilvejebringe 
plangrundlag for den udbygning af vindenergien, som er en følge af energiaftalen af 21. februar 
2008. Aftalen medfører, at kommunerne samlet set skal planlægge for nye vindmøller på i alt 75 
MW i hver af årene 2010 og 2011. 

Kommunekontaktrådene (KKR) bliver omdrejningspunktet for kommunernes opfyldelse af afta-
len. Kommunerne i KKR-Nordjylland er i følge aftalen blevet tildelt et delmål på 23 % af det na-
tionale mål på 150 M fordelt på årene 2010 og 2011. 

Planlægningsprocessen for de nye arealudlæg til vindmøller diskuteres i øjeblikket i KKR-
Nordjylland regi, og det er besluttet at nedsætte en tværkommunal arbejdsgruppe, som får til 
opgave at foretage en kortlægning af egnede arealer til opstilling af vindmøller, hvorefter  disse 
skal prioriteres og den kommunale planlægning skal igangsættes. Brønderslev Kommune del-
tager i den tværkommunale arbejdsgruppe sammen med bl.a. Thisted Kommune. 

I Brønderslev Kommune er der pt. indsendt 13 ansøgninger om opstilling af vindmøller. Da situ-
ationen omkring Ryå Vest projektet er uafklaret, må disse ansøgninger henvises til at afvente, at 
den nært forestående kortlægningsrunde i KKR-regi er afsluttet. 

Nye vindmølleområder i Brønderslev Kommune vil herefter skulle indarbejdes i den nye kom-
muneplan for Brønderslev Kommune, som skal være vedtaget inden 01.01.2010. Alternativt vil 
nye udlæg skulle vedtages som tillæg til kommuneplanen i 2010/2011. 

Staben for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget hen-
viser de fremsendte  og evt. nye ansøgninger til den nye planlægningsrunde for vindmøller, jf. 
aftalen mellem KL og Miljøministeriet.  

 
Bilag: 
Oversigt over indsendte vindmølleansøgninger 2007/2008 
Svarbrev vedr. status på vindmølleplanlægningen i Brønderslev Kommune 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Godkendt. 
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10    Foroffentlighedsfase for etablering af riffelskydebane på Sdr. Engvej i Brøn-

derslev 
J.nr.: 01.02.03G01/dwtfbb 
 08/1429 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget behandlede den 18. december 2007 en ansøgning fra 
Samvirkende jagtforeninger i Brønderslev Kommune om etablering af en riffelskydebane på 
Sdr. Engvej i Brønderslev. Udvalget besluttede på mødet at tilkendegive sin positive holdning til 
projektet, og at der skulle udarbejdes en indledende miljøvurdering med henblik på afklaring af 
eventuelle problemområder, forinden en egentlig planlægning iværksættes. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning har udarbejdet et notat vedrørende plan- og miljøforhold 
for en eventuel ny riffelbane, og på baggrund heraf har Stabsenheden for Udvikling og Plan-
lægning gennemført en foroffentlighedsfase i perioden fra den 14. junli 2008 til og med den 5. 
august 2008. Der er modtaget en enkelt bemærkning i foroffentlighedsfasen. Bemærkningen er 
fremsendt af beboere i sydbyen, som mener, at der er støjgener nok i den del af byen i forvejen 
(fra ultralightflyveklubben og eksisterende flugtskydningsbane). 

Etableringen af riffelskydebanen kræver foruden udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokal-
plan, miljøvurdering af projektet i henhold til lov om miljøvurdering af projekter og programmer 
(indgår i lokalplanudarbejdelsen), miljøgodkendelse og VVM-screening.  

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get tager stilling til om udarbejdelse af det fornødne plangrundlag skal fremmes, således at den 
plan- og miljømæssige sagsbehandling kan foregå sideløbende. 

 
Bilag: 
Foroffentlighedsmateriale for riffelskydebane.pdf 
Brev til Samvirkende jagtforeninger om plan-og miljøforhold for ny riffelskydebane ved Sdr. 
Engvej.pdf 
Brev vedrørende gener ved evt. skydebaneanlæg 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Udsat. 
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11    Nordjyllands Trafikselskab, regnskab 2007 
J.nr.: 13.05.00Ø08/dwtfjkk 
 08/1248 Åben sag 
  Byrådet

 
Sagsfremstilling: 
Nordjyllands Trafikselskab fremsender regnskab for 2007 for kollektiv trafik med tilhørende 
kommunerapport for Brønderslev kommune. Af årsberetningen fremgår det, at regnskabet for 
2007 er første beskrivelse af det nye selskabs økonomiske aktiviteter baseret på faktiske tal. 
Budgettet for 2007 og den løbende økonomirapportering har i vid udstrækning været baseret på 
skøn og beregningsforudsætninger.Resultatet viser et tilskudsbehov, der er væsentligt større 
end budgetteret (ca. 5 mio. kr.) på grund af, at passagerindtægterne blev væsentligt lavere i 
2007 end budgetteret (driftsindtægtet: budget 2007 -297,6 mio. kr.  mod regnskab 2007 - 281,4 
mio. kr.), som delvis blev opvejet af, at operatøromkostningerne generelt blev lavere (operatør-
omkostninger: budget 2007 - 609,6 mio. kr. mod regnskab 2007- 597,7 mio. kr.).    

Regnskabet 2007 for Brønderslev kommune viser følgende resultat: 

Busdrift:  

Operatøromkostninger 13.074.035 kr.

Øvrige driftsomkostninger 460.755 kr.

Administrationsomkostninger 977.240 kr.

Indtægter - 4.453.704 kr.

Resultat regnskab 2007 10.058.326 kr.

A´contotilskud budget 2007 korr. 9.452.000 kr.

Underskud 2007 som indregnes i budget 2009 606.326 kr.

Handicapkørsel:  

Kørselsomkostninger 1.232.707 kr.

Adm. bidrag/call center 4.692 kr.

Brugernes egenbetaling -398.707 kr.

Handicapkørsel i alt 1.308.692 kr.

Flextur 8.031 kr.

Samordnet kørsel i alt 1.316.723 kr.

A´contotilskud budget 2007 korr. 1.311.338 kr.

Underskud 2007 som indregnes i budget 2009 5.385 kr.
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Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår,  

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager regnskabet for 2007 for kollektiv trafik i Brøn-
derslev kommune til efterretning,  

• at Byrådet indarbejder underskud på busdriften på 606.326 kr. og underskud 
på handicapkørslen på 5.385 kr. i budgettet for 2009. Der henvises i den forbindelse til 
Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2009, juni 2008. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at efterbetalingen vedrørende underskuddet i NT´s regnskab 
2007 er indarbejdet under øvrige korrektioner i basisbudgettet for 2009 vedrørende kollektiv tra-
fik. 

  

 
Bilag: 
Regnskab 2007 - Brønderslev, R07, E, 2008-06-12 
Årsrapport 2007, Nordjyllands trafikselskab 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Fagenhedens forslag indstilles. 
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12    Nordjyllands Trafikselskab, budget 2009 
J.nr.: 13.05.00Ø02/dwtfjkk 
 08/1249 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
  
 
Sagsfremstilling: 
Nordjyllands Trafikselskab fremsender forslag til budget 2009 for den kollektive trafik til kommu-
nerne med høringsfrist frem til den 1. september 2008. Budgettet er udarbejdet på baggrund
af ønskes til de kommende års trafikruter, som kommunerne og regionen har indsendt til NT pr.
15. maj 2008. 

I budgetforslaget forudsættes et forventet fald i passagertallet på 2-3 % årligt i 2008 og 2009 og 
uændret passagertal i 2010 og 2011. Taksterne er fremskrevet med 3,1 % i henhold til takst-
stigningsloft fra Transport- og Energiministeriet. Løn og øvrige udgifter er fremskrevet med hen-
holdsvis 5,3 % og 3,4 %. Operatøromkostninger er fremskrevet med 4,6 % i forhold til kontrakt-
reguleringsindekset for Danske Regioner. Det forventes, at bustrafikkens fritagelse for brænd-
stofafgifter ophører senest ved udgangen af 2009. Konsekvenserne af lovændringen er ikke
indregnet i budget 2009. Ændringen forventes at medføre en stigning i entreprenøromkostnin-
gerne på 45-50 mio. kr., hvor merudgiften for kommunerne og regionen kompenseres gennem
DUT-ordningen.  

Af budgetforslaget fremgår det, at kommunens tilskud til busdriften vil blive således, såfremt
Brønderslev Kommune fastholder de nuværende ruter og handicapkørsel: 

Busdrift 

Operatøromkostninger 14.740.000 kr.

Øvrige driftsomkostninger 903.603 kr.

Administrationsomkostninger 1.117.749 kr.

Passagerindtægter -  4.594.432 kr.

Kommunalt tilskud, budget 2009 12.166.920 kr.

Regulering vedr. regnskab 2007 606.000 kr.

Samlet tilskud inkl. regulering 12.772.920 kr.

Aconto tilskud i henhold til revideret budget 2008 -  11.057.527 kr.

Merudgift 2009 til NT i forhold til budget 2008 1.715.393 kr.

Forventet lønsumsafgift/refusion 255.458 kr.

Samlet netto merudgift 1.459.935 kr.
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Den store merudgift på 1.715.393 kr. i forhold til aconto indbetalingen på revideret budget 2008 
skyldes hovedsageligt 

• Merudgift på 606.000 kr. - regulering af underskud fra budget 2007.  

• Merudgift på 356.000 kr. - udgifterne til de nye NT lokalruter 686 (Agersted skolerute) og
687 (Flauenskjold skolerute), der oprindeligt var lukkede lokalruter, men som fra skole-
året 2008/2009 overgår til NT ruter, belaster NT budget 2009 med ca. 1650 køreplanti-
mer svarende til 652.000 kr. for hele året 2009 (i 2008 var kun medregnet 5/11 af belø-
bet)      

• Merudgift på 649.000 kr. - stigning i operatøromkostninger, som er fremskrevet med 4,6 
%. Den forventede nedgang i passagertallet på 3 % opvejes så nogenlunde af en tilsva-
rende indtægt fra taktstigningen.  

Handicapkørsel og -drift 

Kørselsomkostninger 1.548.000

Adm./call center 474.357 kr.

Indtægter -    421.852 kr.

Kommunalt tilskud, budget 2009 1.600.504

Regulering vedr. regnskab 2007 5.385

Samlet tilskud inkl. regulering 1.605.889

Aconto tilskud i henhold til revideret budget 2008 1.100.287

Merudgift 2009 til NT i forhold til budget 2008 505.602

Forventet lønsumsafgift/refusion 32.117

Samlet netto merudgift 473.485 kr.

  

Den store merudgift på 505.602 kr. i forhold til aconto indbetalingen på budget 2008 skyldes 
hovedsageligt, at der også i 2008 forventes et underskud på handicapkørslen på ca. 400.000 
kr. Dette underskud skyldes dels en stigning i kørselsomkostninger fra 1.232.707 kr. i 2007 til 
skønnet 1.548.000 kr. i 2009 samt stigende udgifter til administration/call center på grund af 
øget pres på dette felt efter kommunereformen/amtets nedlæggelse. NT har optimistisk skøn-
net et lavere kommunalt acontobidrag i 2008. 

 Brønderslev Kommune har indgået en aftale med NT omkring analyse af den kollektive ser-
vicetrafik og skolekørsel i Brønderslev Kommune. I rapporten er der lagt op til at undersøge 
mulighederne for en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af lokalrutebetjenin-
gen. Køreplanændringer og besparelsesmuligheder forventes igangsat pr. 1. august 2009 og 
vil derfor få indflydelse på regnskabsresultatet for 2009. Tidsplanen for dette analysearbej-
de angiver, at resultatet af analysearbejdet vil være klar til politisk behandling i oktober må-
ned.   
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Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, 

• at Byrådet med udgangspunkt i resultatet af budgetforslag for 2009 på busdriften i Brøn-
derslev Kommune, nedgangen i passagerantallet og stigende operatøromkostninger indle-
der forhandlinger med Nordjyllands Trafikselskab omkring besparelser på de kommunale 
fællesruter. Den igangværende analyse af lokalrutenettet i kommmunen vil give et billede af 
optimeringsmulighederne på lokalrutenettet,  

• at Byrådet anmoder Nordjyllands Trafikselskab om en nærmere redegørelse for administra-
tionsudgifterne på handicapkørslen, som i dag udgør ca. 30% af operatøromkostningerne. 
Stigende lønomkostninger og IT udgifter til Call Centeret vurderes umiddelbart at belaste 
handicapkørslen i større grad end de øvrige områder, som Call Centeret servicerer. Således 
regnes der for 2009 med følgende procentvise administrationsbidrag indenfor Patientkørsel 
(11%), Teletaxi og bestillingskørsel (18%) og fastkørsel (6 %).   

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at merudgiften til NT i 2009 er indarbejdet under øvrige korrek-
tioner i basisbudgettet for 2009 vedrørende kollektiv trafik. 

Med indregning af prisfremskrivningen i basisbudget 2009 for kollektiv trafik betyder det netto 
en mango på 1.470.000 kr. Heraf 606.000 kr. vedrørende efterbetalingen for 2007. 

NT har pr. 13. juni 2008 fremsendt økonomirapport 0/08 med et forventet regnskabsresultat for 
2008. For Brønderslev Kommune forventes på nuværende tidspunkt en efterbetaling på samlet 
334.000 kr. Det endelige regnskabsresultat for 2008 indarbejdes i budget 2010. 

 
Bilag: 
Følgebreve til budget 2009 
Orientering om kollektik trafik - budget 2009 - Bilag 3 Budgetforslag 2009, 2008-06-13.pdf 
NT´s økonomiske grundlag 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Fagenhedens forslag anbefales. 
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13    Høring af trafikplan for jernbanen, 2008-18 
J.nr.: 05.00.00K04/dwtfjkk 
 08/746 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Trafikstyrelsen fremsender trafikplan for jernbanen 2008-2018 i høring hos trafikselskaber, 
kommuner og regionerne med anmodning om at fremsende eventuelle bemærkninger til planen 
senest den 12. september 2008. 

Nordjyllands Trafikselskab meddeler i mail af 20. juni 2008 at det er aftalt med kommunerne (i 
KKR), regionen og i NT´s bestyrelse, at NT udarbejder et samlet høringssvar for kommu-
ner/region og fremsender dette til Trafikstyrelsen. NT oplyser, at de forventer at udsende et ud-
kast til høringssvar til kommuner/region i starten af august, som man bedes kommentere og 
komme med input til, og sende disse til NT senest 3. september 2008. Herefter behandles et 
udkast til høringssvar i NT´s bestyrelse den 12. september 2008. 

Planen, der er gældende for perioden 2008-2018 gør status over den offentlige servicetrafik, 
passagertrafikken på jernbanen, som staten yder tilskud til og som udføres på kontraktvilkår. 
Den indeholder retningslinierne for indkøb af servicetrafikken efter udløbet af de gældende kon-
trakter og giver et overblik over kapaciteten på det statslige banenet. Ved hjælp af edb trafike-
ringsmodeller kigger planen ud i fremtiden og beregner på baggrund af billetindtægter, driftsom-
kostninger og passagerernes tidsforbug, hvor mange tog pr. strækning og hvor mange stands-
ninger på stationerne, der giver den bedste samfundsøkonomi. I trafikplanen oplyses, at edb 
trafikmodellen er nyudviklet og begrænset til togtrafikkens eget univers. Modellen tager således 
ikke hensyn til, at ændringer i at togbetjeningen kan påvirke den regionale tilgængelighed og 
bosætning, ligesom den kan påvirke vejtrafikken med deraf forbundne indirekte samfundsøko-
nomiske ændringer. 

Trafikplanen bygger på fire rammeforudsætninger: økonomiske rammer, politisk fastsat mini-
mumsbetjening om mindst et tog hver anden time i hver retning, disponibel banekapacitet samt 
overholdelse af gældende kontrakter.     

Af rapporten fremgår det:  

• at strækningen Fredrikshavn-Hjørring-Aalborg-Aarhus-Odense-København, kører videre 
som DSB rute frem til 2015,  

• at togbetjeningen i Brønderslev i 2012 fortsat forventes at blive 2 afgange pr. time i myldre-
trafikken og 1 afgang pr. time i dag og aften timerne,  

• at antal rejser på strækningen Hjørring-Aalborg næsten har været uændret i perioden 1994-
2006,  

• at der i fremtiden forventes en mindre nedgang i antal rejser på strækningen Hjørring-
Brønderslev dog med en stigning i antal rejser ved Brønderslev station,  

• at der kan forventes en reduceret betjening i myldretiden på strækningen Frederikshavn-
Hjørring, og der kan forventes en reduktion i togbetjeningen (antal tog) i 2012 mellem Aal-
borg og Vejle,  

• at der på strækningen Aalborg-Hobro forventes en opgradering af banen med nye sikrings-
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anlæg, fjernstyring, nedlæggelse af overkørsler samt forbedring af visse sporanlæg, der be-
tyder, at strækningshastigheden kan hæves til 180 km/t, hvormed rejsehastigheden mellem 
Hobro og Aalborg kan reduceres,  

• at der forventes en fremgang (10-40%) i antal passager rejser på hovedstrækningen Frede-
rikshavn-København fra 2006-2018 med en endnu større fremgang (mere end 40%) på 
strækningen mellem Århus og Fredericia. 

Rapporten indeholder desuden et afsnit om tilgængeligheden med den samlede offentlige ser-
vicetrafik, hvor man på landkortet angiver rejsetiderne i morgenmyldretiden  til større byer (over 
25.000 indbyggere) samt til København. Af kortene fremgår det, at hovedparten af det åbne 
land i Brønderslev kommune har 45-90 minutters rejsetid med kollektiv trafik til Aalborg. Et til-
gængelighedsniveau der for de fleste pendlere ender i personbil transportløsningen. 

I rapporten kan man desuden få oplysninger om tilbringertrafikken til togstationerne (hvordan 
man lader sig transporterer til stationen). Af rapporten fremgår det, at passagererne lader sig 
transportere til Brønderslev station på følgende vis: 15% med bus, 21% som passager i bil, 3% i 
bil, 2% i taxi, 19% på cykel, 39% til fods og 1% på anden vis.  

Rapporten afslutter med omtale af det elektroniske landsdækkende rejsekort, der i løbet af 2009 
vil betyde, at passagerer i højere grad frit kan tilrettelægge deres rejse uden på forhånd at have 
købt en billet. Afregningen sker ved, at man sætter penge ind på kortet, og ved rejsens start 
trækker et acontobeløb, og efter rejsen afregnes for rejsen i fugleflugtslinie set i forhold til, hvor 
ofte man rejser. Jo flere rejser – jo mere rabat. Rejsekortet forventes at reducere trafikselska-
bernes billetteringsudgifter samtidig med, at det giver selskaberne en større indsigt i rejsemøn-
strene og dermed forbedring af  data for den videre køreplanlægning.   

Fagenheden for Teknik- og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøf-
ter og kommenterer NT´s høringssvar, som forventes klar til udvalgets møde. 

 
Bilag: 
Høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 
Høringssvar - statens trafikplan 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Formanden bemyndiges til at kommentere høringssvar fra NT. 
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14    Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 på Udviklings- og Planlægningsudval-

gets område 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwfsss 
 08/53 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter og budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Center for 
Økonomi fremsender hermed budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2008 for Udviklings- og Planlæg-
ningsudvalgets område. 

Budgetopfølgning 2 danner endvidere udgangspunkt for vurderingen af behovet øvrige korrekti-
oner i budget 2009 på de forskellige politikområder. For at give det enkelte fagudvalg en bedre 
indsigt i de øvrige korrektioner i budget 2009 fremsendes budgetopfølgning 2 derfor i første 
omgang til de enkelte fagudvalg til orientering og det skal understreges, at det udelukkende at 
budgetopfølgningen for det enkelte udvalgs område som fremsendes.  

Økonomiudvalget behandler den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommune på mø-
det den 21. august, hvorefter der evt. kan forventes anmodning om oprettende tiltag fra Øko-
nomiudvalgets side.  

Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2008 til oriente-
ring. 

 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30-06-2008 Udviklings- og planlægningsudvalget 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Taget til efterretning. 
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15    Budget 2009 - prioriteringskatalog, teknisk og øvrige korrektioner, ønsker

m.v. 
J.nr.: 00.30.00Ø02/dwfsss 
 08/40 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2009 skal Center for Økonomi i samarbejde med 
fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal be-
handles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der øn-
skes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative for-
slag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter 
til budgettet.  
  
For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, har Center for Økonomi ud-
arbejdet et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke 
ændringer foreslås indarbejdet under hvert politikområde.  
  
Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2008. Herefter er 
der korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2008 samt for evt. 
tillægsbevillinger givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de omplace-
ringer der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale 
for kommunen under ét og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer. 
  
Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2008 og dette budgetgrundlag pris-og lønreguleres 
herefter til 2009 niveau. 
  
Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og det er disse korrektioner udvalget skal tage stil-
ling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå en-
ten under 1. ”lovgivningsændringer”, 2. ”Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter” eller 3. 
”Ændrede forudsætninger, serviceudgifter” Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efter-
følgende skema.  
  
Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2009 fordelt på drift og anlæg, som Cen-
ter for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at 
fremsende yderligere ønsker. 
  
Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 21. august, inden bud-
getforslaget sendes til første behandling. 
  
Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget beslutter, 
hvilke af de øvrige korrektioner der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2009, samt 
at udvalget drøfter eventuelle ønsker til budget 2009. 
 
Bilag: 
Basisbudget 2009 samt ønsker - Udviklings- og planlægningsudvalget 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
De angivne øvrige korrektioner anbefales indarbejdet i budget 2009. 
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16    Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
1. Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende grundsalg m.v. (17/6). 

2. Økonomiudvalgets beslutninger vedrørende underskudsgaranti Brønderslev udviklingspark 
(17/6). 

3. Revision af kommuneplanen - beslutning i Økonomiudvalget den 17. juni 2008. 

  

  

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
1. Taget til efterretning, forholdene i Serritslev undersøges nærmere.  

2. Taget til efterretning.  

3. Taget til efterretning. 
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17    Rekreative ruter 
J.nr.: 00.03.04G01/dwupsn 
 08/2206 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Region Nordjylland er koordinator på projektet: ”Rekreative Ruter”. Det omfatter udbygning og 
sammenbinding af nuværende rekreative ruter i området omkring Kattegat, Skagerak og Øre-
sund samt supplementet af nye ruteforløb, hvor der er behov herfor i et internationalt, nationalt 
og regionalt perspektiv. I projektet samarbejdes med kommuner i Sydnorge og Sydsverige, 
Bornholm og Sjælland. Den ledende partner i projektet er Region Halland i Sverige. 
  
Rekreative Ruter er et Interreg IV-A projekt under EU´s Regionale Udviklingsfond, som vil bi-
drage med 50% medfinansiering. Projektet forventes startet ultimo 2008 og at forløbe over 3 år.
  
Målet er, at kvalitetssikre, udvikle og synliggøre rekreative ruter i partnerområdet, herunder at 
skabe større synergi imellem de forskellige ruter, så det bliver lettere at ”skifte” imellem dem. 
Overordnet skal projektet fremme bæredygtig udvikling og økonomisk vækst samt modvirke den 
negative demografiske udvikling i yderområderne. 
Projektet skal godkendes i Regionsrådets forretningsudvalg den 25. august 2008. Indtil da er 
der frist til at melde noget endeligt tilbage til den svenske projektleder. En samlet ansøgning fra 
kommuner og Region skal være klar til aflevering den 15. september 2008. 
Af perspektiver for Nordjylland (Brønderslev) er der etableringen af Hærvejen/pilgrimsruten fra 
Viborg til Frederikshavn (dette projekt omfatter udover Brønderslev også Vesthimmerland, Re-
bild, Aalborg og Frederikshavn kommuner). 
  
Budget 
Der skal søges et projekt med et budget på 5 mio. euro, hvoraf EU betaler halvdelen. Deltager 
Brønderslev Kommune i projektet sammen med fx 11 andre kommuner svarer dette til en egen-
finansiering på 75.000 kr pr. år (i samlet 3 år). Medfinansieringen kan lægges i arbejdstimer 
og/eller mindre kontante beløb. 
  
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at der meddeles Region Nordjylland 
tilsagn om kommunens deltagelse i interreg-projektet. 
 
Bilag: 
VS: Mulighed for at deltage i projekt Rekreative ruter - et EU projekt, fx med etablering af Hær-
vejen fra Viborg til Frederikshavn - ansökanver4.doc 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Stabsenhedens forslag godkendt.  

Navnet på stien foreslås til at være Hærvejens forlængelse. 
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