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01    Lokalplanforslag nr. 10-56 for "Institution ved Granvej 13, Hjallerup" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/656 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 10-56 for "Institution ved Granvej 13, Hjallerup" og 
kommuneplantillæg nr. 32 (D). 

Brønderslev Kommune har i perioden fra den 8. april 2008 til den 29. april 2008 gennemført en 
foroffentlighedsfase for placeringen af en ny dagsinstitution i Hjallerup. Der indkom 8 bemærk-
ninger vedrørende fremtidig placering. Udviklings- og Planlægningsudvalget har på møde den 
20. maj 2008 behandlet disse bemærkninger. Udvalget besluttede at arbejde videre med en 
placering af en ny dagsinstitution i Vestbyen i Hjallerup. På mødet blev det besluttet, at der skul-
le igangsættes udarbejdelse af lokalplan for etablering af institutionen. De trafikale forhold i og 
omkring den nye institution undersøges i forbindelse med lokalplanlægningen. 

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammeområde 5.B1, som udlægger området til 
boligområde med åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Der er derfor i forbindelse med udarbejdel-
sen af lokalplanen lavet et kommuneplantillæg nr. 32 (D), der udlægger området til institutions-
område. 

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at lokalplanen ikke udløser miljøvurdering. 

Lokalplanforslaget og kommuneplantillæg vil blive gennemgået på mødet. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,  at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 10-56 for 
"Institution ved Granvej 13, Hjallerup" og Kommuneplantillæg nr. 32 (D). 

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 10-56 (udkast) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Anbefales med mindre redaktionelle rettelser. 
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02    Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen Algade 78-84 og 
Albani Plads 2-6, Brønderslev 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtflrw 
 08/2879 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 27. august 2008 modtaget ansøgning om udarbejdelse af ny lo-
kalplan for ejendommen Algade 78-84 og Albani Plads 2-6, Brønderslev. 

Ejendommen, der ligger på adressen i dag, anvendes til butikslejemål i stueetagen og boligle-
jemål på 1. sal. Supermarkedet Netto er beliggende i ejendommens stueplan. 

På grund af ejendommens dårlige stand ønsker ansøger tilladelse til at nedrive denne og opføre 
ny bebyggelse. Ansøger ønsker at opføre en bebyggelse i 3 plan og kælder. En kælder til par-
kering, stueplan til butiksformål, 1. sal til boligformål og taghave og 2. sal til boligformål. Bebyg-
gelsen har en grundplan på ca. 1.311 m². 

Dele af ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1361-08 "Centerområde Slagterigade, Øster-
gade, Torvet og Algade". Yderligere er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 1361-07 "Facader, 
skilte og markiser i Brønderslev midtby". 

Ifølge Planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der kan gennemføres større 
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i 
øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.  

Sagen har været behandlet i fagenheden. Der er i denne forbindelse foretaget tilsyn den 29. 
september 2008. 

Den nye bebyggelse tænkes opført 2½ meter fra eksisterende bebyggelse mod nord, Algade 76 
- også kaldet for "Spindergården". Som det fremgår af billedematerialet er ejendommen "Spin-
dergården" i 3 planer. Den eksisterende bebyggelse på Algade 78 - 84 er i 1½ plan. Det vurde-
res, at den væsentlig højere bebyggelse i 3 planer og kælder (kælder, stue, 1. sal og 2. sal) vil 
medføre, at lysindfald til  "Spindergården" vil blive væsentlig forringet. 

"Spindergårdens" facade mod sydøst har vinduer i 1. sals og 2. sals plan. Beboere i denne ek-
sisterende ejendom vil få udsyn mod den eventuelle nye ejendoms taghave, hvilket kan medfø-
re indbliksgener for beboere i den eventuelle nye bebyggelse.  

Taghaven har et areal på ca. 346 m², hvilket skal tjene som fælles opholdsareal fordelt mellem 
20 boligenheder. Taghaven vender mod nordvest. Umiddelbart vurderes, at denne taghave kan 
forekomme meget skyggefuld pga. bebyggelsens orientering, samt pga. bebyggelsens højde. Et 
eventuelt skyggediagram kan eventuelt modbevise denne påstand. Umiddelbart vurderes, at 
værdien af denne taghave vil være af ringe karakter.   

Facaden mod sydøst på den projekterede bebyggelse virker meget harmonisk med den over-
for stående bebyggelse Arkaden og bebyggelsen vil forekomme som en meget fin afslutning af 
området. 

Det er fagenhedens vurdering, at der bør udarbejdes et lokalplanforslag for bebyggelsen. 
Dog skal det i lokalplanprocessen undersøges nærmere, hvorvidt bebyggelsen bør opføres i 3 
planer (kælder, stue, 1. sal) eller 4 planer (kælder, stue, 1. sal og 2. sal) for bedst muligt at til-
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passe projektet den eksisterende nabobebyggelse og tage mest muligt hensyn til naboer og 
omgivelser.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, 

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender ansøgning om udarbejdelse af ny lo-
kalplan for ejendommen, dog under følgende forudsætninger;  

• at bebyggelsen opføres i maksimalt 3 planer - herunder kælderplan til parkering, stue-
plan til butiksformål, 1. sal til boligformål, medmindre at et skyggediagram kan påvise, at 
taghaven har god tilgang af solindfald og at taghaven vil have en vis værdi,  

• at der laves en beregning for lysindfald til boligerne i Spindergården, der kan påvise at 
lysindfaldet ikke bliver væsentligt forringet i forhold til eksisterende forhold,  

• at ansøger bidrager til udkast til lokalplanen og i samarbejde med kommunen udvælger 
en konsulent.   

 
Bilag: 
Bilag 1 Følgebrev til ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan 
Bilag 10 Kortbilag til Algade 
Bilag 11 Billede: Spindergården ud mod Netto 
Bilag 12 Billede: Spindergården set fra Østergade 
Bilag 13 Billede: spindergården set fra Østergade 2 
Bilag 14 Billede: gyden 
Bilag 15 Billede: gyden 2 
Bilag 16 Billede: Byggeri - på anden side af Østergade 
Bilag 17 Billede: Bagside Spindergården 
Bilag 18 Billede: Aldi 
Bilag 2 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan 
Bilag 3 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - Ejendommen Algade 78-84 foto 
Bilag 4 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 01 situationsplan 
Bilag 5 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 02 kælderplan 
Bilag 6 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 03 stueplan 
Bilag 7 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 04 1.ste sal 
Bilag 8 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 05 2.den sal 
Bilag 9 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 06 facadeforslag foreløbig 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Udvalget er positivt indstillet overfor det ansøgte (3 plan + kælder). Inden endelig stillingtagen til 
lokalplanforslag ønskes der lavet en beregning for lysindfald til boligerne i Spindergården. 
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03    Etablering af ny skorsten, Danraps, Agersted. Dispensation fra lokalplan nr. 
20-26. 
J.nr.: 09.35.00K02/dwtflrw 
 08/1499 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 10. december 2007 modtaget ansøgning om etablering af en 97 
meter høj skorsten på virksomheden Danraps i Agersted. Skorstenen har en diameter på 3 me-
ter på det bredeste stykke. Skorstenen ønskes placeret som vist på kortbilag. 

Det er dokumenteret med lugtmålinger, at virksomhedens nuværende lugtbidrag til omgivelser-
ne, via den eksisterende 42 meter høje skorsten, medfører væsentlige overskridelser af de 
gældende grænseværdier. På baggrund af denne driftssituation har Brønderslev Kommune i 
flere tilfælde modtaget naboklager over lugtgener. 

Den fremsendte ansøgning om etablering af en ny 97 meter høj skorsten er virksomhedens op-
følgning på kommunens påbud om, at virksomhedens lugtbidrag til omgivelserne skal overholde 
de gældende lugtgrænser. 

Med etablering af en ny 97 meter høj skorsten til udledning af procesluften fra presseanlægget 
vil den 42 meter høje skorsten fremover blive anvendt til udledning af rumluften fra pressean-
lægget. Ved spredningsberegninger er det dokumenteret, at virksomhedens samlede lugtbidrag 
til omgivelserne hermed kan overholde de gældende lugtgrænser. 

Ud fra en teknisk og økonomisk analyse af mulighederne for at reducere virksomhedens samle-
de lugtbidrag til omgivelserne, vurderer Brønderslev Kommune, at der ved etablering af en ny 
97 meter høj skorsten opnås en miljømæssigt tilfredsstillende løsning.  

Planforhold 

Etablering af skorstenen på virksomheden Danraps er i strid med lokalplan nr. 20-26, som er 
gældende for ejendommen. Ifølge § 9.2 må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade 
være hævet mere end 12 meter over terræn. Der står yderligere i samme paragraf: "På kortbi-
lag nr. 2 er vist områder, hvor det kan tillades, at bygninger/bygningsdele opføres i større høj-
der: Byggefelt 1: 30 m, byggefelt 2: 30 m, byggefelt 3: 23 m og byggefelt 4: 23 m". I lokalplan 
nr. 20-26, § 9.3 står: "Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra højdebestemmelserne i pkt. 
9.2, hvis produktionsmæssige hensyn eller miljøkrav nødvendiggør dette". 

Nabohøring 

Etableringen af en 97 meter høj skorsten kræver dispensation fra lokalplan nr. 20-26, § 9.2. Sa-
gen har derfor været sendt i nabohøring, jf. Planlovens § 20, i perioden fra den 31. juli 2008 til 
den 15. august 2008. 

Indenfor høringsperioden er der indkommet 7 indsigelser. I disse indsigelser lægges især vægt 
på, at skorstenen fremkommer markant synlig i landskabet og vil stå i stor kontrast til naturen. 
Skorstenen er vist som en sort malet skorsten, som fremtræder visuelt skæmmende. Det fore-
slås, at skorstenen males i hvid eller himlens farver og udformes, så den visuelt ikke vil virke alt 
for skæmmende i lokalområdet. Der nævnes i brev fra indsiger, at Nordjysk Andel i Dronning-
lund har en skorsten, som kan stå som et forbillede.  
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I to af indsigelserne bliver der gjort opmærksom på, at lugtbidraget fra virksomhedens tørrings-
anlæg ikke bliver ændret ved etablering af ny skorsten fra raffineringsanlægget. Dette er kor-
rekt. I den igangværende stillingtagen til virksomhedens samlede lugtbidrag er der udelukkende 
fokuseret på lugtbidraget fra den udvidede produktion på raffineringsanlægget. 

I den gældende miljøgodkendelse er der taget stilling til anvendelsen af 3 tromletørrerier med 
afkast via tørringsanlæggets 30 meter høje skorsten. Med udvidelsen af raffineringsanlægget 
er 2 af tromletørrerierne blevet nedlagt, således at der i dag kun anvendes 1 tromletørreri til tør-
ring af rapsfrø i høstsæsonen (2-3 uger). 

Det nuværende lugtbidrag fra tørreriet vil blive nærmere vurderet i forbindelse med næste revi-
sion af virksomhedens miljøgodkendelse, og der vil samtidig være en løbende vurdering af be-
hovet for yderligere dokumentation af tørreriets lugtbidrag til omgivelserne. 

Partshøring 

Der er foretaget partshøring, jf. Forvaltningslovens § 19. Brønderslev Kommune har ikke mod-
taget supplerende oplysninger fra ansøger i denne forbindelse. 

Det vurderes, at ville være acceptabelt at meddele dispensation til opsætning af en 97 meter 
høj skorsten på virksomheden på betingelse af, at denne males i en farve, der visuelt tilpasses 
omgivelserne. Brønderslev Kommune vurderer, at der ved etablering af den nye skorsten opnås 
en miljømæssig tilfredsstillende løsning. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,  at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
dispensation fra lokalplan nr. 20-26, § 9.2, således at virksomheden Danraps kan etablere en 
97 meter høj skorsten som anvist på kortbilag. Dog under forudsætning af, at der stilles krav til 
farven på skorstenen, således at skorstenen virker knap så markant og synlig i landskabet. 

 
Bilag: 
Visualisering af skorsten 
Mail: Vedrørende naboorientering fra Enoddenvej 17 
Høringssvar fra Enoddenvej 17 
Partshøring Danraps 
Brev til Danraps 
Situationsplan, placering af skorsten 
Kortbilag 2, lokalplan 20-26 
Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 20-26 
Orientering om nabohøring 
Høringssvar fra Statens Luftfartsvæsen 
Høringssvar fra Præstbrovej 85  
Høringssvar fra Kvisselholtvej 84 
Spørgsmål i forbindelse med nabohøring fra Æblehaven 3 
Høringssvar fra Præstbrovej 69 
Høringssvar fra Anlægsvej 2 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Fagenhedens forslag godkendt. 
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04    Afslag på dispensation fra lokalplan nr. 10-46 til udstykning af Hjallerup Er-
hvervspark 2 og 99 
J.nr.: 01.04.00P19/dwtflrw 
 08/641 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 23. maj 2008 modtaget en ansøgning om udstykning af ejen-
dommen matr.nr. 3s Hjallerup Fjerding, Hjallerup, beliggende Hjallerup Erhvervspark 2 og 99. 

Der søges om at udstykke del af matr.nr. 3s Hjallerup Fjerding, Hjallerup til erhvervsgrund. Er-
hvervsgrunden får et areal på 4.950 m². (Delnr. 2) På vedlagte kortbilag, ændringskort 
1:2000, er anvist udstykning til vejareal og beplantningsbælte. På kortet er anført delnr. områ-
der. Delnr. 3 udstykkes til beplantningsbælte. Delnr. 4 udstykkes delvis til beplantningsbælte og 
delvis til vejareal. Gul markering på kortbilag viser, hvor man ønsker mulighed for at etablere 
vejadgang fra Tolstrupvej. 

Planforhold 

For ejendommen er lokalplan nr. 10-46 gældende. Ifølge lokalplanen må der ikke ske vejad-
gang fra Tolstrupvej. Der henvises til § 6.1, hvori der står, at der skal udlægges areal til veje og 
stier som vist retningsgivende på kortbilag nr. 2. På vedlagte kortbilag er der angivet, at vejad-
gang skal ske fra stamvej b-c. Tolstrupvej er ikke dimensioneret til "industri-trafik". Der kan der-
for ikke umiddelbart ske udkørsel til Tolstrupvej. 

Der er i lokalplanen udlagt et 15 meter bredt beplantningsbælte langs med lokalplanområdets 
syd-, øst- og nordskel. Der henvises til lokalplan nr. 10-46, § 9.1, som i øvrigt anvist på kortbilag 
nr. 2. Ifølge den ansøgte udstykningsplan er det ikke muligt at etablere et 15 meter bredt be-
plantningsbælte.  

Nabohøring 

Udstykningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 10-46, § 6.1 og § 9.1. Sagen har derfor væ-
ret sendt i nabohøring, jf. Planlovens § 20, i perioden fra den 12. august 2008 frem til den 27. 
august 2008. 

Der er indenfor tidsfristen indkommet en indsigelse. Denne indsigelse er indkommet fra ejerne 
af ejendommen matr.nr. 3c Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Indsigerne mener ikke, at det kan være 
rimeligt, at en evt. udstykning umuliggør etablering af et 15 meter bredt beplantningsbælte, som 
anvist i lokalplan nr. 10-46. Indsigerne havde en forventning om, at dette beplantningsbælte 
kunne afskærme mod deres ejendom, der støder umiddelbart op til industriområdet. 

Indsigerne mener desunden, at den planlagte vej vil medføre gener for deres ejendom, da der 
vil være vejareal på begge sider af deres ejendom, matr.nr. 3c Hjallerup Fjerding, Hjallerup. 
Indsigerne påpeger desuden, at der i denne forbindelse kan ske en værdiforringelse af deres 
ejendom.  

Indsigerne spørger ind til hvilken form for virksomhed, der skal etableres på matr.nr. 3s Hjalle-
rup Fjerding, Hjallerup. Hertil skal nævnes, at ejendommen endnu ikke er solgt. Den ty-
pe erhverv, der ønsker at etablere sig på grunden, skal være i overensstemmelse med lokalplan 
nr. 10-46. Området er udlagt til egentlig erhvervsområde såsom større eller mindre erhvervs-
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virksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomheder, håndværksvirksomheder m.v. Virksomhe-
derne må ikke virke generende i forhold til omgivelserne med hensyn til støv, lugt eller støjforu-
rening. 

Indsigerne er villig til at frasige indsigelse, såfremt kommunen vil give tilskud til/etablere et be-
plantningsbælte på ejendommen, matr.nr. 3c Hjallerup Fjerding, Hjallerup. 

Partshøring 

Der er foretaget partshøring, jf. Forvaltningslovens § 19. Brønderslev Kommune har ikke mod-
taget yderligere oplysninger fra ansøger til sagen. 

Fagenheden vurderer, at der ikke kan meddeles dispensation fra lokalplan nr. 10-46 til udstyk-
ning af matr.nr. 3s Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Man ønsker at etablere vejadgang fra Tolstrup-
vej, men denne vej er ikke dimensioneret til tung industritrafik og etablering af denne vejadgang 
vil derfor være uhensigtsmæssig.  

Udstykningen, som vist på ændringskortet, vil umuliggøre etableringen af et 15 meter bredt be-
plantningsbælte, hvilket vil stride imod lokalplanens principper. Ifølge lokalplan nr. 10-46, § 
9.1, skal der etableres et 15 meter bredt beplantningsbælte langs områdets syd-, øst- og 
nordskel. Hensigten med beplantningsbæltet er at skabe et varieret skovbryn og skabe en af-
græsning af området, således at dette kan være med til at skærme af mod det omkringliggende 
område.   

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,  at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
afslag på dispensationsansøgning. 

 
Bilag: 
Ændringskort 
Kortbilag 2 i lokalplan nr. 10-46 
Naboorientering, ansøger, Hjallerup Erhvervspark 
Naboorientering, naboer, Hjallerup Erhvervspark 
Indsigelse mod dispensation fra lokalplan nr. 10-46 
Partshøring Hjallerup Erhvervspark 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Udsættes til der er gennemført besigtigelse. 
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05    Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtfjwp 
 08/1647 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
Dette blev afholdt d. 24. september 2008 på Dronninglund Rådhus. referat af mødet kan ses i 
bilag dat 29. september 2008. (bilag) 

 
Beslutning i Udviklings. september 2008  
Udsat. Der afholdes møde med parterne. 

 
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 personalefacili-
teter, resterende 50 m² etableres som værksted og klinik mv. Den nye bygning udføres i materi-
aler og facader i harmoni med øvrige bygninger indenfor lokalplanområdet. En eksisterende æl-
dre 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. I  henhold til § 4 må der ikke indrettes detailhandelsbutikker indenfor 
lokalplanområdet. 
  
Etablering af optikerforretning med egentlig butiksareal er at betragte som detailhandel, hvilket 
klart strider mod lokalplanens § 4, og vil derfor kræve dispensation herfor. I lokalplanens kortbi-
lag nr. 2 er området, hvor det nye hus agtes placeret, udpeget som evt. opholdsareal. 
  
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 Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget træffer af-
gørelse om der kan meddeles dispensation fra lokalplan nr. 06-28 for etablering af 127 m² de-
tailhandelsforretning 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: 
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• 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. 
 
Bilag: 
Indsigelse dateret 21. august 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 17. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Ansøgning om byggetilladelse (tidligere udleveret) 
Referat fra borgermøde 
Definition detailhandel 
Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund 
Uddrag af lokalplan 
Indsigelse dateret 19. august 2008 (tidligere udleveret) 
Bemærkninger fra Vej og Park (tidligere udleveret) 
Lokalplan (tidligere udleveret) 
Partshøring (tidligere udleveret) 
Svar på protester mod byggeri (tidligere udleveret) 
Brev til ansøger (tidligere udleveret) 
Naboorientering (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 23. juli 2008 (tidligere udleveret) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Udsat. 
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06    Dispensation fra lokalplan nr. 10-45, Paradishaven Hjallerup 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtfjwp 
 08/1722 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre 16 andelsboliger 
på ejendommen Paradishaven 1-25, Hjallerup. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 10-45, som udlægger området til tæt lav boligbebyggelse. 

I ansøgningen er angivet en placering som viser, at det sydligste dobbelthus agtes placeret i et 
område, som i kortbilag til lokalplanen er udlagt som fælles friarealer (kortbilag 2 i lokalplan). 

Da det ansøgte således ikke stemmer overens med lokalplanens kortbilag er der foretaget en 
naboorientering. 

Der er i forbindelse med naboorienteringen modtaget 1 indsigelse fra Tennisskoven 10. Tennis-
skoven 10 ligger direkte op til det sydligste dobbelthus. 

Det er fagenheden vurdering, at opførelse af det sydligste dobbelthus ikke reducerer friarealer 
på ejendommen væsentligt, idet der findes flere gode opholdsarealer på ejendommen. 

Fagenheden vurderer ikke, at opførelse af byggeriet som ansøgt, vil kunne medføre væsentlige 
gener på nabogrunde. Dette begrundes i disponering af huset på Tennisskoven 10, idet det an-
søgte byggeri alene vil være synligt fra et nordvest vendt værelsesvindue. Skyggevirkninger 
som følge af evt. dispensation vil være uvæsentlig. Evt. indbliksgener vil kunne reduceres eller 
hindres ved etablering af simpel hæk eller etablering af fast hegn mod nabogrund.  

 
Bilag: 
situationsplan 
oversigtskort med placering af byggerier 
kortbilag fra lokalplan 
oversigtskort 1-1000 
udtalelse vejafdelingen 
naboorientering  
Indsigelse mod dispensation fra Tennisskoven 10 
udtalelse fra vejafdelingen 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Afslag. 
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07    Prioritering af lokalplaner 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/776 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Lokalplan for etageboliger og butikker ved Albani Plads, Brønderslev fra dagens møde kan ind-
placeres i prioriteringslisten. Der skal tages stilling til om lokalplan for boliger ved Danserhøj i 
Øster Brønderslev fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. september 2008 skal 
indplaceres på prioriteringslisten. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår den prioritering, der er vist i vedlagte notat. 

 
Bilag: 
Notat om prioritering 7. oktober 2008 
Intern arbejdsplan for lokalplaner 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Skydebaneprojekt indgår med sidsteprioritet. 
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08    Ansøgning om dispensation for tilslutningspligt til naturgas 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtffb 
 08/1747 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om at blive fritaget for tilslutnings-
pligt til naturgas i forbindelse med nyopførelse af erhvervsbygning på nyudstykket ejendom be-
liggende Håndværkervej 18, Brønderslev.  

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1641-03 for Erhvervsområde syd, delområde 
2. Lokalplanen fastlægger, at samtlige bebyggelser skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning base-
ret på naturgas. Der er således ikke fastlagt en aftagerpligt. 

En tilslutningspligt kan være fastlagt gennem en lokalplan eller ved projektgodkendelse efter 
varmeforsyningsloven. I en vejledning fra Energistyrelsen anføres, at retsvirkningerne af en lo-
kalplanbestemmelse om tilslutningspligt antages af planstyrelsen at være den samme som ved 
tilslutningspligt efter varmeforsyningsloven. Dog kan der for så vidt tilslutningspligt efter en lo-
kalplan kun klages over retlige spørgsmål. Vejledningen anfører endvidere, at kommunens 
skønsmæssige vurdering, om tilslutningspligten er "rimelig" - i forbindelse med dispensations-
ansøgning, normalt ikke betragtes som et retlig spørgsmål, der kan påklages. I "Bekendtgørelse 
om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg" § 17 fastlægges, at kommunalbestyrel-
sen i særlige tilfælde efter ansøgning kan beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er 
pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning. I en vejledning fra Energistyrelsen anføres, at 
kommunalbestyrelsens afgørelse må ske ud fra en konkret vurdering, således at kommunalbe-
styrelsens administration ikke får karakter af generelle dispensationer. Det anføres endvidere, at 
inden kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligten, bør dispensationsan-
søgningen forelægges forsyningsselskabet til udtalelse. 

Fagenheden for Teknik og Miljø har forelagt ansøgningen Naturgas Midt-Nord til udtalelse. I ud-
talelsen oplyses, at Brønderslev Kommune oprindelig har godkendt projektforslag for naturgas-
forsyning af området, og at Naturgas Midt-Nord har foretaget investeringer med henblik på na-
turgasforsyning til grunde i området. Endvidere anfører Naturgas Midt-Nord, at det vil være 
samfundsøkonomisk ufordelagtigt at give dispensation, og at Naturgas Midt-Nord ikke anser 
den foreliggende ansøgning som "et særligt tilfælde".  

Fagenheden for Teknik og Miljø har indhentet supplerende udtalelse og oplysninger fra ansø-
ger. Heri redegøres for og delvis dokumenteres, at jordvarmen driftsmæssig er billigere, mens 
etableringsomkostningerne er højere. Udledning af CO2 vil være mindre med jordvarmeanlæg. 
Det væsentligste årsag hertil er, at et jordvarmeanlæg producerer ca. fire gange den varme-
mængde, som det optager af energi. I et beregningseksempel, som dog ikke omfatter nærvæ-
rende bygning, er varmeudgiften under det halve for jordvarmeanlæg i forhold til naturgas. 

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer,  

• at ansøger brugerøkonomisk og miljømæssigt har sandsynliggjort en væsentlig fordel ved at 
anvende jordvarmeanlæg i stedet for naturgas. På baggrund af den store driftsmæssige be-
sparelse må det forventes, at merudgiften til investering er afskrevet indenfor en kort årræk-
ke,  

• at en dispensation, selvom den ikke er generel, kan have en præcedensvirkning, ikke bare 
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indenfor lokalplanens område, hvilket bør indgå i varmeplanlægningsmæssige overvejelser 
og beslutninger. Miljømæssig og brugerøkonomisk presser andre energiformer sig i disse år 
på. Specielt hvad angår jordvarmeanlæg har fagenheden for Teknik og Miljø konstateret en 
stor stigning i ansøgninger,  

• at en dispensation kan skade den fremtidige udbygning af kollektiv varmeforsyning baseret 
på naturgas,  

• at det, ud fra et samfundsmæssig synspunkt, kan være ufordelagtigt at etablere anden 
energiform end den, som området er planlagt for og udbygget med.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, 

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler dispensation for lokalplanens krav om til-
slutningspligt på baggrund af en konkret vurdering, og samtidig foretager en drøftelse af de 
varmeplanlægningsmæssige forhold og konsekvenser.  

 
Bilag: 
Høringssvar fra naturgas Midt-Nord 
Dispensationsansøgning 
Supplerende oplysninger fra ansøger 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Afslag. 

Forsyningsudvalget opfordres til en genvurdering af den samlede varmeplanlægning i kommu-
nen. 
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09    Digital kommuneplan 
J.nr.: 01.02.03G01/dwtfbb 
 08/8896 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Alle kommuner skal inden den 31. december 2009 have vedtaget en ny kommuneplan. For 
Brønderslev Kommunes vedkommende gælder, at den nye kommuneplan skal erstatte de to 
eksisterende kommuneplaner, afløse regionplan 2005, følge op på Planstrategiens udpegede 
temaer og  Den regionale Udviklingsplan samt følge op på "Oversigt over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen - 2009". Der er således tale om en omfattende og spændende opgave, 
som  i høj grad vil kræve overblik, da blandt andet planlægning og administration i det åbne 
land er en ny opgave i forhold til tidligere tiders kommuneplaner. 

De to eksisterende kommuneplaner er analogt baserede, hvilket vil sige, at kommuneplanerne 
findes i en papirudgave/pdf-format. Fremtidige ændringer i kommuneplanen vil således bestå af 
 kommuneplantillæg, som ligeledes vil foreligge i papir/pdf-format. Der vil således ikke være et 
samlet dokument, der viser den pt. gældende kommuneplan.  

I modsætning hertil er den digitale kommuneplan altid opdateret med nye kommuneplantillæg. 
Den digitale kommuneplan er et godt og fleksibelt værktøj som giver følgende fordele:  

• lettere adgang til opdaterede data for både politikere, kommune og borgere,  

• overskuelighed over planforholdene på de forskellige lokaliteter/områder. Dette gælder 
både i forhold til de generelle retningslinier, de generelle rammebestemmelser og de 
mere konkrete lokalplanrammer,  

• mulighed for at kommuneplantillæg kan føres direkte ind i den digitale kommuneplan, så 
den altid er opdateret og endelig,  

• lettere administration for kommunen, herunder indsendelse af planer til PlansystemDK.  

Besparelsen ved at indføre den digitale kommuneplan nu er, at når DK-plan er erhvervet, kan 
de forskellige afsnit i kommuneplanen indskrives direkte i det format/layout, som den endelige 
digitale kommuneplan vil blive vist i på hjemmesiden. Der undgås derved en masse redigerings-
og layoutarbejde. Med DK-plan vil kommuneplanen i udarbejdelsesfasen altid findes eet sted og 
i nyeste version, med mulighed for at tilføje notater/kommentarer mv., som alle "leverandører" til 
kommuneplanen har mulighed for at se og gøre brug af. 

I vedhæftede bilag er fordelene ved indførelse af digital kommuneplan nærmere beskrevet.   

Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, at DK-plan 
erhverves. 

 
Bilag: 
Digital kommuneplan - Følgebrev DK-plan kontraktudkast Brønderslev Kommune 
Digital kommuneplan - DK-plan kontrakt Brønderslev Kommune 30-09-2008 (internt bilag) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
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Godkendt anskaffet. 

Finansieret af erhvervsudviklingspulje, samt sparede lønudgifter som følge af vakance i kom-
muneplanlæggerstillingen. 
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10    Etablering af faciliteter til Teambuilding-kurser på Parkvej 61, Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtffj 
 08/876 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Nordjyllands Idrætshøjskole, beliggende Parkvej 61 i Brønderslev har søgt om tilladelse 
til etablering af forskellige aktiviteter til teambuilding-kurser, heriblandt et klatretårn (10m), klat-
restolpe (15m), highwire-bane (10m), svævebane (10-0m) og stor-gynge. (Stolperne til highwi-
re-bane og svævebane er 12m i højden, men aktiviteten foregår i 10 meters højde). Projektet 
forventes som helhed at være færdigetableret i løbet af 2-3 år. Anlægget skal benyttes til at ud-
danne aktivitetsledere. Anvendelsesmønstret vil være 10-15 personer, der benytter anlægget 
ca. 15-25 timer ugentligt. Derudover skal anlægget ikke benyttes og vil ikke være tilgængelig for 
offentlig anvendelse. Området vil da henligge som grønt område.  

Idrætshøjskolen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan B19. I § 7.1. står der, at friarealerne 
"skal indrettes og anvendes i forbindelse med områdets bygningsmæssige funktioner som f.eks. 
atletik- og boldspilbaner, opholdsarealer og parkering". I § 6.5 står der, at de almindelige be-
stemmelser i bygningsreglementet "om bebyggelseshøjde (red. 8,5m) ikke finder anvendelse i 
området". 

Ud fra ovenstående, vurderer fagenheden, at lokalplanen kan rumme de ønskede aktiviteter på 
den ønskede placering. Men da placeringen af faciliteterne ligger umiddelbart op ad et område, 
der indeholder to boliger, valgte enheden at foretage en partshøring for en sikkerheds skyld, 
især pga. klatretårnets og klatrestolpens højder med dertilhørende mulige indbliksgener.  

I selve høringsfasen lød naboerne bekymrede. Fagenheden valgte derfor at lave en fælles be-
sigtigelse, hvor Idrætshøjskolens ledere og de berørte naboer deltog og fik mulighed for at stille 
spørgsmål til projektet. Besigtigelsen beroligede den ene nabo. Men den anden nabo valgte ef-
terfølgende at skrive en indsigelse, som Idrætshøjskolen efterfølgende har haft mulighed for at 
kommentere. 

Selve indsigelsen går primært på eventuelle støjgener og mulige indbliksgener, hvis træerne på 
hans egen matrikel engang fjernes. Samtidig sættes der tvivl ved om klatretårnet, samt en bål-
hytte, der særskilt er søgt om tilladelse til, kan opføres uden for lokalplanens byggefelter jf. lo-
kalplan B19 § 6.2.  

I § 6.3 i lokalplanen står der, at "Udenfor de angivne byggefelter kan opføres mindre bygninger 
til tekniske formål såsom transformere og lignende". Det er fagenhedens overbevisning, at klat-
retårnet og bålhytten (som ikke er en del af den foretagede partshøring), ikke er at betragte som 
egentlige bygninger, der burde ligge inden for byggefelterne, men at de kan omfattes af § 6.3. 
Fagenheden vurderer, at de er at sidestille med legepladsredskaber i form og anvendelse. 

Lokalplanen tager ikke stilling til støjniveauer eller støjgener. Fagenheden har vurderet, at de 
grundet lokalplanen ikke kan stille vilkår inden opførelsen. Eventuelle klager over støj, må be-
handles efterfølgende ud fra Miljøbeskyttelsesloven § 42 stk. 3 og 4. 

Fagenhedens indstilling over for det ansøgte er positiv, da de planmæssige rammer i stor grad 
giver mulighed for de ansøgte aktiviteter. Idrætshøjskolen kunne uden nogen tilladelse henlæg-
ge langt mere støjende aktiviteter til det pågældende område, såsom fodboldbane eller lignen-
de, uden at komme i strid med lokalplanens rammer. 
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Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
tilladelse til det ansøgte projekt. 

  

 
Bilag: 
Oversigtskort 
Plan over anlæg 
Referat af besigtigelse 
Indsigelse 
Kommentar til indsigelse 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Tilladelse givet. 
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11    Foroffentlighedsfase for etablering af riffelskydebane på Sdr. Engvej i Brøn-
derslev 
J.nr.: 01.02.03G01/dwtfbb 
 08/1429 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
Samvirkende Jagtforeninger i Brønderslev Kommune har i mail af 16. september 2008 meddelt, 
at man i forbindelse med undersøgelse af muligheden for at benytte skydebanen i Nordbyen i 
Brønderslev har haft kontakt til ingeniør Jørgen Nielsen fra DDS(De Danske Skytteforeninger) i 
Vingsted. Han har oplyst, at etablering af skydeanlæg til bevægelige mål ikke er realistisk pga. 
de fysiske forhold på baneanlægget på Skydebanevej.  

 
Beslutning i Udviklings. august 2008  
Udsat. 

 
Beslutning i Udviklings. september 2008  
Møde med Jagtforeningen gennemført. 

Sagen er 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. juli 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 
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Brev vedrørende gener ved evt. skydebaneanlæg 
Mail vedr. riffelskydebane fra Jens Olsen JKF Brønderslev 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Planarbejde og VVM godkendt igangsat af ansøger. 
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12    Forslag til bebyggelsesplan for Markedsbyen i Hjallerup 
J.nr.: 01.02.03P21/dwtfbb 
 08/8689 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet vedtog på møde den 24. juni 2008 Masterplan for Hjallerup. Forslaget til masterplan var 
i høring i perioden fra den 8. april 2008 til og med den 3. juni 2008. I høringsperioden kom der 
10 bemærkninger/indsigelser til planen. Byrådet besluttede at imødekomme en del af bemærk-
ningerne og at der skulle udarbejdes en samlet bebyggelsesplan for Markedsbyen, som er et af 
de nye byområder udlagt i Masterplanen. Denne bebyggelsesplan skulle udarbejdes i samar-
bejde med lodsejerne i det nye boligområde. 

Der har siden Byrådets vedtagelse af Masterplanen været afholdt 4 møder med en repræsen-
tant for lodsejerne og dennes tilknyttede rådgiver samt medarbejdere fra Stabsenheden for Ud-
vikling og Planlægning og Fagenheden for Teknik og Miljø. Dette har nu medført, at der forelig-
ger et forslag til bebyggelsesplan, som tager højde for byggelinie langs motorvejen, kirkebeskyt-
telseslinie, oversigtsforhold ved tilkobling af overordnet vej til Hjallerupvej, udvidelsesmulighed 
for Hjallerup Kirke, sammenkobling af området med eksisterende vej- og stisystem samt udlæg 
af areal til både tæt/lav boliger og åben/lav boliger. Endelig er der taget højde for, at der kan 
placeres ny(e) institution(er) i området. 

Bebyggelsesplanen rummer ca. 179 åben/lave boliger, ca. 115 tæt/lave boliger og har udlagt 
samlede friarealer  svarende til 27 % af det samlede område. Der er i planen givet mulighed for, 
at der kan opføres institution indenfor de tæt/lave boligområder. 

I forhold til masterplanen for Hjallerup er der sket en mindre udvidelse af bebyggelsesplanens 
område, idet matr.nr. 23 y, Hjallerup Fjerding, Hjallerup (umiddelbart syd for Højen) er inddraget 
i bebyggelsesplanen.  

Forslaget til bebyggelsesplan er i øjeblikket sendt til udtalelse hos Byudviklingsgruppen, som 
 umiddelbart finder planen spændende. Byudviklingsgruppen vender tilbage med en skriftlig ud-
talelse senest torsdag den 2. oktober 2008.  

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get godkender bebyggelsesplanen og at der snarest påbegyndes udarbejdelse af lokalplan for 
en del af området. 

  

 
Bilag: 
Forslag til bebyggelsesplan for Markedsbyen, Hjallerup 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Bebyggelsesplan godkendt som udgangspunkt for udarbejdelse af lokalplanforslag. 

Vejbidrag ønskes indført som princip for finansiering af overordnet vej. 

Afbrydning af forbindelse mellem Østermarken og "overordnet vej" bør vurderes inden udarbej-
delse af lokalplanforslag. 
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13    Analyserapport kollektiv trafik, 1. udkast 
J.nr.: 13.05.22G12/dwtfjkk 
 08/8805 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender til orientering det foreløbige udkast til analyserap-
port af den kollektive trafik i Brønderslev Kommune. Rapporten indeholder i sin nuværende form 
oplæg til optimering af  den samlede kollektive trafik i Brønderslev Kommune med vurdering af 
muligheden for bedre koordinering mellem kollektiv trafik og skolekørsel, samt udligning af de 
forskelle i serviceniveau, der var i de oprindelige kommuner.  

Rapporten er udarbejdet af NT i samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur og Fagenhe-
den for Teknik og Miljø. Det foreløbige udkast vil blive drøftet med skolelederne på et møde den 
8. oktober 2008. Den endelige rapport med køreplanforslag vil blive fremsendt til Udviklings- og 
Planlægningsudvalget til godkendelse på mødet den 11. november 2008.   

 
Bilag: 
Analyserapport (udkast - internt bilag) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Taget til efterretning. 
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14    Boligområder i Asaa 
J.nr.: 01.02.03G01/dwfsss 
 08/1055 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Der har i juni været afholdt møde med ejerne af arealet. Fra kommunen deltog borgmester Mi-
kael Klitgaard samt en medarbejder fra Fagenheden for Teknik og Miljø. På mødet blev mulig-
hederne drøftet. Det blev konstateret, at arealets anvendelse til boliger forudsætter a) ophævel-
se af fredskovpligt og b) dispensation til byggeri indenfor kystnærhedszonen. Det blev aftalt, at 
lodsejer undersøger spørgsmålet om fredskovpligt, mens kommunen retter henvendelse til Mil-
jøcenter Århus vedrørende spørgsmålet om kystnærhedszonen. 
  
Efterfølgende er sagen drøftet et par gange pr. telefon med lodsejers rådgiver. Det blev ultimo 
juni aftalt, at kommunen får kopi af ansøgning om ophævelse af fredskovpligt, således at der 
ved kommunens henvendelse til Miljøcenter Århus kan tages afsæt i ansøgningen og på bedst 
mulig måde kan fremføres en fælles argumentation. Der er flere gange rykket for ansøgningen, 
men der er i skrivende stund ikke modtaget kopi heraf. Fagenheden er dog bekendt med, at der 
er afsendt ansøgning om ophævelse af fredskovpligt.  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Taget til efterretning. 
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15    Tilskud til projekt Ginge Kunstcenter 
J.nr.: 24.10.00Ø40/dwfsss 
 08/9037 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning fra Brønderslev Udviklingsråd om støtte på 
50.000 kr., som primært skal anvendes til finansiering af et halvt årsværk i forundersøgelse af 
projekt Ginge Kunstcenter.  

Projekt Ginge Kunstcenter er etablering af et kunstcenter i Brønderslev, som skal støtte kom-
munens kunstnere i fortsat positiv udvikling, ved at tilbyde et fælles værksted og udstillingsloka-
ler. Der skal være forskellige tilbud til kunstnerne, men det skal også være et kulturelt samlings-
sted for borgere.  

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

 
Bilag: 
Ansøgning om tilskud på 50.000 kr.  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Godkendt. 
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16    Tilskud til projekt Dronninglund Oplevelsesnetværk 
J.nr.: 24.10.00Ø40/dwfsss 
 08/9096 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning fra Brønderslev Udviklingsråd om støtte på 
90.999 kr., som primært skal anvendes til finansiering af et halvt årsværk i forundersøgelse af 
projekt Dronninglund Oplevelsesnetværk.  

Projekt Dronninglund Oplevelsesnetværk er etablering af et netværk mellem turistattraktionerne 
i den østlige del af kommunen, nærmere bestemt omkring Storskoven.  

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

 
Bilag: 
Ansøgning om tilskud på 90.999 kr. 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Stillingtagen afventer afholdelse af fællesmøde mellem "de to projekter". 
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17    Klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering for
lokalplan nr. 1512-01 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/208 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Til orientering for udvalget: 

Lokalplan nr. nr. 1512-01 for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev" blev endelig vedta-
get af Byrådet den 26. august 2008. 

Brønderslev Kommune har modtaget kopi af klage, der er indgået til Naturklagenævnet, over 
kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering for lokalplan nr. 1512-01. Klagen 
behandles af Naturklagenævnet, der har oplyst, at de har en behandlingstid på op til 8 måne-
der. 

Ved henvendelse til Naturklagenævnet er det blevet oplyst, at klagen ikke har nogen opsætten-
de virkning for bygherre. Dog har klager, i den tid sagen ligger ved Naturklagenævnet til be-
handling, mulighed for at bede om opsættende virkning. 

Dette er bygherren i brev af 5. september 2008 blevet gjort opmærksom på. Bygherren er i dette 
brev blevet gjort opmærksom på, at det er bygherres eget ansvar og beslutning, om de ønsker 
at igangsætte projekteringen. I brevet til bygherren understreges, at Brønderslev Kommune ikke 
påtager sig noget ansvar, såfremt de ønsker at igangsætte projekteringen.  

Høringssvar til Naturklagenævnet er under udarbejdelse. 

 
Bilag: 
Klage over kommunens afgørelse 
Høring af kommunen 
Kommentarer fra klager 
Følgebrev til klage over kommunens afgørelse 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Taget til efterretning. 
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18    Fortolkning af bebyggelsesprocent ved lokalplaner efter Bygningsreglement
2008 
J.nr.: 01.02.05P21/dwtfchh 
 08/8918 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Til orientering for udvalget: 

Lokalplaner for åben-lave boligområder vedtaget før ikrafttræden af Bygningsreglement 2008 fastlægger 
ofte en bebyggelsesprocent på 25. Bygningsreglement 2008 fastlægger en bebyggelsesprocent for en-
familiehuse på 30. Hvis der ønskes en generel ændring af gældende lokalplaner op til 30 %, skal der ved-
tages en ny lokalplan. Der kan i stedet dispenseres fra sag til sag, hvilket medfører behov for naboorien-
tering.  
Bygningsreglement 2008 fjerner nogle lempelser i beregningen, således at flere bygningsarter skal med-
regnes. Der skal derfor tages stilling til, hvordan bebyggelsesprocenten skal beregnes for lokalplaner,
som er udarbejdet før ikrafttræden af BR 08, det vil sige om der her skal tages udgangspunkt i de nugæl-
dende beregningsregler i BR 08 eller i de beregningsregler, som var gældende, da lokalplanen blev ved-
taget.  
Der er ikke fuld overensstemmelse mellem fortolkningen i By- og Landskabsstyrelsen, som er planmyn-
dighed og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Fagenheden vil følge udviklingen 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Taget til efterretning. 
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19    Referat fra NT´s bestyrelsesmøde d. 12. sep. 2008 
J.nr.: 13.05.00P35/dwtfjkk 
 08/461 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Til orientering for udvalget: 

Nordjyllands Trafikselskab fremsender referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 2008. Af 
referatet fremgår det blandt andet, at NT har revideret takstsystemet for Flextur-konceptet, så-
ledes at kommunerne får mulighed for at yde tilskud og dermed tilbyde flexture indenfor kom-
munen til 4,50 kr. pr. km med en minimums betaling på 30 kr. samt tilbyde børn/unge under 16 
år 50 % rabat indenfor kommunegrænsen. Øvrige rejser indenfor regionen afregnes med 9 
kr. pr. km med minimumstakst 30 kr. Kørslen afregnes kontant udenom NT billetsystem, klippe-
kort, periodekort mv. Ekstra medrejsende medtages til 25 % af prisen, såfremt rejsen bestilles 
samtidigt. 

Indførelsen af flexturkonceptet i Brønderslev Kommune med vurdering af de økonomiske kon-
sekvenser vil blive medtaget i den igangværende analyserapport over den kollektive trafik i 
kommunen som forventes færdig i oktober 2008.    

  

 
Bilag: 
Referat fra NT´s bestyrelsesmøde den 12. september 2008 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Taget til efterretning. 
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20    Møde med Serritslev Borgerforening 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Medlemmer fra Serritslev Borgerforening er indbudt til kl. 15.00 vedrørende boliggrunde i Ser-
ritslev. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07. oktober 2008  
Gennemført. 

Mulighed for at inddraget blandet bolig- og erhvervsområde til rent boligområdet undersøges.  
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