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01    Foroffentlighedsfase for etablering af riffelskydebane på Sdr. Engvej i Brøn-
derslev 

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

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008  
Udsat. 

 
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 
Brev til Samvirkende jagtforeninger om plan-og miljøforhold for ny riffelskydebane ved Sdr. 
Engvej 
Brev vedrørende gener ved evt. skydebaneanlæg 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Møde med Jagtforeningen gennemført. 

Sagen er udsat. 
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02    Sikret institution i Brønderslev Nord 
J.nr.: 01.02.03G01/dwupsn 
 08/714 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Region Nord har på møde den 1. september 2008 truffet beslutning om at arbejde videre med 
placeringen af den sikrede institution i Brønderslev Nord. Opførelse af nyt byggeri og ændret 
anvendelse forudsætter ændring af plangrundlaget for området. På baggrund af den ændrede 
arealanvendelse og anvendelsens karakter, skal der foretages forudgående høring af borgere 
m.fl. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get træffer beslutning om at udarbejde foroffentlighedsmateriale og om udstrækningen af for-
offentlighedsfasen. 

 
Bilag: 
Sikret døgninstitution 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Der gennenføres foroffentlighedsfase på 4 uger. 
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03    Ansøgning om tilladelse til opførelse af parcelhus på ejendommen Sæbyvej

60 
J.nr.: 02.34.00P19/dwtfchh 
 08/925 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Ejer af ejendommen Sæbyvej 60 har søgt om tilladelse til at opføre et parcelhus med et areal på 
106  m². Ejendommen ligger i en række af ejendomme langs Sæbyvej, der i mange år har været 
anvendt som kolonihaver. Kommuneplanen placerer området i rammeområde 2.B2 - "Boligom-
råder med hovedsageligt åben-lav bebyggelse Skelgårdsvej Aså by". Området har ikke været 
udlagt til kolonihaver i tidligere planer. 

De nævnte ejendomme ligger 650-700 meter fra kystlinien i en stribe mellem Sæbyvej og Aså 
Boldklubs baner. Fire af kolonihaverne er samvurderet med ejendomme på den modsatte side 
af Sæbyvej. 

Kommunerne skal i kommuneplanens hovedstruktur angive de overordnede mål for koloniha-
veudviklingen lokalt. Kommunalbestyrelserne har også pligt til at udlægge arealer til kolonihaver 
i overensstemmelse med de lokale forhold og muligheder. Dette forhold taler for ikke at ned-
lægge eksisterende kolonihaver. 

Der er tinglyst byggelinie 25 m fra vejmidten. Huset på Sæbyvej 60 ønskes opført i overens-
stemmelse med byggelinien. De sydligste grunde har ikke byggeret på "den rigtige side" af byg-
gelinien. Der er tinglyst adgangsbegrænsning efter lov om offentlige veje og adgangen er kun 
tilladt for "haver". Nordjyllands Amt har i 1998 oplyst, at der ikke kunne forventes dispensation 
fra adgangsbegrænsning af hensyn til trafiksikkerheden. Adgangsbegrænsningen administreres 
nu af Brønderslev Kommune. 

Efter lov om kolonihaver kan varige kolonihaver ikke nedlægges medmindre kommunen giver 
tilladelse. Tilladelsen kan kun gives,  

• hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til 
et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen og  

• der tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte området. 

Området overholder alle relevante punkter i definitionen af et varigt kolonihaveområde, bortset 
fra, at der ikke ses at være forbud mod helårsbebyggelse. Der foreligger ikke vedtægter eller 
andet for brugen af haverne. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning har gennemført en partshøring i området, der har resulte-
ret i indsigelse fra Sæbyvej 37, 41, 43, 45, 51, 53,55. Se markering på kortbilaget. Naboerne 
henviser til ødelæggelse af udsigt, trafikale problemer m.m. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøf-
ter om arealet ønskes anvendt til helårsbeboelse. 

 
Bilag: 
Kortbilag - Sæbyvej 60 
Uddrag af lov om kolonihaver 
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Høringssvar fra flere beboere på Sæbyvej 
Høringssvar fra Sæbyvej 41 
Høringssvar Sæbyvej 43 
Ansøgning om byggetilladelse 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Afslag med baggrund i det tinglyste adgangsforhold. 

Området overvejes at indgå som kolonihaveområde i fremtidig kommuneplan. 
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04    Lokalplanforslag nr. 1478-01 for Sundhedshus og grønt område, Nørregade

92, Brønderslev 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/652 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1478-01 for "Sundhedshus og grønt område ved Nør-
regade 92, Brønderslev" og Kommuneplantillæg nr. 18 (B). 

Forinden udarbejdelsen af lokalplanen har Brønderslev Kommune gennemført en foroffent-
lighedsfase, hvor placeringen af det fremtidige sundhedshus har været til debat. Sagen har væ-
ret sendt til debat i perioden fra den 18. marts 2008 til den 15. april 2008. Indenfor denne perio-
de indkom der otte bemærkninger. Sagen blev behandlet på Udviklings- og Planlægningsudval-
get den 20. maj 2008, hvor det blev besluttet, at man skulle arbejde videre med en placering af 
sundhedshuset på det gamle stadion og med en placering af sundhedshuset centralt på grun-
den.Udvalget besluttede desunden på mødet, at udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokal-
plan skulle iværksættes. 

Lokalplanens indhold 

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I udlægges til sundhedshus og delområ-
de II udlægges til grønt område. Der er i lokalplanen, indenfor delområde I, udlagt et byggefelt, 
som skal sikre at sundhedshuset placeres centralt indenfor delområde I. Det skal gennem lokal-
planen sikres, at sundhedshuset fremstår harmonisk og tilpasses området. Man forventer at 
sundhedshuset opføres i 2 etager og med et areal på ca. 3.700m² etagemeter. Lokalplanen sik-
rer gennem sin fleksibilitet, at der er mulighed for en eventuel senere udvidelse af sundhedshu-
set indenfor delområde I. 

Lokalplanen skal desuden sikre, at delområde II bibeholdes som et åbent grønt område, som 
kan anvendes som parkeringsareal i forbindelse med Brønderslev Marked og andre events i 
Brønderslev. 

Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslaget.  
 
Bilag: 
Bilag 1 1478-01 til UP ingen miljøvurdering(09.09) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Anbefales fremlagt i offentlig høring. 
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05    Igangsætning af lokalplan nr. 10-52 for boliger i Hjallerup vest 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/2208 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Masterplan for Hjallerup udlægger et boligområde vest for Hjallerup. Der skal udarbejdes lokal-
plan for området. 
  
Udviklings- og Planlægningsudvalget skal tage stilling til udstrækningen af lokalplanen. 
  
Fagenheden for Teknik og Forsyning har i bilagene angivet to forskellige udstrækninger af area-
let. 
  
På det første bilag tages udgangspunkt i, at lokalplanen primært skal dække kommunens egen
ejendom, for hurtigst muligt at kunne sælge byggegrunde til åben-lave boliger. Bebyggelsespla-
nen i masterplanen muliggør ikke en bebyggelsesplan, der udelukkende inddrager kommunens
eget areal, bl.a. fordi adgangsvejen delvis ligger på ejendomme i privat eje. 
  
På det andet bilag er udover masterplanens åbne-lave områder medtaget yderligere et areal i 
privat eje, der i givet fald kan anvendes til henholdsvis tæt-lave boliger og grønt område/skov.  
  
Masterplanen har ikke et detaljeringsniveau, der fastlægger en eventuel tæt-lav bebyggelse. 
Der vil derfor medgå længere tid, før lokalplanen, som vist på kortbilaget er klar. Inddragelsen af 
skovarealet vil desuden betyde, at Brønderslev Kommune efter planlovens § 47A eller 48 kan
blive forpligtet til at overtage arealet, hvis ejeren ønsker det. 
  
Der vil efter al sandsynlighed ske tilpasning af områdeafgrænsningen i forhold til de to viste bi-
lag, når der arbejdes med lokalplanen. 
  
Masterplanens offentliggørelse erstatter en foroffentlighedsfase efter planlovens § 23 c. 
  
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og planlægningsudvalget væl-
ger udstrækningen på det første bilag. 
 
Bilag: 
Lille udstrækning af lokalplan nr. 10-52 
Lokalplan med stor udstrækning 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Forslag godkendt, uden tæt-lave boliger. 
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06    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

 
Indstilling: 
Beslutning i Byrådet den 26. august 2008

Tilbagesendes til udvalget. 

 
Beslutning i Udviklings. august 2008  
Udvalget indstiller lokalplanforslaget til endelig godkendelse. 

 
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. 

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 ikke
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. Ejer af lokalplanområdet har indsendt brev fra hans advokat, der oplyser, at slutsedlen
er underskrevet, og at handlen ikke kan annulleres. Se bilag. Fagenheden bemærker, at forhol-
det 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
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afvises. 

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

 
Bilag: 
Kort med indsigere 
Indsigelse fra Himmerlandsgade 11 
Bemærkninger fra Helgolandsgade 8 
Brev fra Jan Augustesen 
Erklæring vedrørende handel 
Svar i partshøring 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Anbefales, at det afventes en samlet plan for sydbyens udvikling i forbindelse med kommune-
planlægningen. 
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07    Vedtagelse af lokalplan nr. 06-48 "Boligområde ved Geråvej, Dronninglund" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/655 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
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.  
  
Udviklings- og Planlægningsudvalget godkendte på møde den 12. august
2008 bebyggelsesplan for lokalplanområdet, dog skal der oprettes bræmmer omkring bæk på 2
m. Det blev besluttet, at foroffentlighed kan undlades. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 06-48 for ”Boliger ved Geråvej, Dronninglund” og 
kommuneplantillæg nr. 31. 
  
Beplantningsplan er under udarbejdelse. Lokalplanens bilag afventer mindre rettelser fra konsu-
lenten, som indsættes inden offentliggørelse. 
  
Et stykke af det kommunale vandløb Gammelsbæk er medtaget i lokalplanen. Vandløbsregula-
tivet fastlægger, at der skal være 8 meter til bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger,
udgravninger og lignende anlæg af blivende art. Derfor er det nødvendigt, at vandløbet ned-
klassificeres til privat vandløb sideløbende med godkendelsen af lokalplanen. Vedligeholdelsen
på strækningen vil derfor overgå til ejer og på sigt til grundejerforeningen. Ansøger har accepte-
ret dette. 
  
Lokalplanen udlægger området til åben-lave boliger, der skal udstykkes i overensstemmelse
med en principiel udstykningsplan. Der vil kunne dispenseres til mindre væsentlige afvigelser fra
planen. Ændring af området til tæt-lave boliger forudsætter en fornyet lokalplan. 
  
Lokalplanen fastlægger, at erhverv i boligområdet skal være i miljøklasse 1-2 – primært mindre, 
liberale erhverv. 
  
Fagenheden for Teknik og Forsyning har vurderet, at lokalplanen ikke udløser miljøvurdering. 
  
Lokalplanforslag og kommuneplantillæg vil blive gennemgået på mødet. 
  
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 06-
48 for ”Boliger ved Geråvej, Dronninglund” og kommuneplantillæg nr. 31. 
 
Bilag: 
Lokalplan nr. 06-48 - Udkast 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Anbefales sat i offentlig høring. Vandløb anbefales nedklassificeret. 
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08    Klage over udendørs oplag ved Jem og Fix, Brønderslev 
J.nr.: 01.02.05K02/dwtfchh 
 08/2204 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Der er modtaget klager fra naboer i Vendsysselgade over udendørs oplag ved Jem og Fix og i 
mindre omfang ved THansen. Området er omfattet af lokalplan nr. 1649-01, der ikke tillader 
udendørs oplag uden hegning. Situationen er bedret væsentligt, men problemet er først løst, 
når der opføres hegn om pladsen mod Vendsysselgade. De to firmaer arbejder på en løsning 
med hegning. 

 
Bilag: 
Notat  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Tages til efterretning. 
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09   Klage over lokalplan for Brønderslev Autogenbrug 
J.nr.: 01.02.05K02/dwtfchh 
 08/1390 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Der er givet påbud om overholdelse af lokalplan indenfor delområde I. Der er ført løbende tilsyn. 
Se notat. 

 
Bilag: 
Notat 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Tages til efterretning. 
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10    Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtfjwp 
 08/1647 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune modtog den 3. juli 2008 en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny 
bygning på 127 m² og heri indrette optikerforretning på ejendommen Stationsvej 31, Dronning-
lund . 
Arealfordelingen i den nye bygning vil blive ca. 61 m² egentlig butik, 16 m² personalefaciliteter, 
resterende 50 m² etableres som værksted og klinik mv. 
Den nye bygning udføres i materialer og facader i harmoni med øvrige bygninger indenfor lokal-
planområdet. En eksisterende ældre bolig nedrives. 
  
For området gælder lokalplan nr. 06-28, som i § 4 foreskriver, at området kun må anvendes til 
erhvervsformål såsom kontorer, klinikker, offentlige formål og lignende formål samt i begrænset 
omfang boligbebyggelse. Iht. § 4 må der ikke indrettes detailhandelsbutikker indenfor lokalplan-
området. 
  
Etablering af optiker forretning med egentlig butiksareal er at betragte som detailhandel, hvilket 
klart strider mod lokalplanens § 4, og vil derfor kræve dispensation herfor. 
I lokalplanens kortbilag nr. 2 er området, hvor det nye hus agtes placeret, udpeget som evt. op-
holdsareal. 
  
Fagenheden har den 8. juli 2008 foretaget naboorientering i henhold til byggeloven og partshø-
ring i henhold til forvaltningsloven. Partshøringen er foretaget bredt i bolig og forretningsområ-
det. 
Kommunen har, på baggrund af partshøring og naboorientering, rettidigt modtaget 6 indsigel-
ser. Indsigelserne går dels på principiel holdning til overholdelse af bestemmelser i lokalplanen, 
dels betænkelighed ved forventet yderligere trafik og parkering på og ved Dahlsvej. Enkelte er 
endvidere betænkelig over, at bygningen placeres ned til 1,76 m fra Dahlsvej. 
  
Indsigelser er fremsendt til orientering hos ansøger som, i brev dateret den 11. august 2008, 
kommenterer disse. Ansøger oplyser, at man med henblik på at imødekomme indsigere vil lade 
et areal vest for bygninger befæstige med asfalt og her etablere 14 p-pladser, og at der mod 
Dahlsvej kan opsættes skilt  ”udkørsel forbudt”. 
  
Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get træffer afgørelse om der kan meddeles dispensation fra lokalplan nr. 06-28 for etablering af 
127 m² detailhandelsforretning i ansøgt nybyggeri Stationsvej 31, Dronninglund og i givet fald 
på hvilke vilkår. 
  
Det er fagenhedens vurdering, at der i en evt. dispensation bør stilles følgende vilkår: 
• at der skal udlægges og etableres egentlig opholdsareal indenfor lokalplanområdet på 

mindst 297 m²,  
• at der skal etableres og opmærkes mindst 14 p-pladser,  
• at der skal etableres foranstaltning således unødig udkørsel til og parkering på Dahlsvej 

hindres. Der henvises til vejafdelingens notat,  
• at anden anvendelse end den ansøgte, vil kræve forudgående stillingtagen fra kommunen. 
 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 09. september 2008 Side 444
 

Bilag: 
Indsigelse dateret 21. august 2008 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 
Indsigelse dateret 17. juli 2008 
Ansøgning om byggetilladelse 
Indsigelse dateret 19. august 2008 
Bemærkninger fra Vej og Park 
Lokalplan 
Partshøring 
Svar på protester mod byggeri 
Brev til ansøger  
Naboorientering 
Indsigelse dateret 23. juli 2008 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Udsat. Der afholdes møde med parterne. 
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11    Projekt "Rekreative Ruter" 
J.nr.: 00.03.04G01/dwupsn 
 08/2206 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 12. august 2008 og Teknik- og 
Miljøudvalget på møde den 14. august 2008 at meddele Region Nord, at Brønderslev Kommu-
ne ønskede at deltage i EU-projektet "Rekreative Ruter". Kommunen har dog forholdt sig afven-
tende i forhold til, hvordan kommunens økonomiske bidrag til projektet udmøntes. 

Som følge heraf kan kommunen ikke deltage på lige fod med andre deltagende kommuner i an-
søgningen til EU, og vil derfor ikke kunne få del i de EU-midler, som ansøgningen forventes at 
udløse. 

 
Bilag: 
Projekt Rekreative ruter, skemaer til udfyldelse 
Projekt Rekreative ruter, skemaer til udfyldelse - Finasieringsbudget Mariagerfjord 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Udvalget er positivt stemt, såfremt Teknik- og Miljøudvalget er positivt stemt. 
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12    VisitNordjylland, årsberetning 2007 
J.nr.: 24.05.00I03/dwfsss 
 08/2582 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
VisitNordjylland fremsender årsberetning for 2007.  

 
Bilag: 
Årsberetning 2007 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Taget til efterretning. 
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13    Kommunale bidrag for 2009 til Væksthus Nordjylland 
J.nr.: 24.10.00Ø02/dwfsss 
 08/2942 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Kommunekontaktrådet har på møde den 22. august 2008 drøftet Væksthus Nordjyllands øko-
nomi for 2009. Kommunekontaktrådet fremsender derfor en anbefaling af kommunale bidrag til 
Væksthus Nordjyllands Økonomi for 2009.  

Kommunekontaktrådet anbefaler, at de nordjyske kommuner 

• godkender den af Vækstforum ønskede medfinansiering i rammeprogrammet "Vækst 
Iværksætter Program" med 2 kr. pr. indbygger pr. år,  

• godkender, at at det i kommunerne allerede vedtagne bidrag på 2 kr. pr. indbygger til NiN 
fortsættes i 2009, og  

• i fællesskab stiller garanti for Væksthusets likviditet  på 5 mio. kr. i 2009 efter samme model 
som garantistillelsen i 2008. En fordeling af garantiforpligtelsen er vedlagt. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag: 
Uddrag af KKR-mødet 22. august 2008 pkt 2.2. 
Fordeling af kommunal garantistillelse til Væksthus Nordjylland 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Fremsendes med anbefaling. Medfinansiering kan ske via midler til Turist- og Erhvervsfremme. 
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14    Deltagelse i erhvervssamarbejde i Region Nordjylland 
J.nr.: 24.00.00P21/dwfsss 
 08/2574 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Udviklingsråd har drøftet rådets holdning til Brønderslev Kommunes deltagelse i 
erhvervssamarbejde i Region Nordjylland.  

Udviklingsrådet anbefaler, at kommunen afventer resultaterne af det arbejder, der er sat i gang 
mellem Erhvervs- og Turistcentret og Væksthus Nordjylland og VisisNordjylland og dermed ikke 
deltager i de etablerende erhvervssamarbejder i 2009. 

 
Bilag: 
Brev af 20. august 2008 fra Brønderslev Udviklingsråd 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Fremsendes til Økonomiudvalgets orientering. Udvalget er enig om anbefaling. 
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15    Budget 2009: Indledende drøftelser vedrørende afdækning af 4% af service-

udgifterne 
J.nr.: 00.30.00Ø02/dwokhoc 
 08/40 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med behandlingen af budgetopfølgning 2 besluttede Byrådet på mødet den 26. 
august 2008, at fagenheder og stabsenheder skal afdække i alt 4 % af serviceudgifterne som 
led i Byrådets beslutningsgrundlag for budgetlægningen for 2009. Fagudvalgene skal forelæg-
ges afdækning inden Byrådets behandling. 

I forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for budget 2009 blev det endvidere beslut-
tet, at der ikke skulle udarbejdes nye prioriteringskataloger. I stedet skulle der tages udgangs-
punkt i de administrative prioriteringskataloger, som blev udarbejdet til budget 2008. Udvalget 
har tidligere fået forelagt dette administrative prioriteringskatalog, som kan anvendes til inspira-
tion til udarbejdelse af et afdækningskatalog, som afdækker 4 % af udvalgets serviceudgifter. 

Nedenstående tabel viser, hvor store beløb de enkelte udvalg skal afdække: 

BASISBUDGET 2009: Serviceudg. Afdækning 

i 1000 kr. 2009 4% 

Økonomiudvalget 216.128 8.645

Udviklings- og Planlægningsudvalget 25529 1.021

Børne- og Ungdomsudvalget 494.859 19.794

Fritids- og Kulturudvalget 56.343 2.254

Beskæftigelsesudvalget 1631 65

Socialudvalget 436.768 17.471

Sundhedsudvalget  *) 34.697 1.388

Teknik- og Miljøudvalget 112.241 4.490

I alt 1.378.196 55.128

*)  Ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering 

Stabsenhedens afdækninger vil foreligge til udvalgets møde. 

 
Bilag: 
Basisbudget 2009 samt ønsker - Udviklings- og planlægningsudvalget 
Notat om 4% besparelse kollektiv trafik - revideret 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
Taget til efterretning som forelagt. Bybusser i Brønderslev bør indgå i afdækning.  
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16    Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 

1. Der er ikke ændring til listen med "Prioritering af lokalplaner". 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. september 2008  
ad 1. Ny liste udleveret. 

2. Digital kommuneplan - udsat til næste gang. 

3. LAG-møde. 

4. Serritslev Borgerforening - evt. møde. 

5. Personalesituationen i Udvikling og Planlægning samt Teknik og Forsyning. 
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