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01     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

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 7. 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. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslog til mødet den 11. november 2008, at Udviklings- 
og Planlægningsudvalget  

• godkender ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen,  

• tager stilling til om bebyggelsen kan opføres i 3 planer med kælder som ansøgt eller i 2 pla-
ner med kælder,  

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

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008  
Udsættes. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 9. december 2008, at Udviklings- og 
Planlægningsudvalget 

• godkender ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen, hvor bebyggelse 
opføres i 3 planer med parkeringskælder,  

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

tager stilling til prioritering af udarbejdelsen af lokalplanen.     

 
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, 
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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 billedmaterialet 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-
passe projektet den eksisterende nabobebyggelse og tage mest muligt hensyn til naboer og 
omgivelser.  

Skygge beregninger 

Brønderslev Kommune har den 30. oktober 2008 modtaget skyggeberegninger. Skyggedia-
grammerne viser, at der sker en forringelse af lysindfald til "Spindergården", især i morgenti-
merne i vinterhalvåret. (Se bilagene skyggediagram for marts og for december) I sommerhalv-
året sker der stort set ingen ændring af lysindfald til "Spindergården", hvad enten der er tale om 
eksisterende eller eventuel ny bebyggelse i 3 planer og kælder. Det vurderes, at der sker en 
væsentlig forringelse af lysindfald til "Spindergården".  

Gårdrummet på den projekterede bebyggelse fremkommer meget mørkt og skyggefuldt. Faca-
der, der vender mod gårdrummet, vil ikke kunne forvente at få særligt lysindfald og de rum, der 
vil vende mod gårdrummet, vil forekomme meget mørke. Værdien af opholdsrummet/gårdhaven 
vurderes at være af ringe karakter. Der skal yderligere gøres opmærksom på, at de lejligheder i 
"Spindergården", der har vinduer i facade mod sydøst i 1. og 2. sals plan, vil få direkte udsyn 
ind i den nye bebyggelses gavl - placeret kun 2,5 meter herfra. 

Af fremsendte skyggeberegninger fremgår ikke, om der vil være nogen betydelig forskel på om 
den eventuelle nye bebyggelse opføres i 3 planer og kælder eller 2 planer og kælder. 
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Fagenheden for Teknik og Miljø foreslog til mødet den 7. oktober 2008, 

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

• at bebyggelsen opføres i maksimalt 3 planer - herunder kælderplan til parkering, stueplan 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 ly-
sindfaldet ikke bliver væsentligt forringet i forhold til eksisterende forhold,  

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

Møde mellem fagenheden og ansøger den 26. november 2008 

Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede den 11. november 2008, at der skal ske en be-
arbejdning af gavle på bebyggelsen, der støder op til "Spindergården" med henblik på at forbed-
re lysindfald til boligerne i "Spindergården" og sikre bedre udsyn for de beboere, der har lejlig-
hed mod sydøst. Der har den 26. november 2008 været afholdt møde mellem fagenheden og 
ansøger. Udvalgets beslutning blev fremlagt for ansøger.  

På mødet gav ansøger accept på, at bebyggelsen opføres med valmet tag, hvilket vil sikre bed-
re udsyn og lysindfald for beboere i Spindergårdens tilstødende lejligheder. (Se bilag facadeud-
tryk - Albani Plads) Ansøger gjorde desuden opmærksom på, at der vil ske en forbedring af ek-
sisterende forhold, da afstanden mellem "Spindergården" og den eventuelle nye bebyggelse vil 
være større end den afstand, der er i dag mellem "Spindergården" og "Nettobygningen".    

Ansøger kommenterede desuden, at området er en del af den centrale by, hvor der bygges tæt 
og man derfor ikke kan forvente, at man kan undgå skyggegener. 

At etablere en parkeringskælder er en omkostelig affære, som vil kræve, at der bebygges opti-
malt på grunden. Ved etablering af parkeringskælderen vil man få fjernet en del jord, som er re-
gistreret som forurenet. Matr.nr. 56h V. Brønderslev er på såkaldt vidensniveau 1 kortlagt.  

Efter afholdelse af mødet vurderer fagenheden, at bebyggelse i 3 plan med parkeringskælder 
kan accepteres i området. De omkringliggende ejendomme er opført i 3 etager og den nye be-
byggelse i 3 etager vil indpasses i området. Den projekterede bebyggelse virker harmonisk med 
den overfor stående bebyggelse Arkaden og bebyggelsen vil forekomme som en fin afslutning 
af området. Det vurderes, at projektet vil medføre en forbedring af områdets karakter som hel-
hed og en forskønnelse af området.  

 
Bilag: 
Bilag 1 Brev til Udviklings- og Planlægningsudvalget (tidligere udleveret) 
Bilag 2 Kl 8 juni (tidligere udleveret) 
Bilag 3 Kl 12 juni (tidligere udleveret) 
Bilag 4 Kl 16 juni (tidligere udleveret) 
Bilag 5 Kl 8 marts (tidligere udleveret) 
Bilag 6 Kl 12 marts(tidligere udleveret) 
Bilag 7 Kl 16 marts (tidligere udleveret) 
Bilag 8 Kl 10 december (tidligere udleveret) 
Bilag 9 Kl 12 december (tidligere udleveret) 
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Bilag 10 Kl 15 december (tidligere udleveret) 
Bilag 11 Skyggevirkning østfacaden af Spindergaarden (tidligere udleveret) 
Bilag 12 Skyggevirkning fra Arkaden (tidligere udleveret) 
Bilag 13 Skyggevirkning fra Arkaden 3 (tidligere udleveret) 
Bilag 14 Skyggevirkning fra Arkaden 1 (tidligere udleveret) 
Bilag 15 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 01 situationsplan (tidligere udleveret) 
Bilag 16 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 06 facadeforslag foreløbig (tidligere udleve-
ret) 
Facadeudtryk - Albani Plads 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Fagenhedens forslag godkendt, under forudsætning af at jordareal og bygningsmasse er i over-
ensstemmelse. (matrikulære forhold). 
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02     Principiel ansøgning om udstykning af ejendommen Gravensgade 68-

106, Brønderslev 
J.nr.: 01.04.00P19/dwtflrw 
 08/2696 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008  
Sagen oversendes til afgørelse i Udviklings- og Planlægningsudvalget. 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008  
Udsat til næste møde. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 9. december 2008, at Udviklings- og 
Planlægningsudvalget meddeler dispensation fra Bygningsreglementet 2008 kap. 2.7.1, stk. 1, 
2) og kap. 2.2, således at der kan ske udstykning af ejendommen matr.nr. 13cr V. Brønderslev, 
Brønderslev Jorder til 20 selvstændige parceller.   

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 22. august 2008 modtaget ansøgning om udstykning af ejen-
dommen matr.nr. 13cr V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. 

Ejendommen er beliggende på adressen Gravensgade 68-106 i Brønderslev og er bebygget 
med 20 boliger, opført som dobbelthuse og tredobbelthuse i et plan. Imellem bygningerne er der 
opført redskabsskure, således at området fremstår som rækkehusbebyggelse.  

Ejendommen ønskes udstykket til 20 selvstændige parceller bestående af hver sin bolig med 
tilhørende haveareal. Grundstørrelserne vil variere fra ca. 115 m² - ca. 275 m². Arealerne, der 
anvendes til beplantning, adgangsvej, parkering, carport og redskabsskure påtænkes at blive 
registreret som fællesarealer og overdraget til grundejerforening. Det er ikke hensigten, at der 
skal foretages yderligere bebyggelse eller ændringer i den nuværende anvendelse som helårs-
beboelse. 

Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 1402, som udlægger 
området til åben/lav boligområde. Kommuneplan 2005-2017 fastlægger følgende i de generelle 
rammer: "For at sikre at fortætning sker efter en samlet planlægning gælder følgende for eksi-
sterende boligområder og områder for blandet bolig og erhverv: at der ikke uden lokalplanlæg-
ning må ske udstykning af ejendomme, hvis areal er mindre end 1.200 m²".  

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor det er Bygningsreglementet 2008, der re-
gulerer muligheden for udstykning. 

Udstykningen kræver dispensation fra Bygningsreglementet 2008 kap. 2.7.1, stk. 1, 2), hvori der 
står, at bebyggelsesprocenten for delvis sammenbyggede enfamiliehuse, rækkehuse, kædehu-
se og lignende tæt/lav bebyggelse maksimalt må være 40 pct. Bebyggelsesprocenten vil for 
langt de fleste selvstændige parceller overskrides væsentligt. (Bebyggelsesprocenten vil ligge 
mellem 58 pct. og 24 pct.) 
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Der skal ved udstykning fastlægges en grundstørrelse, der ud fra en samlet vurdering, herunder 
af forholdet mellem eventuel eksisterende bebyggelse og grundstørrelse, muliggør bebyggelse 
og udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med kravene i kap. 2.3 - 2.6, giver mulighed 
for vejadgang i overensstemmelse med vejlovgivningen og sikrer, at ubebyggede arealer opfyl-
der kravene i dette kapitel. Der henvises til Bygningsreglementet 2008, kap. 2.2. 

Det vurderes, at udstykningens grundstørrelser, der i langt de fleste tilfælde er på omkring 120 -
135 m², er meget små og det vurderes, at udstykningen vil virke uhensigtsmæssigt. Opholds-
areal/haveareal til hver enkelt parcel vil være af ganske lille størrelse. Dog skal det nævnes, at 
der ikke sker nogen ændring af nuværende bebyggelse og anvendelse. Bebyggelsesplanen er 
en gang godkendt og vi har ingen lovhjemmel til at forbyde en bestemt ejerskabskonstruktion. 

Såfremt udvalget vælger at meddele dispensation til udstykningen, skal der gøres opmærksom 
på, at en sådan tilladelse kan danne præcedens. Det kan betyde, at samtlige ældre tæt-lave 
bebyggelser kan udstykkes, selvom planlægningen ikke har taget højde herfor. En dispensation 
kan svække muligheden for at bruge grundstørrelser som hjemmel til at nægte uhensigtsmæs-
sig fortætning af eksisterende boligkvarterer. Såfremt der meddeles dispensation til udstyknin-
gen, bør man i forbindelse med fremtidige byggesager og i forbindelse med lokalplanlægning 
overveje problematikken vedr. for tæt byggeri og dermed allerede på dette tidspunkt undgå 
denne problematik. 

Det skal nævnes, at det er muligt at udstykke ejendommen i 20 ejerlejligheder. 

Det nævnes i ansøgningen, at der er sket udstykning i Risagerparken - umiddelbart nord for 
Gravensgade 68-106. Dette er korrekt. Ifølge oplysninger fra kommunedata er ejendom-
men udstykket den 1. december 1983 - dvs. inden kommuneplanen er vedtaget. Yderligere skal 
nævnes hertil, at ejendommen er søgt udstykket inden opførelse af bebyggelse. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslog til mødet den 20. oktober 2008 i Teknik - og Mil-
jøudvalget , at der meddeles afslag på principansøgning om udstykning af ejendommen 
matr.nr. 13cr V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslog til mødet den 11. november 2008 i Udviklings- 
og Planlægningsudvalget, at udvalget tog stilling til, om der kunne meddeles dispensation til 
udstykning af ejendommen matr. nr. 13cr V. Brønderslev, Brønderslev Jorder  

Supplerende oplysninger, den 1. december 2008 

Der blev på møde i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008 stillet 
spørgsmål ved, hvilken ejerform boligerne på Gravensgade havde. Det kan oplyses, at ifølge 
kommunens registre er ejendommen Gravensgade 68-106 ejet af JHB ejendomme. Boligerne 
er lejeboliger. Boligerne er opført i 1972. (Se fotos fra området.) 

Boligerne kan udstykkes i 20 ejerlejligheder. Det vurderes i fagenheden, at en udstykning af 
ejendommen ikke vil medføre nogen fysisk forandring af områdets karakter og det anbefales at 
der meddeles dispensation fra Bygningsreglementet 2008 kap. 2.7.1, stk. 1, 2) og kap. 2.2. 

 
Bilag: 
Kortbilag Gravensgade, Brønderslev (tidligere udleveret) 
Ansøgning om principgodkendelse af udstykning (tidligere udleveret) 
Ansøgning om principgodkendelse af udstykning - udstykningsplan (tidligere udleveret) 
Matrikelkort, Gravensgade 68-106, Brønderslev (tidligere udleveret) 
Fotos fra Gravensgade 68-106 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 09. december 2008 Side 530
 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Fagenhedens forslag godkendt. 
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03     Ansøgning om udvidelse af Dronninglund Menighedsråds velfærdsfaci-

liteter 
J.nr.: 01.02.03G01/dwtfbb 
 08/85 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune modtog den 14. april 2008 en anmodning fra Dronninglund Menigheds-
råd om en forhåndsudtalelse for et projekt vedrørende udvidelse af kirkegården og velfærdsfaci-
liteterne ved Dronninglund Slotskirke mod øst. Projektet omfatter nedrivning af nuværende byg-
ning med kirkegårdskontor og udlejet beboelseslejlighed, nybygning med faciliteter til kirke-
gårdskontor, velfærdsfaciliteter, kapel, depot samt oplags-, depot- og vaskeplads. Til den nye 
bygning etableres et passende antal parkeringspladser samt kørefast vej til den eksisterende 
kirkegård. I planerne indgår overvejelserne om omlægning af Ø. Hassingvej øst om den eksiste-
rende velfærdsbygning, alternativt ønske om udkørsel til Slotsgade, øst for det nuværende kir-
kegårdskontor. Den eksisterende bindingsværkbygning på Ø. Hassingvej 1 bliver stående, indtil 
det er afklaret, om der kan skaffes midler til restaurering af bygningen.  

Menighedsrådet oplyser, at udvidelsesplanerne skyldes en centraliseringsplan, hvor samdrift på 
fire kirkegårde i 2007 er blevet organiseret under kirkegårdslederen i Dronninglund. Provstiet 
forventer yderligere samarbejde mellem kirkegårdene således, at der i fremtiden etableres 
centre i Brønderslev og Dronninglund, såfremt de nødvendige faciliteter er i orden. 

Arealet, som ønskes inddraget til kirkegårdsudvidelse, er omfattet af skov- og kirkebyggelinier, 
deklaration om fredning af allé træer langs Slotsgade og Ø. Hassingvej, ligesom vandløbet syd 
for arealet er beskyttet. Endvidere er arealet beliggende inden for de i Nordjyllands Amts Regi-
onplan 2005 udpegede områder for særligt værdifuldt landskab, kulturmiljø og økologiske for-
bindelser. Den ønskede omlægning af Ø. Hassingvej er skitseret placeret over en eng, der er 
omfattet af §3 registrering. 

Brønderslev Kommune har efterfølgende sendt projektet til udtalelse hos Miljøcenter Århus, 
Fredningsnævnet for Nordjylland og Kulturarvsstyrelsen.  

Miljøcenter Århus oplyser i brev af 3. juni 2008, at man ikke på baggrund af det fremsendte ma-
teriale kan vurdere, om projektet kan gennemføres, men at man umiddelbart vurderer, at det 
fredede vejforløb og træerne langs Slotsgade og Ø. Hassingvej indgår som en del af kulturmil-
jøet og derfor bør bevares. Miljøcenteret meddeler, at det i retningslinierne for kulturmiljø frem-
går, at byggeri mv. ikke må finde sted, såfremt det i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller 
kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.      

Kulturarvsstyrelsen svarer i mail af 27. juni 2008, at det pågældende areal for udvidelsesplaner-
ne for Dronninglund Slotskirke ikke er omfattet af bygningsfredning, fortidsmindefredning eller 
sten- og jorddigebeskyttelse, hvor Kulturarvsstyrelsen er myndighed. Kulturarvsstyrel-
sen oplyser, at med hensyn til deklaration om fredning af vejforløb og træer, må dette være en 
arealfredning, hvor Fredningsnævnet er myndighed. Kulturarvsstyrelsen oplyser, at man ved 
ændringer i områder udpeget til værdifuldt kulturmiljø, skal forholde sig til regionplanens ret-
ningslinier. Retningslinjerne er landsplandirektiv, indtil de er indarbejdet i pågældende kommu-
neplan. Såfremt der meddeles dispensationer fra bestemmelser i området, skal man tage hen-
syn til de kulturhistoriske værdier. Her kan det tyde på, at omgivelserne og vejen ved kirken er 
meget vigtige for det historiske miljø. Ø. Hassingvej har f.eks. fortsat det samme forløb som på 
de gamle kort. By- og Landskabsstyrelsen og Miljøcentret er myndighed og Nordjyllands Histo-
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riske Museum i Aalborg kan udtale sig om værdierne i kulturmiljøet.   

Fredningsnævnet har ved møde den 12. november 2008 besigtiget forholdene med henblik på 
de 2 fredningsdeklarationer, der er relevante for projektet, dels kirkeomgivelsesdeklarationen af 
2. november 1953 til sikring af kirkens fri beliggenhed, dels fredningsdeklaration af 16. april 
1956 om fredning af et antal allé træer langs Slotsgade og Ø Hassingvej. På mødet oplyste stif-
tets repræsentant Mogens Andersen, at man på baggrund af manglende tegninger over præ-
cist, hvor man kan anlægge en eventuel ny kirkegård samt oplysninger om, hvorvidt der vil op-
stå et behov for en udvidelse, ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling i sagen. Dan-
marks Naturfredningsforening foreslog  en forlægning af Ø. Hassingvej syd for Dronninglund 
Slots arealer over mod Landbolystvej, således at engarealet ikke bliver berørt. Miljøcenter År-
hus bemærkede, at kirkegårdsdiget er sammenfaldende med grænsen for kirkeomgivelsesfred-
ningen. Brønderslev Kommunes repræsentanter oplyste, at projektet ikke havde været sendt til 
politisk behandling, og der dermed ikke var taget stilling til, hvorvidt vejforlægningen kunne god-
kendes over engarealet efter en §3 registrering, ligesom vejmyndigheden ikke havde truffet be-
slutning i vejforlægningen. Nævnsformanden udsatte stillingtagen til sagen, til Stiftet har taget 
stilling til kirkegårdsudvidelsen, og Brønderslev Kommune har afklaret, i hvilket omfang kommu-
nen eventuelt vil finansiere en af de forslåede vejforlægninger, og om kommunen vil opretholde 
§3- registrering på engarealet.    

Teknik- og Miljøudvalget bedes, ud fra Miljøcenter Århus, Fredningsnævnet for Nordjylland og 
Kulturarvsstyrelsens udtalelser, tage stilling til en eventuel forhåndsgodkendelse af byggepro-
jektet med tilhørende ønske til vejforlægning af Ø. Hassingvej øst om velfærdsbygningerne og 
udvidelsen af kirkegårdsarealet, herunder eventuel finansiering af vejforlægning.  

Udviklings- og Planlægningsudvalget anmodes om at vurdere, om det fremsendte projekt er lo-
kalplanpligtigt, dels for projektet som ansøgt, dels for byggeprojektet alene, såfremt Ø. Hassing-
vejs nuværende vejføring fastholdes   

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, 

• at det fremsendte byggeprojekt med forslag til omlægning af del af Ø. Hassingvej øst om de 
nuværende velfærdsfaciliteter ikke anbefales med den begrundelse, at projektet griber dra-
stisk ind i områdets kulturhistoriske miljø og beskyttede natur. "Den ønskede omlægning af 
Ø Hassingvej er skitseret placeret over en eng, der umiddelbart vurderet er en § 3 beskyttet 
naturtype med forbud mod tilstandsændringer",  

• at den nuværende vejføring med de fredede allé træer fastholdes, da vejen udgør et væ-
sentligt element i områdets historiske karakter. Hvad angår kirkegårdens udvidelsesplaner 
henvises til slottets areal syd for den nuværende kirkegård ud mod Ø. Hassingvej. Til even-
tuel sikring af den interne kørsel mellem kirkegården og velfærdsbygningerne kan der som 
et alternativ undersøges mulighederne for anlæg af en tunnel under Ø. Hassingvej syd for 
det nuværende sydlige kirkegårdsdige,  

• at selve udvidelsen af velfærdsforanstaltninger vurderes for påvirkning af kulturmiljøet. Til 
dette brug anbefales det påtænkte byggeri visualiseret ved indblik fra 2 positioner på Slots-
gade,  

• at det påtænkte byggeprojekt og udvidelse af kirkegårdsarealet som fælles- eller enkeltpro-
jekter er lokalplanpligtige.  

 
Bilag: 
Ansøgning om udvidelse af Dronninglund Kirkegård 
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Notat om fredning Ø. Hassingvej 
Protokoludskrift fra møde i fredningsnævnet den 12. november 2008 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Påtænkt projekt er lokalplanpligtigt. 
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04     Foroffentlighedsfase for sikret institution i den nordlige del af Brøn-

derslev 
J.nr.: 01.02.05A50/dwtfbb 
 08/7420 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på sit møde den 9. september 2008 at gen-
nemføre en foroffentlighedsfase for placering af en sikret institution for børn og unge i den nord-
lige del af Brønderslev. Foroffentlighedsfasen blev gennemført i perioden fra den 18. september 
2008 til og med den 16. oktober 2008. 

I foroffentlighedsfasen blev der fremsendt 6 bemærkninger : 

1. Ejerne af Stadevej 141, Brønderslev, skriver i sin indsigelse, at de efterhånden føler sig me-
get trængt, da der øst for deres ejendom ligger en genbrugsplads med åbning alle dage i 
ugen og et betonknusningsanlæg. Mod nord er etableret VRC, som er en daginstitution for 
adfærdsvanskelige unge, og mod nordvest påtænkes nu etableret et ungdomsfængsel. Det-
te gør, at de føler sig utrygge ved fremtiden, med flugt fra institutionen og de konsekvenser 
dette kan have, set i lyset af at der kun er politi i Brønderslev i dagtimerne. Endvidere mener 
de, at patienterne på Psykiatrisk Sygehus, som benytter skovområdet meget, vil blive berørt 
af den nye institution.  

2. 20 borgere fra Brønderslev og nærområdet har fremsendt en indsigelse, hvori der ankes 
over placeringen i fredskoven tæt på det nye boligområde Ådalen og  tæt på Psykiatrisk Sy-
gehus, da patienterne er flittige brugere af området. Også andre borgere besøger området, 
hvor der er meget dyreliv. Det undrer underskriverne, at kommunen/regionen overhovedet 
overvejer denne placering, da der er restriktive regler for opførelse af byggeri i fredskov. 
Endelig gør underskriverne opmærksom på, at de føler sig meget utrygge ved tanken om 
hårdt kriminelle, som kan flygte fra institutionen samt det faktum, at der kun er politi i Brøn-
derslev i dagtimerne.  

3. Ejerne af Hjørringvej 160, Brønderslev fremsender en indsigelse indeholdende bl.a. 10 
spørgsmål, som kommunen/regionen ikke havde svar på, da der blev afholdt borgermøde 
den 8. oktober 2008. Ejerne bemærker endvidere, at argumentet om mindre transport frem 
og tilbage til retten i forbindelse med den påtænkte placering, ikke holder vand, da retten i 
Brønderslev er lukket. Endvidere vil en høj mur omkring institutionen skæmme det smukke 
naturområde. Ejerne er meget utilfredse med ikke at have fået skriftlig materiale og indby-
delse til borgermødet, og frygter kommunen ønsker at luske projektet igennem. Endvidere 
tvivler de på, at kommunen har overholdt reglerne om orientering/høring i planloven i den 
konkrete sag. Endelig forventer de, at forholdene undersøges grundigere og at hele områ-
dets beboere inviteres skriftligt til et borgermøde.  

4. Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland meddeler, at de har modtaget debatoplæg vedrøren-
de sikret døgninstitution, og oplyser, at hele arealet, der planlægges for, er fredskovpligtigt. 
Dette betyder, at arealet ikke må bebygges, og loven administreres restriktivt. Der henvises i 
brevet til administrationspraksis i forbindelse med fredskovpligtige arealer.  

5. Reservelægerådet vedrørende Brønderslev Psykiatriske Sygehus meddeler, at man gerne 
vil beholde skovområdet og rådyrreservatet, da dette bruges i behandlingen af patienterne 
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som miljø- og naturterapi.  

6. Miljøcenter Århus meddeler, at man overordnet ingen bemærkninger har til, at Brønderslev 
Kommune arbejder videre med plansagen. Der henvises til, at kommunen bør kontakte 
skovdistriktet for så vidt angår ophævelse af fredskovpligten.   

I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev der endvidere afholdt et offentligt møde den 8. ok-
tober 2008, hvor repræsentanter fra Region Nord fremlagde planerne for etablering af en sikret 
institution i den nordlige del af Brønderslev, nord for Psykiatrisk Sygehus, jf. bilag. Der blev på 
mødet, som samlede ca. 15 interesserede borgere, stillet en lang række spørgsmål, som efter-
følgende er forsøgt besvaret af Region Nordjylland, jf. bilag.  

Af regionens besvarelse fremgår bl.a., at der ikke kan siges noget entydigt om de anbragtes far-
lighed. Den nye institution i Brønderslev er ikke tænkt som en særlig sikret institution, og som 
udgangspunkt vil der således ikke blive anbragt unge, som falder ind under et farlighedskriteri-
um. På institutionen kan der anbringes børn og unge, som har begået vold med døden til følge 
eller drab. 

I 2007 var der 878 indskrivninger fordelt over året på 121 pladser. I 13 tilfælde blev opholdet af-
brudt eller der skete en bortvisning som konsekvens af en rømning. I 2006 var der 989 indskriv-
ninger og 17 rømninger. Fra Psykiatrisk sygehus er der  fra den lukkede afdeling mellem 0 og 5 
personer om året, der stikker af. 

Hverken region eller kommunen kan garantere, at naboer ikke blive berørt af  berigelses- og 
voldskriminalitet. Ligeledes kan region/kommune ikke med hjemmel i lovgivning garantere dæk-
ning af økonomiske tab som konsekvens af rømning fra den sikrede institution. Der er ikke no-
get, der tyder på at nærområderne til  allerede etablerede institutioner er blevet yderligere bela-
stet efter etableringen. Region Nordjylland har ikke udarbejdet egentlige undersøgelser af 
spørgsmålet. Som udgangspunkt vil naboer ikke blive informeret i forbindelse med rømninger, 
dog vil der i forbindelse med en særlig farlig anbragts rømning, blive meddelt ad de særlige ka-
naler Tv , radio, avis med mere. Der kan dog indkaldes til nabomøder og lignende, hvor der kan 
aftales procedurer i tilfælde af rømning. Region Nordjylland er interesseret i, at der findes en 
løsning som tilgodeser naboer og institutionen.   

Efterfølgende har Nordjyllands Politi oplyst, at den gennemsnitlige responstid til hastende opga-
ver, der måles kvartalsvis, har for Nordjyllands Politi i perioden siden 1. januar 2007 til andet 
kvartal i 2008 været på mellem 10 minutter og 9 sekunder til 14 minutter og 33 sekunder 

Udviklings- og Planlægningsudvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes 
kommune- og lokalplanlægningen for projektet.  

 
Bilag: 
Indsigelse fra Stadevej 141 
Indsigelse fra naboer 
Spørgsmål til foroffentlighedsfase 
Bemærkninger til forslag (mailen) 
Høringssvar fra Reservelægerådet ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus 
Bemærkninger fra Miljøministeriet 
Referat fra borgermøde om foroffentlighed 8. oktober 2008 
Region Nordjyllands svar af 2. november 2008 vedr. institution 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Planlægning igangsættes. 

Placering og udseende af institution bør tage hensyn til høringssvar i videst muligt omfang. 

Det forventes, at der etableres dialog mellem region og naboer i forbindelse med etablering og 
driften af institutionen. 
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05     Endelig vedtagelse af lokalplan 06-48 "Boligområde ved geråvej, Dron-

ninglund" og kommuneplantillæg nr. 31 (D) 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/655 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte den 11. september 2008 lokalplanforslag nr. 06-48 for "Boligområde ved 
Geråvej, Dronninglund" og forslag til kommuneplantillæg nr. 31 (D), pkt. 26/889. Forslagene har 
været offentliggjort i perioden 23. september 2008 til den 18. november 2008. Der er ikke kom-
met indsigelser. 

Lokalplanen udgør ca 80.560 m² incl friarealer. Byrammen for Dronninglund by bliver efter ved-
tagelsen af lokalplan nr. 06-48 på 45.240 m² opgjort ud fra beregning pr. 12. august 

2008. Lokalplanområdet udlægges til åben-lave boliger. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanen og kommuneplan-
tillægget endeligt.  

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Anbefales godkendt. 
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06     Prioritering af lokalplaner 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/776 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at følgende lokalplaner placeres på listen i priorite-
ret orden efter udvalgets ønske: 

• Lokalplan nr. 1361-09 "Etageboliger og butiksarkade ved Albani Plads"  

• Lokalplan nr. 1477-01 "Træningshal, Brønderslev"  

• Genfremsættelse af lokalplan nr. 1722-01 "Boligområdet, Brønderslev syd" (Mossøparken, 
Ravnsøparken m.fl) som besluttet på Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. 
november 2008. 

Lokalplan nr. 1477-01 blev behandlet på møde i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. 
april 2008, pkt. 04/193. Udvalget besluttede, at lokalplanen udsættes indtil konkret projekt fore-
ligger. 

Der er sket omnummerering af lokalplanen fra 1477-02 til 1477-01 på grund af kommuneplantil-
læg nr. 18 (B). Fagenheden for Børn og kultur ønsker sagen fremmet. 

Se notat med prioritering fra møde i Udviklings- og planlægningsudvalget den 11. november 
2008. 

 
Bilag: 
Notat om prioritering  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
1361-09 indplaceres på plads 10.  

1477-01 indplaceres ikke i rækkefølge før der er endelig afklaring med hensyn til kommunal 
godkendelse af projekt og finansiering.  

1722-01 indplaceres efter 20-32. 
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07     Taxikørsel - ansøgning om takstforhøjelse 
J.nr.: 22.11.00S29/dwtfbkp 
 08/16994 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Taxa Vendsyssel har i brev af 10. september 2008 på vegne af Brønderslev, Frederikshavn, 
Hjørring og Skagen Taxas bestillingskontorer søgt Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner om godkendelse af en forhøjelse af minimumstaksterne for taxikørsel på grund af 
stigende omkostninger. De ønsker, at forhøjelsen sker på tidsbetalingen, da det erfaringsmæs-
sigt vil have en gavnlig indflydelse på kørselskulturen, og samtidig være sammenlignelig med 
lønstigninger på det øvrige arbejdsmarked.  
  
Der søges om en takstforhøjelse på 8,1 %, som svarer til stigningen i taxiindekset fra 3. kvartal 
2007 til det senest offentliggjorte indeks for 2. kvartal 2008 med tillæg af en skønnet stigning i 3. 
kvartal 2008 på 2 %. Taxa Vendsyssel har anført, at sagen haster på grund af de kraftigt for-
øgede brændstofpriser. Der er samtidig fremsat ønske om, at taksterne bliver ens i de tre kom-
muner. 
  
Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner er blevet enige om, at indstille en takstfor-
højelse på 6,8 % svarende til en stigning i taxiindekset fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008, der 
er det seneste offentliggjorte taxiindeks. Stigningen lægges som ønsket på tidsbetalingen 
  
Som eksempel kan oplyses, at prisen for en gennemsnitstur på 3,5 km efter de nugældende 
takster, afhængig af taksttype (ventetid/køretid), vogntype (lille/stor vogn) og tidspunkt (dag/nat), 
vil være mellem ca. 93 kr. og 159 kr. Ved gennemførelse af den foreslåede stigning på 6,8 % vil 
prisen for samme tur udgøre mellem ca. 99 kr. – 169 kr.  
  
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender 
takstforhøjelse på 6,8 % til ikrafttrædelse den 11. december 2008. 
 
Bilag: 
Brev fra Taxa Vendsyssel 
Maksimaltakster for Taxikørsel 
Maksimaltakster for Taxikørsel 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Godkendt. 

Fremover fremsendes sagerne blot til orientering. 
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08     Taxistruktur - sammenlægning af bestililngskontorer 
J.nr.: 22.11.00P19/dwtfbkp 
 08/6855 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
I brev af 10. september 2008 har Taxa Vendsyssel på vegne af Brønderslev, Frederikshavn, 
Hjørring og Skagen Taxas bestillingskontorer fremsat ønske om, at Brønderslev, Frederikshavn 
og Hjørring Kommuner tillader sammenlægning af bestillingskontorerne, og at der efterfølgende 
oprettes et ”hyrevognsnævn” på tværs af kommunegrænserne med repræsentanter fra de in-
volverede parter. De har konstateret, at mange taxiforretninger i Vendsyssel er ophørt de sidste 
år, hvorfor bestillingskontorerne har pligt til at udføre kørsel i meget store geografiske områder. 
  
Som begrundelse for forslaget er desuden anført, at det for publikumsbetjeningen og miljøet er 
afgørende, at taxierne ikke er begrænset af kommunale skel, men at kunden altid får den nær-
meste ledige vogn.  
  
Konkret indebærer forslaget iværksættelse af følgende tiltag: 
  
1. Sammenlægning af bestillingskontorerne i de 3 kommuner til ét fælles bestillingskontor.  
2. Sammenlægning af taxiområderne i de 3 kommuner til ét fælles taxiområde.  
3. Oprettelse af et ”Taxinævn” på tværs af kommunegrænserne med repræsentation for er-

hvervet (de involverede parter).  
4. Som en følge af ovenstående nedsættelse af et kommunalt fællesskab, et § 60 udvalg, jf. 

taxilovens § 2 a, der via delegation fra de 3 Byråd samt samarbejdsaftale kommunerne imel-
lem fremover skal administrere taxiområdet i de 3 kommuner. 

 
Henvendelsen fra Taxa Vendsyssel har været drøftet med Hjørring og Frederikshavn Kommu-
ner, og det forventes, at der i begge kommuner træffes beslutning om, at forslaget om et kom-
munalt fællesskab vurderes i løbet de næste 2 år, således at en eventuel fælles struktur tidligst 
vil have virkning fra 1. januar 2011.  
  
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at forslaget om et kommunalt fællesskab vurderes i 
løbet af de næste 2 år. 
 
Bilag: 
Brev fra Taxa Vendsyssel - Taxistruktur 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Udvalget er positivt stemt overfor forslag. Udvalget ser gerne processen fremskyndet. 
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09     Referat fra NT´s bestyrelsesmøde d. 14. nov. 2008 
J.nr.: 13.05.00P35/dwtfjkk 
 08/461 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab fremsender referat fra bestyrelsesmøde den 14. no-
vember 2008 til orientering. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager refe-
ratet til efterretning. 

 
Bilag: 
Referat fra NT bestyrelsesmøde den 14. november 2008 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Taget til efterretning. 
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10     Orientering om at projekt Byparken er udvalgt til publiceringen Dansk 

Landskabsarkitektur 2003-08 
J.nr.: 01.02.03P20/dwtflrw 
 08/16681 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune indsendte i maj materiale til Danske Landskabsarkitekter, Have- og 
Landskabsrådet, der efterspurgte projekter til en publication af dansk landskabsarkitek-
tur. Kommunen indsendte projektet Byparken ved Nordbyen, Brønderslev, som er en del af en 
større masterplan for et boligområde i Brønderslev - Nordbyen. Byparken er betegnelsen for 
den slugt, der kiler sig ind mellem bebyggelsens nordlige og sydlige del og forbinder de to bo-
ligområder. Det er et stort område, der har en længde på ca. 1.300 meter og en bredde varie-
rende mellem 200 til 300 meter. Byparken skal fungere som områdets landskabsrum og skal 
fremstå som et ufriseret landskab. 

Komitéen har meddelt, at det indsendte projekt er udvalgt til publiceringen om Dansk land-
skabsarkitektur 2003 - 2008.  

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09. december 2008  
Taget til efterretning. 
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11     Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
1. Kommuneplanstatus. 

2. Ansættelse af ny planlægger. 

3. Zonestatus på landsbyer bør indgå som tema i kommuneplanen. 

4. Vejbetjening af Danserhøj, etape 3. 
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