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01    Lokalplanforslag nr. 03-25 "Boligområde ved Havnegade i Asaa" og 
kommuneplantillæg nr. 22(D) 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/661 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 03-25 for ”Boligområde ved Havnegade i Asaa ” og 
kommuneplantillæg nr. 22 (D). Kommuneplantillæg nr. 22 (D) overfører en del af det lokale er-
hvervsområde 2.E1 til et nyt boligområde 2.B8. Udover lokalplanområdet overføres en række
ejendomme med eksisterende boliger, samt et landbrug Havnegade 32. Ændringen fra er-
hvervsområde til boligområde vil ikke påvirke landbrugets muligheder for drift. Det er den eksi-
sterende beliggenhed af en del af ejendommen i byzone, der medfører begrænsningerne for
den omfattede del af ejendommen. 

Den resterende del af erhvervsområdet, nord for Havnegade, indeholder to eksisterende er-
hvervsejendomme med lagerbygninger. Disse virksomheder er placeret henholdsvis ca. 40 og
85 meter fra de nye boliger. Fire eksisterende boliger ligger mellem de nye boliger og Havnega-
de og derfor tættere på virksomhederne. Der har ikke været registreret klager. Fastlæggelsen af
støjgrænser for en virksomhed sker i forhold til den faktiske anvendelse. Ændringen af kommu-
neplanen vurderes ikke at ændre forudsætningerne for driften af virksomhederne i det resteren-
de erhvervsområde nord for Havnegade. 

Der har været afholdt foroffentlighed i perioden fra den 4. september 2007 til den 2. oktober
2007, fordi lokalplanen ikke var i overensstemmelse med kommuneplanen. Der kom 5 indsigel-
ser, som blev behandlet på udvalgets møde den 23. oktober 2007, pkt. 03/123. 

Udviklings- og Planlægningsudvalget har 27. november 2007, pkt. 10/140, besluttet, at lokalplan
og kommuneplantillægget skulle udarbejdes. Udviklings- og Planlægningsudvalget har den 15. 
april 2008 besluttet, at den maksimale højde af bygninger skulle fastholdes på 10 meter, og at
ejendommen må have en bebyggelsesprocent på maksimum 50. 

Bygherren ønsker at opføre byggeriet, som boliger uden bopælspligt - ferielejligheder. Dette er i 
strid med de statslige udmeldinger i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægnin-
gen" s. 39 og 102. Her fremgår det, at arealer i byzone skal fastholdes til helårsbeboelse, så der
ikke sker omgåelse af forbuddet mod nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, jf. planlo-
vens § 5 b stk. 1 nr. 3. 

Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at lokalplanen udløser en miljøvurdering på et be-
grænset emne - den landskabelige påvirkning. På grund af den meget synlige beliggenhed i
kystområdet og på grund af bygningens højde foreslås i miljøvurderingen, at bygningerne opfø-
res med hvide ydervægge og sort eller gråt tag for at opnå et let, luftigt og maritimt præg. Miljø-
vurderingen er med som bilag i lokalplanen. Miljøvurderingen konkluderer, at lokalplanen kan
gennemføres, hvis følgende vilkår overholdes: 

1. at boligerne opføres i hvid eller lys grå farve med sort eller gråt tag,  

2. at et eksisterende plantebælte langs lokalplanens sydvestlige grænse suppleres til 5 meters 
bredde med beplantning fastlagt i beplantningsplanen,  

3. at plantebælte mod øst suppleres på egen ejendom, således at bredden af eksisterende
plantebælte på naboejendommen og det nye plantebælte bliver 5 meter jf. beplantningspla-
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nen, og  

4. at der tinglyses på naboejendommen Havnegade 32, at beplantningsbæltet øst for lokalpla-
nen skal bevares i sin nuværende højde. Beplantningsbæltet suppleres med en række tætte 
buske, der kan holde beplantningsbæltet tæt ved træernes stammer. Det pålægges ansøger
at skabe forudsætningerne for en aftale med ejeren af Havnegade 32 enten ved at købe
arealet eller ved at betale for retten til at tinglyse plantebæltet inden lokalplanens endelige 
vedtagelse.  

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg vil blive gennemgået på mødet. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 03-25 for 
”Boligområde ved Havnegade i Asaa” og kommuneplantillæg nr. 22 (D), dog således at boliger-
ne ikke formelt fritages for bopælspligt. Lokalplanforslaget skal efterfølgende ud i 8 ugers offent-
lig fremlæggelse.   

 
Bilag: 
Oversigtskort 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Fagenhedens forslag indstilles, dog ikke med hensyn til foreslået vilkår 1. De eksisterende be-
plantningsbælter skal bibeholdes. 

Beboer-/ejerforening skal etableres, når 1 hus er taget i brug. 
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02   Opstart af lokalplan for "Dagligvarebutik ved Bredkærsvej, Klokkerholm" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/17107 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Ansøger ønsker at opføre en dagligvarebutik på ca. 1.400 m² på hjørnet af Hellumvej og Bred-
kærsvej i Klokkerholm. Arealet er et tidligere baneareal, som nu bl.a. anvendes til busholde-
plads. Arealet ligger i kommuneplanens rammeområde 6.C1: Centerområde med blanding af 
boliger, mindre erhverv, butikker m.v., Borgergade, Klokkerholm by. Se oversigtskort og belig-
genhedsplan i bilag. 

Økonomiudvalget godkendte på møde den 10. april 2008, at arealet skulle sendes i udbud. Der 
kom kun bud fra ansøger. Det forudsættes, at der ikke findes forurening af belastende karak-
ter. Det er senere aftalt, at en lokalplan skal være godkendt senest 24 måneder efter tilbudsda-
to. I modsat fald kan handlen gå tilbage.  

Den på arealet værende trykledning omlægges/-kables af kommunen i nødvendigt omfang. Det 
vurderes, at nødvendig sikring af trykledning kan gennemføres for 35.000 kr. ekskl. moms. Der 
er ikke i forbindelse med handlen stillet krav om, at ansøger selv betaler udkast til lokalplan. I 
følge praksis betaler ansøger selv, hvis lokalplanen ikke har et almennyttigt sigte. Til sammen-
ligning kan oplyses, at ansøger selv har betalt udkast til lokalplan nr. 1650-01 "Butiksarealer ved 
Østergade, Brønderslev Midt" (Føtex), der blev vedtaget i 2008. 

Det udbudte areal udgør kun ca. 1.350 m², og det er derfor forudsat, at der kan erhverves de 
nødvendige arealer af omkringliggende offentlige og private vejarealer. Den skitserede bygge-
grund går henover et areal, der matrikulært tilhører Bredkærsvej 7 og Klintevej 7. Arealet er til-
syneladende udlagt som vej. Det skitserede projekt indebærer, at der skal ske en matrikulær 
berigtigelse, hvorved de offentlige vejarealer og evt. grundarealer, der tilhører private grundeje-
re, overføres til byggegrunden. 

I følge ansøgningen udgør byggegrunden 2.800 m². Den indsendte tegning tager ikke højde for 
de forskellige ejendomsforhold og er derfor behæftet med en del usikkerhed. F.eks. vises grun-
den til anlagt grænse af asfalt og ikke til vejskel. Inden lokalplanen kan udarbejdes, skal der fo-
religge opmåling af grunden fra en landinspektør, så alle ejendomsforhold og arealstørrelser er 
afklaret.  

Der skal sideløbende med lokalplanprocessen ske godkendelse af de nødvendige fysiske æn-
dringer af områdets vejanlæg.  

Der ønskes opført 1.400 m² bygning, hvilket medfører en bebyggelsesprocent på 50, hvis det 
skitserede grundareal kan skaffes. Resten af grunden udgøres af parkeringspladser og tilkørsel 
til varelevering. Det skitserede byggeri udløser 46 parkeringspladser, hvilket også er vist på be-
liggenhedsplanen.  

Der er ikke, som normalt krævet plads til et mindre opholdsareal på ejendommen. Der er ingen 
muligheder for udendørs oplagring af f.eks. transport-reoler til mælk og lignende, ligesom der 
ikke er afsat arealer til kundevognsskure. Disponeringen forekommer meget stram og giver ikke 
mulighed for fleksibilitet. Hvis der senere skal inddrages yderligere areal fra naboejendomme, 
skal lokalplanen erstattes af en ny lokalplan. Lokalplanen kunne allerede inden udsendelse som 
forslag udvides til at omfatte naboejendomme, for at sikre fleksibilitet. Den eksisterende lovlige 
anvendelse af de ejendomme, der eventuelt inddrages, kan fortsætte indtil, der evt. bliver brug 
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for arealet. 

Klokkerholm er lokalby jf. Regionplan 2005. Planlovens detailhandelsbestemmelser sætter 
stramme grænser for størrelsen af butikker. Planloves § 5q Stk. 3:  

Butiksstørrelsen for den enkelte butik i et lokalcenter og for enkeltstående butikker til lokalområ-
dets forsyning må ikke fastsættes til mere end 1.000 m² bruttoetageareal.  
Velfærdsfaciliteter medregnes ikke. Den resterende del af butikken udgør 1.285 m². Fagenhe-
den afventer et svar fra Miljøcenter Århus om fortolkningen af om Klokkerholm er et lokalcenter 
jf. planlovens detailhandelsregler. Svaret forventes at foreligge til mødet. 

Vareindlevering skal foregå ca. 12 meter fra skel til en boligejendom syd for byggegrun-
den. Varelevering til dagligvarebutikker giver erfaringsmæssigt miljømæssige problemer, fordi 
nogle varegrupper leveres før kl. 7.00. I et centerområde er støjgrænsen 40 dB(A) mellem kl. 
22.00 og 7.00, mens støjgrænsen i dagtimerne er 55 dB(a). På modsatte side af Hellumvej mod 
vest ligger et boligområde, hvor støjgrænsen er 35 dB(a) mellem 22.00 og 7.00. Vareleverin-
gen til den eksisterende butik i Klokkerholm sker også tæt på boliger, men der kommer næsten 
altid mere fokus på emnet, når der sker nyetablering. Hvis der senere kommer berettigede kla-
ger, kan Brønderslev Kommune blive forpligtet til at gribe ind. 

For at sikre projektet mod fremtidige driftsindskrænkninger foreslås derfor udarbejdelse af en 
støjberegning i forbindelse med varelevering, allerede inden lokalplanarbejdet påbegyndes. Til-
svarende er sket i forbindelse med lokalplaner for butikker ved Arkaden og Føtex i Brønderslev.

Brev fra Klokkerholm Borgerforening om fremskyndelse af planen er med som bilag. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 

1. at lokalplanen udarbejdes, evt. med inddragelse af en større del af naboarealer,  

2. at udarbejdelsen af lokalplanen ikke påbegyndes, før ansøger har indgået aftaler med ejere 
af private grundejere om overtagelse af vejarealer, herunder har overvejet om den snævre 
grund giver den nødvendige fleksibilitet for at sikre ansøgers investering i fremtiden. Aftaler 
og grundstørrelser dokumenteres i form af plan fra landinspektør,  

3. at der udarbejdes støjberegning for varelevering udført af et akkrediteret firma,  

4. at lokalplanen indsættes på prioriteringslisten, når ovennævnte aftaler er indgået og de 
nævnte beregninger foreligger,  

5. at der tages stilling til, om ansøger selv skal bekoste et udkast til lokalplanen.  

 
Bilag: 
Oversigtskort 
Brev fra Borgerforening 
Beliggenhedsplan - 19 december 2008 - 1-500 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Godkendt. 

Mulighed for inddragelse af Hellumvej 10 i lokalplan undersøges 
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03    Lokalplanforslag nr. 06-47 for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, 

Dronninglund" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/659 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget forespørgsel fra en virksomhed vedrørende køb af del nr. 
2 af matr.nr. 101a Ørsø Fjerding, Dronninglund. Der er indgået en aftale mellem virksomheden 
og kommunen om, at handlen afventer til en lokalplan er endeligt godkendt. 

Del nr. 2 af matr.nr. 101a Ørsø Fjerding, Dronninglund er omfattet af lokalplan nr. 06-06, der ud-
lægger området til offentlige formål som skoler, idrætsformål og institutioner for yngre og ældre. 
Lokalplanen er til hinder for den ønskede anvendelsesændring, hvorfor der er udarbejdet en lo-
kalplan for området, der udlægger området til erhvervsformål.  

Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede den 12. februar 2008, at der skulle udarbejdes 
en ny lokalplan nr. 06-47 omfattet af matr.nr. 101fg Ørsø Fjerding, Dronninglund, del af matr.nr. 
101a Ørsø Fjerding, Dronninglund og del af matr.nr. 101 fe Ørsø Fjerding, Dronninglund.  

I lokalplanafgrænsningen er medtaget del af matr.nr. 101 fe Ørsø Fjerding, Dronninglund, såle-
des at arealet umiddelbart kan sælges til erhvervsformål i overensstemmelse med kommune-
planen. Den resterende del af matr.nr. 101fe Ørsø Fjerding, Dronninglund vil fortsat kunne an-
vendes i forbindelse med en eventuel senere udvidelse af Dronninglund Fjernvarme. Planen ud-
lægger området til erhvervsformål indenfor miljøklasse 1-3. Områdets anvendelse fastlægges til 
erhvervsformål så som kontorer, lager, klinikker og offentlige formål. Der kan ikke indrettes eller 
opføres detailhandelsbutikker eller boliger indenfor lokalplanområdet.  

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I udlægges til udvidelse af virksomhed, 
kontorbyggeri og arealet kan ikke videreudstykkes. Delområde II udlægges til lokale erhvervs-
formål, så som kontorer, klinikker, lager og offentlige formål. Arealet kan videreudstykkes.    

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,  

• at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 06-47 for "Erhvervsområde ved Nordre Ring-
gade, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 35 (D) og sender forslaget ud i 8 ugers 
offentlig fremlæggelse.     

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 06-47- 5. januar 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Indstilles med mindre redaktionelle rettelser. 
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04     Lokalplan nr. 10-56 for "Institution ved Granvej 13, Hjallerup"  
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/656 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har i perioden fra den 8. april 2008 til den 29. april 2008 gennemført en 
foroffentlighedsfase for placering af ny dagsinstitution i Hjallerup. Udviklings- og Planlægnings-
udvalget besluttede på møde den 20. maj 2008, at der skulle arbejdes videre med en placering 
af ny dagsinstitution i Vestbyen, Hjallerup. Yderligere besluttet udvalget, at der skulle igangsæt-
tes udarbejdelse af lokalplan for etablering af institutionen. De trafikale forhold i og omkring den 
nye institution undersøges nærmere i forbindelse med lokalplanlægningen. 

Lokalplanforslaget blev godkendt af Byrådet den 28. oktober 2008. Forslaget har været sendt 
ud i offentlig høring i perioden fra den 4. november 2008 til den 30. december 2008.  

Der er indenfor høringsperioden indkommet 2 bemærkninger til sagen fra ejeren 
af ejendommen Grandisvej 9 og fra Forsvarets Materieltjeneste. Ejeren af Grandisvej 9 mener 
ikke, at vejforholdene er velegnet til at placere en dagsinstitution i området. Ejeren skriver, at 
vejen er smal, og vil skabe problemer med den øgede trafik, der formodes at ville komme i om-
rådet. Ejeren mener desuden, at det ikke vil være muligt at opholde sig udendørs på grund 
af larm fra børnehaven. 

Fagenheden vurderer, at der i forbindelse med etableringen af børnehaven vil ske en øget trafik 
i området. Dette er et problem, som er forudset og som er behandlet i fagenheden. Fagenheden 
vurderer, at den øgede trafikmængde kan forårsage behov for hastighedsdæmpende foran-
staltninger på Granvej og Grandisvej, og at der eventuelt bør etableres fortov på sydsiden af 
Granvej. Lokalplanen sikrer i sine planbestemmelser, at der indenfor lokalplanområdet kan 
etableres det nødvendige behov for parkeringspladser, og at afvikling af trafikken i områ-
det, især indenfor de perioder, hvor forældre bringer og henter deres børn, løses på bedst for-
svarlig måde. Der henvises til lokalplanforslag nr. 10-56, § 5.  

Det er tidligere besluttet, at dagsinstitutionen skal placeres i Vestbyen, Hjallerup. Placeringen af 
dagsinstitutionen på Granvej 13 ligger placeret centralt for de børnefamilier, der etablerer sig i 
det nye boligområde i Tennisskoven. Det kan ikke undgås, at der vil forekomme støj fra børne-
haven. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,   

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget afviser indsigelse til lokalplanforslag nr. 10-56 for 
"Institution ved Granvej 13, Hjallerup" begrundet med, at en børneinstitution hører naturligt 
hjemme i et boligområde,  

• at Byrådet godkender lokalplan nr. 10-56 for "Institution ved Granvej 13, Hjallerup" og kom-
muneplantillæg nr. 32 (D) endeligt. 

 
Bilag: 
Indsigelse fra Grandisvej 9 
Bemærkning fra Forsvarets Materieltjeneste 
Kort 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Fagenhedens forslag indstilles. 
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05    Lokalplan nr. 1478-01 for "Sundhedshus og grønt område Nørregade 92, 

Brønderslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/652 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1478-01 for "Sundhedshus og grønt område Nørrega-
de 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 8 bemærkninger. Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 
20. maj 2008, at man skulle arbejde videre med en placering af sundhedshuset ved Nørregade 
92, centralt på grunden. Udvalget besluttede desuden, at udarbejdelsen af kommuneplantillæg 
og lokalplan skulle iværksættes. 

Lokalplanen udlægger området delvis til sundhedshus og delvis til grønt område. Der er i lokal-
planen indenfor delområde I udlagt et byggefelt, som skal sikre, at sundhedshuset placeres 
centralt indenfor delområde I. Det skal gennem lokalplanen sikres, at sundhedshuset fremstår 
harmonisk og tilpasses området. Lokalplanen sikrer gennem sin fleksibilitet, at der er mulighed 
for en eventuel senere udvidelse af sundhedshuset indenfor delområde I. 

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

Lokalplanforslaget blev godkendt af Byrådet den 9. oktober 2008. Lokalplanforslaget har været 
sendt i offentlig høring i perioden fra den 21. oktober 2008 frem til den 16. december 2008. Der 
er indenfor høringsperioden indkommet 3 bemærkninger til sagen fra: Vendsyssel Historiske 
Museum, Brønderslev Markedsforening og ejeren af ejendommen Odinsvej 10. 

Vendsyssel Historiske Museum anbefaler, at Brønderslev Kommune, inden delområde I afhæn-
des, anmoder Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse i henhold til museumslovens § 
25, således at forekomsten af eventuelle fortidsminder vil kunne indgå i den videre planlægning 
af delområdet. Ifølge Museumslovens § 26 er det kulturhistoriske museum, der afholder udgiften 
til en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse. 

Brønderslev Markedsforening gør opmærksom på, at de i forbindelse med deres årlige arran-
gement Brønderslev Marked har anvendt det tidligere stadion som parkeringsareal. De vil i 
fremtiden komme til at mangle dette areal til parkeringsareal. De ser helst, at sundhedshuset 
placeres et helt andet sted i byen. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at der tid-
ligere i planprocessen er taget beslutning om, at sundhedshuset skal placeres 
på stadiongrunden.    

Brønderslev Markedsforening udtaler, at der i planbestemmelserne bør indskrives, at 
sundhedshusets parkeringsarealer kan anvendes i forbindelse med afvikling af Brønderslev 
Marked. Lokalplanbestemmelser skal have hjemmel i Planlovens § 15, stk. 2 og der kan ikke 
optages bestemmelser herudover i lokalplanen. Det vurderes, at der ikke i lokalplanens planbe-
stemmelser kan stilles krav om, at Brønderslev Markedsforening skal have ret til at anvende 
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sundhedshusets parkeringsarealer.  

Yderligere skriver Brønderslev Markedsforening, med henvisning til illustrationsplanen side 12 i 
lokalplanforslaget, at de ønsker at sikre, at der ikke sker en beplantning af arealerne mod vest 
og mod øst, der støder op til villaerne beliggende på Nørregade og Stenberggade, da de ønsker 
at gøre brug af arealerne til parkering ved deres årlige arrangement. Ifølge illustrationsplanen er 
arealerne mod øst og mod vest udlagt til parkeringsareal til senere udvidelse af sundhedshuset. 
Ifølge lokalplanens § 5.5 står, at: "Parkeringspladser placeres mod vest og mod øst, på arealer-
ne, der støder op til villaerne beliggende på Nørregade og på Stenberggade." Der skal i denne 
forbindelse gøres opmærksom på, at illustrationsplanen ikke er bindende. Der kan eventuel i 
planbestemmelserne sikres, at der ikke sker nogen tæt beplantning på arealerne umiddelbart 
øst og vest for sundhedshuset for at sikre, at arealerne kan anvendes til parkering ved den årli-
ge begivenhed Brønderslev Marked. 

Markedsforeningen skriver desuden, at de ønsker at sikre, gennem en tinglysning af deklarati-
on, at få råderet over sundhedshusets parkeringsarealer, samt at gøre brug af det grønne om-
råde til parkering ved det årlige arrangement Brønderslev Marked. Da arealet overgår til en 
selvejende fond, bør man indgå aftale med den kommende nye ejer. Det grønne område, del-
område II, er ejet af Brønderslev Kommune og vil også fremover ejes af Brønderslev Kommune. 
Man kan overveje at få tinglyst deklaration, der giver Markedsforeningen råderet over arealet til 
parkeringsareal i forbindelse med afholdelse af marked for at imødekomme foreningens ønske.

Markedsforeningen ønsker, at det fortsat kan være muligt at benytte vejadgangen via Sten-
berggade ved Markedsvej, da der ved det årlige arrangement Brønderslev Marked sker 
en afspærring af Frederiksgade. Det skal i denne forbindelse nævnes, at det ikke fremgår af lo-
kalplanforslag nr. 1478-01, at der skal ske en lukning af Stenberggade. Brønderslev Marked er 
en årlig begivenhed og der bør tages stilling til trafikplanlægningen i det konkrete tilfælde.  

Markedsforeningen nævner, at det ikke fremgår af lokalplanforslag nr. 1478-01, hvilken anven-
delse det sydvestligste hjørne ved Nørregade har. Hertil kan nævnes, at området er en del af 
delområde I, som fremgår af kortbilag nr. 2. Ifølge § 7.5 må der indenfor delområde I uden for 
byggefeltet opføres mindre bebyggelser til cykelskure, udhuse eller andre overdækninger. Dog 
maksimum 200 m². Yderligere står i § 9.1, at ubebyggede arealer indenfor delområde I kan an-
vendes til veje, parkeringsarealer, opholdsarealer til personale og beplantning.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, 

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget accepterer anbefaling fra Vendsyssel Historiske 
Museum om, at der laves en mindre forundersøgelse i forbindelse med en udtalelse i hen-
hold til museumslovens § 25,  

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget imødekommer indsigers ønske i plan- og projekte-
ringsprocessen, således at arealerne umiddelbart øst og vest for sundhedshuset ikke be-
plantes, således at det vil være muligt for markedsforeningen at gøre brug af arealerne til 
parkering i forbindelse med Brønderslev Marked,  

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling til, om der skal tinglyses deklaration 
vedrørende råderet over det grønne område, delområde II, som sikrer, at arealet kan benyt-
tes til parkeringsareal i forbindelse med afholdelse af Brønderslev Marked,  

• at Byrådet vedtager lokalplan nr. 1478-01 for "Sundhedshus og grønt område, Nørregade 
92, Brønderslev" og kommuneplantillæg nr. 18 (B) endeligt med følgende ændring; at der i § 
3.1 (Området må kun anvendes til sundhedshus) tilføjes : "Eller andet offentligt formål."  
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Bilag: 
Indsigelse fra Brønderslev Markedsforening 
Bemærkninger fra Odinsvej 10 
Kortbilag 2 - Sundhedshuset 
Bemærkning fra Vendsyssel Historiske Museum 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Udvalget indstiller fagenhedens forslag, dog uden deklaration om råderet. 

Det indstilles, at endelig godkendelse i Byrådet afventer endelig afklaring omkring sundheds-
hus. 
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06    Lokalplanforslag nr. 3346-02 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, 

Jerslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/654 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan 3346-02 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade i Jerslev" 
og kommuneplantillæg 19(B). Udarbejdelse af lokalplanforslaget blev igangsat af Byrådet den 
13. december 2007. Forslaget til lokalplan er udarbejdet som følge af kommunens salg af lokal-
planområdet. Køber ønsker at udvide en eksisterende maskinstation i Jerslev. 

Lokalplanens indhold 

En del af lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres med lokalplanen til byzone. 
Formålet med lokalplanen er at udlægge området til erhvervsformål som f.eks. industri-, lager- 
og værkstedsformål. Desuden er det lokalplanens formål at sikre afgrænsning af erhvervsområ-
det mod det åbne land samt sikre, at der ikke etableres nye boliger i området.  

Matr.nr. 25s er en del af det eksisterende erhvervsområde og er omfattet af byplanvedtægt nr. 
21. I byplanvedtægt nr. 21 er området udlagt til beplantningsbælte, som afgrænser erhvervsom-
rådet mod det åbne land. Lokalplanforslag nr. 3346-02 ophæver en del af byplanvedtægt nr. 21 
og giver mulighed for, at det eksisterende plantebælte fjernes. I stedet stiller lokalplanforslag nr. 
3346-02 krav om etablering af en ny afgrænsning af erhvervsområdet mod det åbne land langs 
Hjulskovvej og Østre Ringgade.  

Lokalplanforslaget fastsætter desuden bestemmelser om støjafskærmning i form af en beplantet 
jordvold mellem erhvervsområdet og den eksisterende bolig på matr.nr. 18aa.  

Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens rammeområde 3485 - jordbrugsområde. I 
forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg 19(B), det inddrager lokal-
planområdet under rammeområde 3346 - lokalt erhvervsområde.  

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslag nr. 3346-02. Fagenheden for Teknik og Miljø 
har vurderet, at lokalplanforslaget ikke udløser en miljøvurdering. 

Områdets afgrænsning 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om afgrænsning af området med et beplantningsbælte. 
Ansøger har fremsat ønske om at etablere en 10 m bred og 3,5 m høj jordvold frem for beplant-
ningsbæltet. Ansøger ønsker at bruge jordvolden til visuel afgrænsning af området samt af-
spærring. 

Fagenheden anbefaler, at lokalplanforslagets bestemmelser om et beplantningsbælte fasthol-
des. Et beplantningsbælte har en langt højere visuel værdi for omgivelserne end en jordvold, 
der vil virke dominerende for trafikanterne på Hjulskovvej samt beboerne på den nordlige side 
af Hjulskovvej. En jordvold vil desuden bryde det visuelle billede ved kørsel af Hjulskovvej, der 
har et grønt præg med beplantningsbælter. Lokalplanforslagets bestemmelser om beplant-
ningsbæltet sikrer desuden, at plantebæltet opnår en højde, der slører erhvervsbebyggelsen 
mod det åbne land.   

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,  
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• at Byrådet godkender forslag til lokalplan 3346-02 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade i 
Jerslev" og kommuneplantillæg nr. 19(B), og og sender forslaget ud i 8 ugers offentlig frem-
læggelse,  

• at lokalplanforslagets bestemmelser om beplantningsbælte fastholdes.  

  

 
Bilag: 
Udkast til lokalplan nr. 3346-02 "Erhvervsområde ved Østre Ringgade i Jerslev" - 5. januar 2009
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Indstilles, dog således at beplantningsbælte kan erstattes af jordvold.  
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07     Status på vindmølleplanlægningen for Ryå Vest 
J.nr.: 01.02.20G01/dwtfbb 
 08/319 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har siden foråret 2008 arbejdet på at undersøge mulighederne for at 
opstille 8 stk vindmøller i tilknytning til det eksisterende vindmølleområde Ryå Vest, hvor der i 
dag er opstillet 7 stk. vindmøller á 1,5 MW og totalhøjde på 100 m. 

Brønderslev Kommune fremsendte anmodning om udtalelse på en konkret ansøgning på 8 nye 
møller - alternativt 14 -  til Miljøcenter Århus før sommeren 2008. Den 8. spetember 
2008 svarede Miljøcenter Århus, at forholdene omkring en økologisk forbindelse langs med Ryå 
afventer stillingtagen af Miljøcenter Aalborg, mens forhold omkring afstand til motorveje og 
overordnede veje og støjgrænser på rasteplads bør afklares med vejdirektoratet.  

Der er nu kommet svar fra Miljøcenter Århus og Vejdirektoratet vedrørende muligheden for di-
spensation/ophævelse af bestemmelser om økologisk forbindelse og afstandskrav mv. til mo-
torveje. Af svaret fremgår, at især forhold omkring møllernes påvirkning af den økologiske for-
bindelse vil skulle grundigt belyses i VVM-redegørelsen, såfremt Brønderslev Kommune vælger 
at arbejde videre med Ryå Vest som nyt vindmølleområde. 

De fremsendte bemærkninger fra Miljøcenter Århus er videresendt til ansøger, som er blevet 
bedt om at forholde sig til udmeldingen fra Miljøcenter Århus. Når denne udmelding foreligger, 
vil sagen blive forelagt udvalget på ny. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning forelægger sagen til orientering. 

 
Bilag: 
Vurdering af alternativt område for vindmøller ved Ryå Vest 
Bemærkninger til planer om opstilling af vindmøller 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Taget til efterretning. 
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08     Nordjyllands Trafikselskab budgetopfølgning - økonomirapport 2/2008 
J.nr.: 13.05.00Ø08/dwtfjkk 
 09/24 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Nordjyllands Trafikselskab fremsender til orientering budgetopfølgning vedørende forventet re-
sultat på busdrift og handicapkørsel i 2008. Af det fremsendte materiale fremgår det, at Brøn-
derslev kommune kan forvente en besparelse på busdriften i 2008 på 211.674 kr., mens der 
forventes en merudgift på handicapkørslen i 2008 på 251.000 kr. Endelig opgørelse vil fremgå, 
når NT afslutter regnskab 2008. De endelige reguleringer vil blive indarbejdet i budget 2010.   

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget ta-
ger regnskabsrapporten til efterretning.  

 
Bilag: 
Økonomirapport 2-2008 
Følgebrev til økonomirapport 2-2008 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Taget til efterretning. 
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09     Analyserapport for kollektiv trafik - nye økonomiske tal for besparelse 
J.nr.: 13.05.00G12/dwtfjkk 
 09/236 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med færdiggørelsen af endelig udkast til analyserapport for den kollektive trafik i 
Brønderslev kommune fremsender Nordjyllands Trafikselskab revideret opgørelse over forven-
tede besparelsesmuligheder på det tidligere oplæg til ruteændringer. Den nye opgørelse bygger 
på en detaljeret gennemgang af de enkelte ruter/kontrakter og resulterer i en forventet samlet 
maksimal besparelsesmulighed på 2.225.574 kr. mod senest udmeldt 1.560.841 kr. De nye tal 
åbner mulighed for at vurdere muligheden for indførelse af flekstursystemet med kommunal til-
skud. I den endelige analyserapport vil en økonomisk analyse af alternative tilskudsordninger til 
fleksturene blive foretaget.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udvikling og Planlægningsudvalget tager Nordjyl-
lands Trafikselskabs orientering om de nye tal for den samlede økonomiske besparelse til efter-
retning og vurderer, om besparelsesniveauet på enkelte ruter skal slækkes og eller man i for-
bindelse med en senere behandling af det endelige udkast til analyserapporten skal overveje 
muligheden for indførelse af kommunalt tilskudsstøttet fleksture.  

 
Bilag: 
Oprindelige besparelses tal 
Analyserapport for kollektiv trafik - nye økonomiske tal for besparelse  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
Taget til efterretning. Yderligere vurdering afventer behandling af høringssvar. 
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10     Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. januar 2009  
1. Sikret institution.  

2. Lokalplan Geråvej.  

3. Bolig/erhverv Ø. Brønderslev.  

4. Netværk vedrørende forfaldne huse. 
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