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01 Kommuneplanrevision 2009 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling:  
I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision 2009 ønskes følgende punkter drøf-
tet i Udviklings- og Planlægningsudvalget: 

1. Revideret tidsplan og status på arbejdet  

2. Udpegning af nye områder til vindmølleparker  

3. Afholdelse af borgermøder i forbindelse med forslag til kommuneplan 2009-2021  

1. Revideret tidsplan og status på arbejdet  

Udviklings- og Planlægningsudvalget godkendte på møde den 10. juni 2008 tids- og procesplan 
for kommuneplanrevision 2009, jf. bilag 1. Tidsplanen forudsatte godkendelse af forslag til 
kommuneplan 2009 på Byrådets sidste møde før sommerferien 2009 og offentliggørelse af 
planforslag i juli og august 2009. Herefter en ca. 3 måneders periode til at tilrette forslaget inden 
den endelige vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget, Udviklings- og Planlægningsudvalget, Øko-
nomiudvalget og Byrådet inden udgangen af 2009. 

Miljøcenter Århus rykkede i uge 5, 2009, jf. bilag, for angivelse af forventet offentlighedsfase for 
forslag til Kommuneplan 2009-2021 for Brønderslev Kommune. På baggrund af stabsenhedens 
svar til Miljøcenteret med forventet offentlighedsfase 30. juni 2009 - 25. august 2009, har Miljø-
centret meddelt, at man på baggrund af travlhed med at gennemlæse mange kommuners for-
slag til kommuneplaner midt i ferieperioden, kan blive nødt til at indgive veto, og at man derfor 
opfordrer kommunen til at forlænge offentlighedsfasen med 4 uger, således at Miljøcentret 
får en reel mulighed for at behandle kommuneplanforslaget. 

På baggrund af denne tilbagemelding har kommuneplangruppen tilrettet tidsplanen, jf. bilag 2, 
således at der er tilføjet 4 uger til offentlighedsfasen. Imidlertid foreslår stabsenheden, at offent-
lighedsfasen skydes således, at den politiske godkendelse af forslaget foregår i august 2009 og 
med offentlighedsfase fra den 1. september 2009 til den 27. oktober 2009. Dette betyder, at 
stabsenheden og øvrige skribenter får ca. 6-7 uger (i juni og juli) yderligere til at færdiggøre for-
slaget til kommuneplan, men også at perioden til tilretning af forslaget inden endelig vedtagelse, 
bliver reduceret til ca. 4 uger. Dermed fastholdes en endelig vedtagelse på sidste byrådsmøde i 
december 2009, som forudsat i den hidtil gældende tidsplan. 

På mødet vil der endvidere blive givet en kort status på arbejdet med den nye kommuneplan, 
herunder den digitale kommuneplan. 

2. Udpegning af nye områder til vindmølleparker 

Af vejledning om kommuneplanlægning fremgår, at kommunerne som udgangspunkt skal udar-
bejde retningslinier for samtlige 19 emner, som er nævnt i planlovens § 11a, herunder også ret-
ningslinier for placering af vindmøller. 

Sidst Byrådet behandlede temaet om vindmølleplanlægning (Nye vindmøller i Ryå Vest) var på 
et temamøde d. 29. januar 2008, hvor der var bred enighed om, at nye vindmøller i kommunen 
skulle samles i området omkring Ryå Vest og ikke spredes ud over hele kommunen. Forud for 
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Byrådets temamøde var der i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foretaget en under-
søgelse af mulige egnede nye områder til vindmøller i kommunen, som mundede ud i 6-7 nye 
mulige områder. 

På baggrund af tilkendegivelsen på Byrådets temamøde den 29. januar 2008, ønskes en drøf-
telse af, om der i forslaget skal peges på nye mulige områder udover Ryå Vest.   

3. Afholdelse af borgermøder i forbindelse med forslag til kommuneplan 2009-2021 

Der har fra forskellig side været stillet forslag om afholdelse af borgermøde i forbindelse med 
den igangværende kommuneplanrevision. Der ønskes en drøftelse i udvalget om form, indhold, 
tidspunkt, antal, geografisk fordeling mv. af disse eventuelle borgermøder.   

 
Bilag:  
Kommuneplan proces 2009 v1 
Kommuneplan proces 2009 v2 
Kommuneplan proces 2009 v3 
Mailkorrespondance med Miljøcenter Århus om tidsplan for offentliggørelse af forslag til kom-
muneplan 09 for Brønderslev Kommune 
Mulige områder til vindmølleparker i Brønderslev Kommune - januar 2008 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Der udarbejdes kommuneplan efter tidsplan forslag v3. 

Der afholdes et mindre antal møder rundt i kommunen, og efter behov med kommunedækkende
foreninger. 

Hovedsigtet er fortsat at udarbejde et samlet administrationsgrundlag. 

Vindmølleproblematikken genoptages på næste møde. 

Indstilling fremsendes til Økonomiudvalget. 
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02 Etablering af bygningsværk for målerbrønd på Søndergade 

96,Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtfmbo 
 08/17 260 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
Brønderslev Kommune har den 2. december 2008 modtaget ansøgning om etablering af byg-
ningsværk på ejendommen matr.nr. 34r V. Brønderslev, Brønderslev, beliggende Søndergade 
96. Bygningsværket omfatter en målerbrønd for ventiler og målere m.v. i forbindelse med bio-
gasleverance fra GFE Krogenskær P/S til Brønderslev Varme A/S. Samtidig søges der om di-
spensation fra § 1 i lokalplan nr. 1752-01. 

Bygningsværket ønskes placeret ca. midt på matr.nr. 34r V. Brønderslev. (Se bilag: Oversigts-
kort vedr. Søndergade) 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1752-01. I lokalplanen iht. §3.1 er matr. nr. 34r udlagt 
til grønt område med græs eller beplantning. Samtidig står der i §1, at: lokalplanen har til formål 
at friholde matr.nr. 34r og 34s for bebyggelse. Det vil sige at placering af bygningsværk for må-
lerbrønd på 34r strider mod formålsparagraffen i lokalplanen.(Se bilag: Kortbilag 2) 

Bygningsværket for målerbrønd har en størrelse på 4x6 m og vil hæve sig ca. 1,2 m over ter-
ræn. Bygningsværket opføres med støbt bund med en overbygning i beton (Se bilag: Tegning 
af bygningsværk). Overbygningen udføres med en lem, så der kan opnås adgang til ventiler og 
målere i bygningsværket. 

For at minimere eventuelle gener for boligerne langs Starengvej, lægger lokalplanens bestem-
melser stramme begrænsninger på arealanvendelsen af matr. nr. 34r og 34s, der ikke må be-
bygges.   

Da bygningsværket kun hæver sig 1,2 m over terræn vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø, 
at matr. nr. 34r stadig vil kunne opfattes som grønt areal, hvis der etableres passende afskær-
mende beplantning. Samtidig vil denne beplantning være med til at forskønne indfaldsvejen til 
Brønderslev. Den afskærmende beplantning kunne være bøgepur, der også har en skærmende 
effekt ved løvfald. Samtidig er bygningsværket ikke egentligt erhverv, da der kun vil komme per-
sonale et par gange om året for at efterse målere og ventiler i bygningsværket. Der vil derfor ik-
ke komme vedvarende støj som kan være til gene for naboer.  

Etablering af dette bygningsværk med afskærmende beplantning omkring, vil løfte det grønne 
areal i lokalplanen, samt forskønne indfaldsvejen til Brønderslev.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
dispensation for §1 i Lokalplan nr. 1752-01, mod at ansøger etablerer afskærmende beplant-
ning. 

 
Bilag:  
Oversigtskort vedr. Søndergade 
Tegning af bygningsværk 
Kortbilag 2 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Forslag godkendt. 
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03 Lokalplan nr. 4345-01 for "Blandet bolig- og erhvervsområde ved 

Ahornvej i Øster Brønderslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 09/501 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
Brønderslev Kommune har i juni 2008 modtaget en henvendelse fra Borgerforeningen i Øster 
Brønderslev om udvidelse af kommuneplanens rammeområde 4345 mod vest og 
syd/vest. Rammeområde 4345 er ifølge kommuneplanen udlagt til lokale erhvervsformål med 
enkelte boliger i tilknytning hertil. Yderligere er partiel byplanvedtægt nr. 15, vedtaget den 3. 
marts 1976, gældende for området. Byplanvedtægten udlægger området til erhvervsformål med 
mulighed for opførelse af én beboelseslejlighed i tilknytning hertil. Se kortbilag. 

Der ansøges om at udvide rammeområde 4345 mod vest og sydvest. Området mod vest og 
sydvest er ifølge kommuneplanens rammeområde 4458 udlagt til jordbrug med reguleret an-
vendelse. Arealet er beliggende i landzone og ejes af private lodsejere. Fagenheden for Teknik 
og Miljø har drøftet sagen med ejer af arealet mod vest. Ejeren er ikke umiddelbart interesseret i 
at sælge sin jord. Der er netop et nyt lovforslag i høring, der vedrører kommunernes muligheder 
for ekspropriation. Der kan ikke fremover ske ekspropriation på grundlag af et kommuneplantil-
læg, men der skal udarbejdes en lokalplan, før der kan ske ekspropriation. Der skal udarbejdes 
en lokalplan for området, som overfører arealet fra landzone til byzoneareal. 

På kortbilag er der med rød priksignatur angivet en ca. afgrænsning af det område, 
man forventer at ville inddrage til bolig- og erhvervsformål. Der skal i en planlægningsproces ta-
ges hensyn til beskyttelseszoner omkring Hirtshalsmotorvejen. 

Sagen er blevet behandlet i Økonomiudvalget den 10. juni 2008, hvor Stabsenheden for Udvik-
ling og Planlægning foreslog, at planarbejdet indledes for udvikling af nye byggegrunde, hvilket 
blev godkendt. Der er dog ikke sket videre i sagen siden sommeren 2008. 

Det fremgår af dagsordenteksten til mødet i Økonomiudvalget, at der på daværende tidspunkt 
ikke var flere ledige grunde af typen til salg i byen. Det vurderes dengang, at der fandtes et be-
hov for flere grunde til små-erhverv med beboelse. Ejendommene i området er opført indenfor 
de seneste 5 år. Mulighed for etablering af små-erhverv med beboelse er et godt aktiv for byen 
og kan tiltrække nye familier/erhverv til byen/området.  

Da der er for tiden sker en afmatning i forhold til bygge- og anlægsaktiviteter-
ne, bør udarbejdelse af en lokalplan for området afvente den nye kommuneplan 2009. Såfremt 
man vælger at afvente en revision af kommuneplanen, vil man kunne opnå en bedre og mere 
sammenhængende planlægning. Ifølge fagenheden er der ikke kommet flere forespørgsler på 
denne type byggegrunde siden sommeren 2008.  

Da der i forvejen er lang ventetid på udarbejdelse af lokalplaner, vil en udsættelse af sagen ikke 
få nogen betydning for, hvornår lokalplan nr. 4345-01 kan være endelig vedta-
get. Desuden lægger udarbejdelsen af kommuneplanrevisionen beslag 
på personaleressourcer. Udarbejdelse af lokalplan nr. 4345-01 kan igangsættes, så snart der 
foreligger en vedtaget kommuneplan 2009. Ved udarbejdelse af lokalplanen for området vil der 
tages stilling til en endelig afgrænsning af området, miljøgener, vejforhold osv.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 
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at udarbejdelse af lokalplan nr. 4345-01 for "Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ahornvej, 
Øster Brønderslev" afventer en revision af kommuneplanen. 

 
Bilag:  
Bilag 1 fra lokalplan nr. 4345-01 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Godkendt. 
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04 Dispensation fra lokalplan nr. 06-43 "Boligområde mellem Geråvej og 

Rævdalslunden" til etablering af sti fra Rævdalslunden til Geråvej 
J.nr.: 01.04.00P19/dwtftaj 
 08/2353 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
Fagenheden for Teknik og Miljø har behandlet en udstykningssag omhandlende etablering af 
stiforbindelse mellem Rævdalstoften og Geråvej. I udstykningssagen arealoverføres en del af 
matr.nr. 104hb til matr.nr. 104hn begge Ørsø Fjerding Dronninglund. Se vedlagte ændringskort. 
Arealoverførslen er i strid med lokalplan nr. 06-43, der er gældende for området. Lokalplanens § 
5.1 siger, at: "Udstykninger indenfor området kan ske i overensstemmelse med den på kortbilag 
nr. 2 viste retningsgivende udstykningsplan." Lokalplanens kortbilag nr. 2 er vedlagt som bilag. 
Lokalplanens kortbilag nr. 2 inkluderer ikke en stiforbindelse mellem Rævdalstoften og Geråvej. 

Dispensation fra lokalplan nr. 06-43 har været sendt i naboorientering fra den 12. december 
2008 til den 5. januar 2009. I perioden er der indkommet én indsigelse. Indsigelsen har været 
sendt i partshøring frem til den 22. januar 2009. Der er ikke modtaget yderligere kommentarer i 
perioden. 

Indsigelse fra ejer af matr.nr. 104hc (se bilag) 

Indsiger er ejer af matr. nr. 104hc Ørsø Fjerding, Dronninglund, der er naboejendom til den an-
søgte sti. Indsiger understreger, at de ikke er interesseret i, at der anlægges en sti og derfor ik-
ke mener, at der skal gives dispensation fra lokalplan nr. 06-43. Indsiger understreger, at de har 
valgt at købe netop denne grund, da den ligger for enden af en blind villavej. Desuden mener 
indsiger, at en kommende sti vil virke generende for placering af hus og have på grunden. Ind-
siger mener også, at en sti vil have en negativ indvirkning på ejendommens værdi. Indsiger har 
tilbudt sælger at tilbagekøbe grunden, hvis stien anlægges. 

Fagenhedens bemærkninger 

Fagenheden foreslår, at der gives dispensation fra lokalplan nr. 06-43 til arealoverførsel af et 
areal til stiforbindelse. En stiforbindelse vil give fodgængere og cyklister lettere adgang fra 
Rævdalstoften til Geråvej. 

Da Geråvej i dag er en trafikeret vej med tung trafik bør en eventuel dispensation dog indeholde 
en betingelse om, at stien først må tages i brug, når der er etableret en omfartsvej, der kan re-
ducere trafikken på Geråvej. Etablering af en omfartsvej vil medføre, at Geråvej lukkes for gen-
nemkørende trafik. Indtil omfartsvejen er etableret skal stiarealet fremstå beplantet eller afspær-
ret. Denne betingelse er ligeledes indarbejdet i lokalplan nr. 06-48, der er beliggende umiddel-
bar øst for lokalplanområde 06-43.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
dispensation fra lokalplan nr. 06-43 til arealoverførsel af et areal til stiforbindelse. 

 
Bilag:  
Ændringskort 
Kortbilag nr. 2 
Indsigelse 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Afslag, så længe der er indsigelse. 

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 10. februar 2009 Side 572
 

 
05 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

 
Indstilling: 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 7. oktober 2008  
Taget til efterretning. 

 
Sagsfremstilling:  
Lokalplan nr. 1512-01 for "Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev" blev endelig vedtaget 
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. 

Den 14. januar 2009 - tilbagekaldelse af klage 

Brønderslev Kommune har den 14. januar 2009 modtaget brev fra advokat. Det oplyses heri, at 
klagen, der er indgivet til Naturklagenævnet, over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde 
miljøvurdering for lokalplan nr. 1512-01 trækkes tilbage. Der beskrives ingen nærmere begrun-
delse herfor. 

Bygherre er blevet oplyst om, at klagen er trukket tilbage.    

 
Bilag:  
Kopi af tilbagekaldelse af klage til Naturklagenævnet 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Taget til efterretning. 
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06 Principiel forespørgsel om udstykning Krogensgade 4-10, Brønderslev 
J.nr.: 01.04.00P19/dwtftaj 
 08/16125 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
Brønderslev Kommune har den 30. november 2008 modtaget en principiel forespørgsel om ud-
stykning af en ny parcel fra matr.nr. 49d (Krogensgade 10) og 49k (Krogensgade 4) begge V. 
Brønderslev, Brønderslev Jorder.  

Der er ingen lokalplan gældende for ejendommene. Ejendommene er omfattet af kommune-
planramme 1401, der udlægger området til åben-lavt boligområde med en bebyggelsesprocent 
på 25 og en friarealprocent på 50. De ejendomme, der ønskes udstykning fra, er i dag bebygget 
med udlejningsejendomme. Ifølge BBR består Krogensgade 4 af 2 udlejningslejligheder og 
Krogensgade 10 af 3 udlejningslejligheder.  

Ansøger ønsker at udstykke en parcel til boligformål som vist på kortbilaget. Den udstykkede 
parcel vil opnå et areal på 640 m2. Vejadgang til parcellen vil ske ad den eksisterende indkørsel 
fra Krogensgade 10. Efter udstykningen vil Krogensgade 4 og Krogensgade 10 have et areal 
på henholdsvis 540 m2 og 460 m2. Krogensgade 10 vil efter udstykningen have en bebyggel-
sesprocent på ca. 57. Friarealet til Krogensgade 10 vil være meget begrænset, da størstedelen 
af det ubebyggede areal vil bestå af en indkørsel til den nye parcel. Den ønskede udstykning vil 
kræve dispensation fra Bygningsreglement 2008s bestemmelser om bebyggelsesprocent for 
Krogensgade 10. Krogensgade 4 vil efter udstykningen have en bebyggelsesprocent på ca. 27. 

Den ansøgte udstykning er desuden i strid med kommuneplanens generelle rammer, se bilag. 
Ifølge de generelle rammer må der ikke: "uden lokalplanlægning ske udstykning af ejendomme, 
hvis areal er mindre end 1.200 m2".  Krogensgade 4 og 10 har på nuværende tidspunkt et areal 
på henholdsvis 690 m2 og 981 m2. De generelle rammer fastsætter desuden bestemmelser om, 
at der ikke uden lokalplanlægning må: "gennemføres udstykninger, hvorved der fremkommer 
ejendomme mindre end 500 m2". Både Krogensgade 4 og Krogensgade 10 vil efter udstyknin-
gen have et areal på under 500 m2. Planlovens § 12 stk. 3 giver hjemmel til at meddele afslag 
med baggrund i kommuneplanens generelle rammer for områder i byzone hvor der ikke er lo-
kalplaner.  

Det er fagenhedens vurdering, at der bør meddeles afslag til den ansøgte udstykning. Alle 
ejendommenes friarealer vil være begrænsede og have en begrænset anvendelighed. Dette 
gælder dog særligt i forhold til Krogensgade 10, hvor størstedelen af det ubebyggede areal vil 
bestå af indkørsel til den udstykkede ejendom. Udstykningen er ligeledes problematisk i forhold 
til adgangs- og parkeringsforhold. Da adgangsvejen til den nye ejendom ligger på Krogensgade 
10 vil udstykningen øge færdslen over Krogensgade 10. Desuden vil udstykningen øge behovet 
for parkering, der så vidt muligt skal kunne indeholdes på egen grund, hvilket vil være proble-
matisk pga. grundenes størrelse. Fagenheden anbefaler derfor, at der meddeles afslag på an-
søgningen.         

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der meddeles afslag på principiel ansøgning om 
udstykning af ny ejendom fra matr.nr. 49k og 49d begge V. Brønderslev, Brønderslev Jorder 
med baggrund i kommuneplanens generelle rammer. 
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Bilag:  
Udstykningsplan 
Kommuneplanens generelle rammer 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Der meddeles afslag. 
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07 Godkendelse af udstykningsplan for boliger ved Danserhøj 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/9086 Åben sag 
  UP

 
Indstilling:  
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. september 2008 

Delområde II ændres fra tæt-lav til åben-lav. 
Der arbejdes videre med evt. øvrige ledige områder.  

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19. januar 2009 

Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver, at der bør tilstræbes så få udkørsler som muligt. Der bør 
ved udarbejdelse af udstykningsplan tages hensyn til eksisterende forsyningsledninger. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 10. februar 2009, at Udviklings- og 
Planlægningsudvalget godkender, at der udarbejdes en lokalplan på baggrund af udstyknings-
planen. 

  

 
Beslutning i Udviklings. november 2008  
Godkendt at der udarbejdes forslag til lokalplan.  

Udvalget ønsker udstykning uden ny vej. Dette forslag oversendes til Teknik- og Miljøudvalget. 

 
Sagsfremstilling:  
På baggrund af Udviklings- og Planlægningsudvalgets beslutning den 9. september 2008 har 
fagenheden udarbejdet forslag til ny udstykningsplan for åben-lav boliger ved Danserhøj. Den 
eksisterende lokalplan for området, lokalplan nr. 4314-01, udlægger området til tæt-lave boliger. 
De tæt-lave boliger var tiltænkt ældreboliger i tæt tilknytning til plejehjemmet.  

Den nye udstykningsplan åbner op for udstykning af fem grunde til åben-lave boliger. Grundens 
aflange facon samt områdets trafikbetjening vanskeliggør udstykning i et større antal grunde.  

Der er p.t. to ledige grunde i Øster Brønderslev. Inklusiv fem nye i udstykning ved Danserhøj vil 
det give i alt syv ledige grunde. Fagenheden vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke vil 
være behov for yderligere udstykninger i Øster Brønderslev.   

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

• at der udarbejdes en lokalplan på baggrund af udstykningsplanen,  

• at øvrige ledige områder i Øster Brønderslev tages op i forbindelse med udarbejdelse af 
kommuneplanen.  

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 10. februar 2009 

På mødet 11. november 2008 blev det besluttet at oversende trafikbetjeningen af den kommen-
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de udstykning på Danserhøj til Teknik- og Miljøudvalget. Baggrunden for at oversende sagen til 
Teknik- og Miljøudvalget var et ønske fra Udviklings- og Planlægningsudvalget om at udstykke 
grundene med direkte overkørsler til Danserhøj. Trafikbetjeningen blev behandlet af Teknik- 
og Miljøudvalget på møde den 19. januar 2009. Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav, at der bør 
tilstræbes så få overkørsler som muligt til Danserhøj.  

Til grund for beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget lå bl.a. oplysninger om, at et ca. 3 ha stort 
område nord for Danserhøj i kommuneplanen er udlagt til boligområde, der skal trafikbetjenes 
fra stamvejen Danserhøj. En fremtidig byudvikling mod nord vil dermed øge trafikmængden på 
Danserhøj væsentligt.  

Desuden er trafikbetjeningen af Danserhøj blevet diskuteret på et projektmøde med Nordjyl-
lands Politi den 8. december 2008. Nordjyllands Politi fandt, at det er en trafiksikkerhedsmæssig 
dårlig løsning med direkte overkørsler til Danserhøj. 

I forbindelse med miljøscreening af lokalplanen er der fremkommet oplysninger om ledningsfor-
hold inden for lokalplanområdet, se kort over ledninger i bilag. Da lokalplanområdet gennem-
skæres af forsyningsledninger har det været nødvendigt at revidere udstykningsplanen for om-
rådet. 

Det reviderede forslag til udstykningsplan er vedlagt som bilag. Fagenheden for Teknik og Miljø 
foreslår, at det oprindelige princip med en intern boligvej fastholdes, dog uden den oprindeligt 
skitserede vendeplads. Vendepladsen kan udelades, da der er mindre end 30 m fra Danserhøj 
til de sydligst beliggende grunde, som dermed kan betjenes af renovationsvogn fra Danserhøj. 
Hermed nedbringes udgifterne til etablering af den interne boligvej. 

Der udstykkes desuden to grunde i den vestlige del af lokalplanområdet med direkte overkør-
sel til Kastanievej. Der udstykkes dermed i alt seks grunde mod de oprindeligt skitserede fem 
grunde. Det er ikke muligt at udstykke samtlige grunde med overkørsel til Kastanievej, da Ka-
stanievej på en del af strækningen er omdannet til stiforbindelse.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 
at der udarbejdes en lokalplan på baggrund af udstykningsplanen. 

 
Bilag:  
Fremtidig byudvikling 
Forslag til udstykningsplan med 6 grunde 
Område ved Danserhøj 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Godkendt, dog således der kun etableres 3 grunde øst for forsyningsledning. 
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08 Orientering om tidsplan for lokalplan 20-29 Dronninglund Rideklub 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtftaj 
 08/1413 Åben sag 
  UP

 
Indstilling:  
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12. august 2008 

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

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

•         at lokalplankonsulenten vælges i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø,  

•         at der ikke gennemføres foroffentlighed.  

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008  
Godkendt at der udarbejdes lokalplan med hal øst for Kirkevej incl. stiforbindelse. Bygherre 
kommer selv med bidrag til lokalplanen. 

 
Sagsfremstilling:  
Efter ønske fra ejer af ejendommen og repræsentanter fra Dronninglund Rideklub blev der af-
holdt et møde den 20. oktober 2008. På mødet fremlagde ansøger ønske om at ændre den tid-
ligere ansøgte placering af Dronninglund Rideklub. Ansøger fremsatte desuden ønske om at 
blive fritaget for at skulle bidrage med et udkast til lokalplan. 

Placering af Dronninglund Rideklub 
På mødet fremlagde ansøger ønske om at ændre placeringen af Dronninglund Rideklub. Det 
oprindelige projektforslag indeholdt en placering af ridebaner og ridehal vest for Kirkevej, mens 
staldbygningerne var placeret øst for Kirkevej. I det nye projektforslag er stald og ridehal/-baner 
samlet øst for Kirkevej (se placering på kortbilag 1 samt skitse). Ændringen af Dronninglund Ri-
deklubs placering ændrer lokalplanens område.  

Den nye placering medfører, at hestestald og ridehal/-baner bliver samlet på samme side af Kir-
kevej. Placeringen af Dronninglund Rideklub øst for Kirkevej er trafikmæssigt at foretrække, da 
ryttere og heste dermed ikke skal krydse Kirkevej for at komme fra stald til ridehal/-baner. Ride-
hallen vil desuden kunne opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på Kirkevej 6 og 
vil dermed virke mindre dominerende i det omkringliggende landskab, der er udpeget som vær-
difuldt kulturlandskab i Regionplan 2005.  

En placering af Dronninglund Rideklub øst for Kirkevej medfører, at ridecentret rykker tættere 
på Dronninglund by. En placering af Dronninglund Rideklub øst for Kirkevej vil påvirke de frem-
tidige muligheder for at udvide Dronninglund by i retningen mod Kirkevej. Ejer af ejendommen 
Nordre Ringgade 7 har henvendt sig med et ønske om at sælge sin ejendom til byudvikling. 
Ejendommen Nordre Ringgade 7 grænser op til rideskolens arealer. Landbrugsgruppen har ud-
arbejdet et notat, se bilag, der beskriver Dronninglund Rideklubs fremtidige udviklingsmulighe-
der, såfremt ejendommen Nordre Ringgade 7 inddrages til byudvikling. Af notatet fremgår det, 
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at Dronninglund Rideklubs udviklingsmuligheder kan blive begrænset, da rideklubben vil ligge 
mindre end 300 m fra byzone.  

Udkast til lokalplan 
Brønderslev Kommune har jf. planlovens § 13, stk. 3, mulighed for at forlange, at bygherren 
yder kommunen bistand til planens udarbejdelse. Det er almindelig praksis i Brønderslev Kom-
mune, at bygherre pålægges at skulle bidrage til processen med et udkast til lokalplan. Ansøger 
ønsker at blive fritaget for at skulle bidrage med et udkast til lokalplan, da ansøger anser Dron-
ninglund Rideklub for at have et almennyttigt formål. Udviklings- og Planlægningsudvalget be-
des derfor tage stilling til, om Dronninglund Rideklub kan fritages fra kommunens almindelige 
praksis med baggrund i det almennyttige formål.  

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

• godkender opførelsen af Dronninglund Rideklub øst for Kirkevej, og  

• tager stilling til om Dronninglund Rideklub skal fritages fra at bidrage til processen med et 
udkast til lokalplan.  

Supplerende sagsfremstilling til møde den 10. februar 2009 

Der blev den 13. januar 2009 afholdt møde med bygherre, Dronninglund Rideklub og lokalplan-
konsulenten om udarbejdelse af lokalplan nr. 20-29. I den forbindelse blev tidsplan for lokal-
planprocessen diskuteret (se tidsplan i bilag). Bygherre og Dronninglund Rideklub ønsker at 
fremskynde godkendelse af lokalplanen mest muligt, da Dronninglund Rideklub er opsagt på 
deres nuværende beliggenhed. Dronninglund Rideklub har fået udsættelse på fraflytning fra de-
res nuværende lokalitet til den 1. oktober 2009.  

Da lokalplankonsulentens arbejde med lokalplanen først blev igangsat med mødet den 13. ja-
nuar 2009 er der tidligst mulighed for at medtage lokalplanforslaget på udvalgets møde den 17. 
marts 2009. Såfremt forslaget bliver godkendt af udvalg og Byråd, kan det tidligst sendes i of-
fentlig høring fra den 7. april 2009 til den 3. juni 2009. Da Udviklings- og Planlægningsudval-
get allerede afholder møde den 9. juni 2009, vil det først være muligt at behandle den endelige 
plan på mødet i august. Såfremt der kommer indsigelser eller kommentarer til lokalplanforslaget 
i offentlighedsperioden kan lokalplanen først endeligt vedtages fire uger efter offentlighedsperi-
odens udløb, jf. planlovens § 27 stk. 1. Lokalplanen for Dronninglund Rideklub vil således først 
kunne forventes endeligt vedtaget på Byrådets møde 27. august 2009 og annonceret i lokalavi-
sen først i september 2009.   

 
Bilag:  
Kortbilag 1 Dronninglund Rideklub (tidligere udleveret) 
Skitse (tidligere udleveret) 
Notat (tidligere udleveret) 
Tidsplan for lokalplan nr. 20-29 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Taget til efterretning.  

Udvalget er indstillet på at afholde ekstraordinært møde inden sommerferien. 
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09 Prioritering af lokalplaner 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/776 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
Følgende lokalplaner bedes indprioriteret på listen over lokalplaner til udarbejdelse: 

• 01-08: Område til boligformål ved Bakkevej og Bjeldbakken i Agersted  

• 11-16  Dagligvarebutik i Klokkerholm  

• 20-31 Personalefaciliteter ved Dronninglund Kirke.  

Se notat om prioritering af lokalplaner. 

Grundejerforeningen for den østlige del af lokalplanen (Mossøparken og Ravnsøparken) har 
påklaget lokalplanen til Naturklagenævnet, jf. Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. no-
vember 2008.  Naturklagenævnet har forespurgt til, hvornår lokalplanen ændres. Samtidig har 
investor i det nordvestlige område oplyst, at han ikke kan afslutte byggesagen og overdrage 
fællesarealer til grundejerforeningen, før en ny lokalplan afklarer forholdet omkring grundejer-
foreningen. Lokalplanen kan gennemføres med et minimum af arbejde fra fagenheden, da æn-
dringerne er små og eksisterende materiale kan genanvendes. 

Fagenheden foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender,  

• at lokalplanerne placeres nederst i listen med lokalplan nr. 11-16, som den første.  

• at lokalplan nr. 1722-02 rykkes op over nr. 1988-02.  

  

 
Bilag:  
Notat om prioritering af lokalplaner til UP 10. februar 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Godkendt. 
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10 Analyserapport for kollektiv trafik - behandling af indkomne hørings-

svar 
J.nr.: 13.05.00G12/dwtfjkk 
 09/236 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
Nordjyllands Trafikselskab fremsender udkast til analyserapport ”Koordinering af servicetrafik og
skolekørsel i Brønderslev kommune” med det formål, at kvalitetssikre og harmonisere serviceni-
veauet i kommunen og vurdere, om kørslen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt og øko-
nomisk. Rapporten skitserer følgende løsningsforslag, der giver mulighed for en samlet bespa-
relse på 2.197.434 kr.: 

• Ændring af en række skoleruter tilpasset de kørselsberettigede elever og justeringer i skole-
strukturen. Tidligere lukkede ruter udenom NT omlægges og overgår til NT ruter.     

• Omlægning af den fælleskommunale rute 203: Brønderslev-Jerslev-Hjørring, således, at 
den fremover kører via Hallund  og Ø Brønderslev, men udenom Sterup.  

• Omlægning af den fælleskommunale rute 216, Dronninglund-Flauenskjold-Sæby, således, 
at den femover alene får et fast ruteforløb uden tidligere enkelt ture via Storskovvej og Tho-
rup.     

• Nedlægning af sene eftermiddagsafgange på fælleskommunale ture fra Dronninglund gym-
nasium bortset fra torsdag eftermiddage.  

• Nedlægning af bybus turene på ikke skoledage samt nedlægning af bybusrute 4: Brønders-
lev midtby. Udbygning af bybus nettet til dækning af Ådalen og Brønderslev Psykiatrisk Sy-
gehus.  

• Mulighed for erstatning af den nuværende teletaxaordning med NT´s brugerfinansierede 
flextur ordning eventuelt finansieret med delvis tilskud fra kommunen. Der henvises til for-
søgsordning i Jammerbugt kommune.  

Udviklings- og Planlægningsudvalget behandlede sagen på mødet den 13. januar 2009, hvor 
udvalget tog orienteringen om besparelsesmulighederne til efterretning med bemærkning om, at 
yderligere vurdering afventer behandling af høringssvarene. 

Fagenheden for Teknik og Miljø sendte den 13. januar 2009 rapportens forslag til køreplanæn-
dringer i høring, med høringsfrist frem til den 2. februar 2009. De indkomne høringssvar videre-
sendes til NT til kommentering og senere fremlæggelse for udvalget.  

Fagenheden for Teknik og Forsyning vil på mødet gennemgå de enkelte høringssvar. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget, på bag-
grund af de indkomne høringssvar, prioriterer de indkomne ønsker og tilkendegiver muligheden 
for større strukturelle ændringer i rapportens oplæg.  

 
Bilag:  
Oversigt høringssvar  
Borgerhenvendelse fra Sterup-borger  
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Borgerhenvendelse fra Sterup-borger 
Høringssvar Manna-Thise borgerforening 
Høringssvar til kollektiv trafik fra Hellum Borgerforening.  
høringssvar Eftersskolen ved Bakkerne 
høringssvar Asaa skolebestyrelse 
høringssvar Hedegårdsskolen 
Høringssvar Brønderslev gymnasium 
Eddy Marrups supplerende bemærkninger 
Høringssvar - Eddy Maarup 
Høringssvar Sterup Borgerforening 
Høringssvar vedrørende sammenlægning af skolebusruterne 645 og 648 
Høringssvar fra Dronninglund Gymnasium 
Høringssvar fra Tina Karstrøm, Hallund 
Høringssvar Flauenskjold skole 
Høringssvar Ø Brønderslev centralskole 
Høringssvar - kollektiv trafik - Thise skole 
Høringssvar Toftegårdsskolen Jerslev 
Høringssvar Agersted skole 
høringssvar Sterup Borgerforening 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Genoptages på næste møde. 
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11 Principiel forespørgsel om opførelse af dobbelthus Krogensgade 46, 

Brønderslev 
J.nr.: 01.02.05P25/dwtftaj 
 09/4347 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om tilladelse til bebyggelse af et dob-
belt hus på ejendommen Krogensgade 46, Brønderslev. 

Eksisterende bebyggelse nedrives for at give plads til opførsel af dobbelt hus under reglerne for 
tæt-lav bebyggelse. Ejendommen Krogensgade har et grundareal på 625 m2 og der ønskes en 
bebyggelse på 35-40%. 

Der vil til mødet foreligge udtalelse fra fagenheden. 

 
Bilag:  
Ansøgning 
Plantegning 
Notat 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009  
Notat udleveret. 

Der meddeles afslag. 
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12 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling:  
1. Kirkevejsprojektet. 

2. Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Udviklings- og Planlægningsudvalget i 
april. 

3. Havnegade 32, Asaa. Afslag på erhvervelse. 

4. Sti ved golfbane i Dronninglund. 

5. Møde på udviklingsparkerne. 
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