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01 Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for tæt-lave boliger ved Lo-
kesvej, Brønderslev 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 09/8643 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 25. februar 2009 modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en
lokalplan for 10 tæt-lave boliger ved Lokesvej i Brønderslev. Ansøger ønsker at opføre 10 tæt-
lave boliger i to plan med et areal på mellem 90-100m2 i tilknytning til et eksisterende tæt-lav 
boligområde ved Lokesvej, matr.nr. 1ft Thorsmark, Brønderslev. Området er omfattet af partiel
byplanvedtægt nr. 8, der udlægger arealet, hvor de 10 nye boliger ønskes opført, til fælles fri-
areal i forbindelse med en eksisterende tæt-lav boligbebyggelse. Fordelingen mellem friarealer
og bebyggede arealer anses som en del af planens principper, der dermed ikke kan dispense-
res fra. Det kræver derfor en ny lokalplan at gennemføre projektet. Området er omfattet af 
kommuneplanramme 1521, der udlægger området til tæt-lavt boligområde. Det ansøgte projekt 
er ikke i strid med kommuneplanen. 

Området er ejet af Boligforeningen PM, der tidligere har ansøgt Brønderslev Kommune om tilla-
delse til at frastykke og sælge arealet hvor der ansøges om opførelse af nye boliger. Boligfor-
eningen ansøgte om at frasælge arealet som en del af finansieringen til renovering af den eksi-
sterende bebyggelse på Lokesvej. Byrådet godkendte den 11. september 2008 boligforenin-
gens ansøgning om frasalg af arealet til boliger. De planmæssige forhold blev på daværende 
tidspunkt ikke inddraget i sagen. Boligforeningen planlægger herefter at afhænde arealet til an-
den side og vil dermed ikke være bygherre på projektet. 

Det areal, der ønskes bebygget er i dag udlagt til grønt område og friareal for den eksisterende
tæt-lave bebyggelse. Boligerne i den eksisterende rækkehusbebyggelse har alle en mindre ha-
ve. Det er fagenhedens vurdering, at bebyggelse af arealet vil fjerne områdets grønne præg og
mindske de eksisterende boligers friarealer. Arealet, der frasælges har et areal på ca. 3.300 m2, 
hvilket medfører, at boligerne opføres på grunde af en meget begrænset størrelse. Hver bolig vil 
ved udstykning have en grundstørrelse på ca. 330 m2 inklusiv andel i fælles friarealer. Fagen-
heden anbefaler, at antallet af boliger reduceres for at skabe en større grundstørrelse. En redu-
cering af antallet af boliger fra 10 til 8 vil medføre en grundstørrelse på ca. 412 m2 og en væ-
sentlig forøgelse af friarealerne.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 
at lokalplan 1521-01 for tæt-lave boliger ved Lokesvej igangsættes på betingelse af: 

• at antallet af boliger reduceres fra 10 til 8,  

• at ansøger selv bidrager til processen med et udkast til lokalplan og i samarbejde med 
Brønderslev Kommune udvælger en konsulent,  

• at lokalplanen indsættes på den prioriterede liste over lokalplaner som nr. 15.  

 
Bilag: 
Situationsplan 
Oversigtskort 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
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Fagenhedens indstilling er godkendt. 

Ole Bruun er imod bebyggelse på området. 

Runa Christensen var fraværende. 
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02 Bebyggelsesplan for tæt-lave boliger ved Rævdalslunden, Dronning-

lund 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/929 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune modtog den 18. februar 2009 en anmodning om udarbejdelse af lokal-
plan for Rosenhaven ved Rævdalslunden, Dronninglund. Bebyggelsesplanen udlægger i alt 82
boliger i form af dobbelthuse i varierende størrelser og højde. Ansøger ønsker at bebygge grun-
dene med en bebyggelsesprocent på 40 inklusiv grundenes andel i fælles friarea-
ler. Lokalplanen er tidligere indplaceret på kommunens prioriterede liste over lokalplaner som
nr. 5.  

Området er omfattet af lokalplanerne 06-35 ”Boligområde Rævdalstoften, Dronninglund” og 06-
37 ”Boligområde Geråvej og Rævdalstoften, Dronninglund”. Lokalplan nr. 06-35 er alene en 
rammelokalplan for en del af området. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med lo-
kalplan nr. 06-37 med hensyn til bebyggelsesplanen og der skal derfor udarbejdes ny lokalplan
for at realisere projektet. 

Fagenheden har følgende kommentarer til bebyggelsesplanen: 

Grundstørrelser 

Ifølge ansøgningsmaterialet har de mindste grunde en størrelse på 341 m2 (431 m2 inklusiv an-
del i fælles friarealer). På bebyggelsesplanen er der udlagt i alt 15 grunde med et areal mindre
end 400 m2 eksklusiv andel i fælles friarealer (se kortbilag 2). Det er fagenhedens vurdering, at
disse grundstørrelser er meget små og vil have begrænsede friarealer. Særligt de grunde, hvor
boligerne er trukket tilbage fra vejen for at gøre plads til parkeringsarealer, vil have alt
for begrænsede muligheder for attraktive udendørs opholdsarealer. Det er fagenhedens vurde-
ring, at fastsættelse af en fornuftig grundstørrelse for området er væsentlig for udvikling af et at-
traktivt boligområde. En fornuftig grundstørrelse afhænger af områdets karakter. I dette område 
opføres dobbelthuse, der er en relativt åben boligbebyggelse. Fagenheden foreslår derfor, at 
der skal fastsættes en grundstørrelse på minimum 400 m2 eksklusiv andel i fælles friarealer for 
at sikre anvendelige opholdsarealer samt sikre, at boligområdet fremstår relativt åbent. En fast-
sættelse af en minimumsgrundstørrelse på 400 m2 vil desuden følge almindelig praksis for dob-
belthuse fra gl. Dronninglund Kommune samt kommuneplanens generelle rammer. En mini-
mumsgrundstørrelse på 400 m2 bevirker, at antallet af boliger i området skal reduceres. Fagen-
heden anbefaler, at grundstørrelsen fastsættes eksklusiv andel i fælles friarealer, da friarealerne
er ulige fordelt blandt boligerne.  

Friarealer 

På den fremsendte bebyggelsesplan er friarealerne primært placeret som en rand langs områ-
dets nordlige afgrænsning og består primært af små stykker, der ikke har høj anvendelighed. De
nordlige friarealer grænser op til et allerede eksisterende kolonihave- og grønt område mod 
nord, hvilket vil kunne højne friarealernes anvendelighed, såfremt de integreres med det eksi-
sterende grønne område. Der er desuden udlagt et friareal i den vestlige del af bebyggelses-
planen. Dette friareal er udlagt i et område med risiko for blød bunds forhold som følge af en tid-
ligere kloakledning. Fagenheden foreslår, at der udlægges endnu et friareal, som vist i bilag 3,
centralt i boligområdet, der vil kunne fungere som boligområdets centrum. Friarealet vil eksem-
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pelvis kunne benyttes til opførelse af et fælleshus og legeplads eller et grønt område. Friarealet 
foreslås placeret i stedet for grunde, der er uattraktive, da de har vej på 2-3 sider.  

Lokalplanens afgrænsning 

Der findes et større område bestående af kolonihaver og grønne områder beliggende i landzo-
ne nord for boligområdet. Fagenheden foreslår, at hele landzoneområdet medtages i lokalpla-
nen og overføres til byzone. Byzonen bør dannes indefra og ud og det er uhensigtsmæssigt at
have øer af landzone inde i byzonen. En del af området består af et kolonihaveområde, der er 
omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 4. Fagenheden foreslår, at bestemmelserne her fra overfø-
res til lokalplanen og den partielle byplanvedtægt ophæves. Fagenhedens forslag til lokalplan-
afgrænsning ses i bilag 4. Det grønne område umiddelbart nord for boligområdet, der ejes af 
Brønderslev Kommune, vil kunne integreres med boligområdets friarealer.  

Vej-, sti- og tekniske forhold 

Boligområdets vejforsyning er udarbejdet i samarbejde med fagenheden og opfylder gældende
regler og krav til udformning. Der løber en allerede eksisterende sti nord for boligområdet, som
vist på kortbilag 4. Fagenheden foreslår, at der stilles krav om, at bygherre skal etablere stifor-
bindelse fra boligvejene til den eksisterende sti som skitseret på kortbilag 4. 

I området er der tidligere opgravet gamle kloakledninger, hvilket tidligere har medført diskussion 
mellem Brønderslev Kommune og bygherre om blød bund i dele af området, se bilag 4. Et nord-
sydgående bælte er friholdt for bebyggelse for at undgå denne problematik. Der er desuden 
en udgravning fra en tidligere kloakledning i den vestlige del af området. Der er tidligere indgået
en aftale mellem bygherre og gammel Dronninglund Byråd om erstatning i forbindelse med
eventuelle øgede byggeudgifter ved bebyggelse af det potentielle blød bundsområde. Fagen-
heden bemærker, at en del af området nu ønskes bebygget. Bygherre har vurderet, at der ikke
vil være problemer med at bygge i dette område.   

Kommuneplantillæg 

Lokalplanområdet er omfattet af to kommuneplanrammer 3.B9 og 3.B6. Begge kommuneplan-
rammer giver mulighed for opførelse af tæt-lave boliger i området. Bebyggelsesplanen er dog i 
strid med kommuneplanramme 3.B9 i forhold til områdets vejforsyning. Ifølge kommuneplan-
ramme 3.B9 skal området trafikbetjenes fra Geråvej, mens bebyggelsesplanen trafikbetjener 
området fra Rævdalslunden. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg nr. 27 (D) til lokal-
planen, der giver mulighed for vejadgang fra Rævdalslunden.   

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 
at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan nr. 06-45 og kommuneplantillæg 27 (D) med bag-
grund i bebyggelsesplanen på betingelse af, 

• at der fastsættes en minimums grundstørrelse for området på 400 m2 eksklusiv andel i fæl-
les friarealer,  

• at der indarbejdes et nyt fællesareal centralt i boligområdet,  

• at lokalplanen inddrager de arealer nord for boligområdet, der ligger i byzone,  

• at der fastsættes krav om etablering af stitilslutning fra boligvejene til stien nord for boligom-
rådet,    

• at ansøger selv bidrager til processen med et udkast til lokalplan for boligområdet, mens 
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Fagenheden udarbejder den del af lokalplanen, der omfatter landzonearealet.  

 
Bilag: 
Forslag til lokalplanafgrænsning 
Bebyggelsesplan med grundstørrelser 
Bebyggelsesplan 
Bebyggelsesplan med fagenhedens forslag til ændringer 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Godkendt. 

Der indledes forhandling om friarealets placering med bygherre. 

Runa Christensen var fraværende. 
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03 Lokalplanforslag nr. 20-29 "Område til rideklub ved Kirkevej, Dronning-

lund" og kommuneplantillæg nr. 33 (D) 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtftaj 
 08/1413 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
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.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 17. 
marts 2009,  

• at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 20-29 "Område til rideklub ved Kirkevej, Dronning-
lund" og kommuneplantillæg nr. 33 (D) og sender forslaget i 8 ugers offentlig fremlæggelse, 

• at lokalplanens bestemmelse om tinglysning af beplantningsbælte fastholdes.  

 
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. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009: 
Taget til efterretning.  

Udvalget er indstillet på at afholde ekstraordinært møde inden sommerferien. 

 
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-
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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,
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 Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 10. fe-
bruar 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
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kunne forventes endeligt vedtaget på Byrådets møde 27. august 2009 og annonceret i lokalavi-
sen først i september 2009.  

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 17. marts 
2009 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 20-29 for "Område til rideklub ved Kirkevej, Dronning-
lund" og kommuneplantillæg nr. 33 (D). Kommuneplantillæg nr. 33 (D) overfører en del af ram-
meområde 7.V1 (det åbne land) til den nye ramme 7.F3, der udlægger området til fritids- og re-
kreative formål såsom ridecenter.  

Lokalplanforslag nr. 20-29 omfatter en del af ejendommen Kirkevej 8, del af matr.nr. 1b Lunda-
ger Præstegård samt del af Kirkevej 6, del af matr.nr. 2a Dronninglund Hgd. Lokalplanområdet 
drives i dag som landbrug og er omfattet af landbrugspligt, der skal ophæves i forbindelse med
etablering af rideklub. Lokalplanen udlægger området til fritids- og rekreative formål i form af ri-
deklub med tilhørende faciliteter til brug for rideklubben. Lokalplanen giver mulighed for opførel-
se af en ridehal i tilknytning til de eksisterende landbrugsbygninger. Lokalplanen giver desuden
mulighed for, at rideklubben på sigt kan udvide med en ekstra hal. De eksisterende landbrugs-
bygninger kan indrettes til hestestald.  

De ubebyggede arealer kan bl.a. anvendes til ridebaner, hestefold, parkeringspladser samt
etablering af en legeplads. Lokalplanen sikrer desuden bevarelse af områdets beplantningsbæl-
ter, der bidrager til at sløre den kommende ridehal og rideklubbens arealer i forhold til det omgi-
vende landskab og kulturmiljø. Området indeholder også beskyttede diger, der sikres med lo-
kalplanen.  

Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 11. november 2008, at lokalpla-
nen skulle indeholde krav om en stiforbindelse fra rideklubbens arealer til Dronninglund By. Lo-
kalplanen indeholder krav om etablering af en rekreativ gangsti langs lokalplanområdets sydlige
afgrænsning til den eksisterende sti ved Bøgevangen.  

Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at der skal tinglyses en servitut, der giver den til
enhver tid gældende ejer af Kirkevej 8 ret til at forlange et 5 m bredt beplantningsbælte etable-
ret mellem rideklubbens arealer og beboelsen på Kirkevej 8. Denne bestemmelse er indført for
at sikre beboelsen nord for rideklubben mod eventuelle gener. Bygherre ønsker ikke denne be-
stemmelse indført, da bygherre mener, at det må være en sag mellem køber og sælger ved et
eventuelt frasalg. Hvis bestemmelsen fastholdes ønsker bygherre ikke lokalplanen gennemført. 
Fagenheden anbefaler, at bestemmelsen fastholdes, da der ellers ikke er mulighed for at for-
lange beplantningsbæltet opført, hvis der opstår gener for de omkringliggende boliger i forbin-
delse med rideklubbens drift. Da lokalplanen ikke medfører handlepligt er det ikke tilstrækkeligt 
at indføre bestemmelse om et afskærmende beplantningsbælte i lokalplanen.  

Klagesag i forbindelse med Hjallerup Ridecenter har desuden vist, at naboerne oplever væsent-
lige gener som larm, uro, støv og affald i forbindelse med driften af ridecentret. Hvis en tilsva-
rende klagesag skulle opstå ved Dronninglund Rideklub vil det være svært at afhjælpe generne 
uden den tinglyste servitut.    

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget og Fagenheden har vurderet, at lokal-
planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Denne afgørelse har været sendt i en 4 ugers
høring hos Jordbrugskommissionen, Try Museum samt Danmarks Naturfredningsforening. Der
er ikke modtaget kommentarer i perioden.   
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Bilag: 
Lokalplanforslag 20-29 af 10. marts 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Anbefales sendt i høring, uden krav om tinglysning. 

Runa Christensen var fraværende. 
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04 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

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. december 2008: 
Anbefales godkendt. 

 
Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2008: 
Indstilles godkendt. 

Steen Christensen var fraværende. 

 
Beslutning i Byrådet den 11. december 2008: 
Godkendt. 

Adnan Jedon og Steen Christensen var fraværende. 

 
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. 

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udviklings- og planlægningsudvalget den 17. 
marts 2009 

Lokalplan nr. 06-48 "Boligområde ved Geråvej i Dronninglund" blev ved en fejl ikke annonceret 
på PlansystemDK som forslag. Bygherren er orienteret i januar 2009. Der har derfor været gen-
nemført en ny høringsperiode i forhold til offentlige myndigheder i perioden fra den 13. januar til 
den 10. marts 2009. Der er ikke indkommet indsigelser. Miljøcenter Århus har oplyst, at der i så 
fald ikke behøver at ske en fornyet behandling i politiske udvalg og Byråd. Lokalplanen træder
herefter i kraft den 20. marts 2009. 

 
 
 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 17. marts 2009 Side 595
 

Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Godkendt. 

Runa Christensen var fraværende. 
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05 Orientering om udsættelse af lokalplansager samt indprioritering af lo-

kalplan nr. 1521-01 på listen over lokalplaner til udarbejdelse 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/776 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Der udarbejdes i øjeblikket kommuneplanrevision 2009, hvor mange ressourcer inddrages. Dele 
af Fagenheden for Teknik og Miljø har på grund af arbejdet med denne revision sat deres ar-
bejde med lokalplaner i bero indtil sidst i marts 2009. Dette får betydning for tidsplanerne for 
udarbejdelse af lokalplaner, der afventer et resultat af miljøscreening. 

Følgende lokalplaner vil blive udsat: 

• Lokalplan nr. 10-52 for "Boliger ved Vestergade, syd for Granvej, Hjallerup". Afventer resul-
tat af miljøscreening.  

• Lokalplan nr. 10-55 for "Boligområde i Markedsbyen, Hjallerup Øst". Afventer resultat af mil-
jøscreening.  

• Lokalplan nr. 4314-02 for "Åben-lave boliger ved Danserhøj, Øster Brønderslev". Afventer 
resultat af miljøscreening.  

• Lokalplan nr. 01-08 for "Område til boligformål ved Bakkevej og Bjeldbakken i Agersted". 
Afventer resultat af miljøscreening.  

• Lokalplan nr. 1361-09 for "Område til centerformål, Algade 78-84/Albani Plads 2-6 i Brøn-
derslev". Forslag skulle efter tidsplanen have været på UP den 14. april 2009, men resultat 
af miljøscreening vil formentlig ikke foreligge inden 14. april 2009.  

Efter udarbejdelse af kommuneplanrevisionen må det forventes at fagenheden har et efterslæb 
på diverse sager. Derfor kan det risikeres, at lokalplaner udover de ovenfor nævnte, vil blive for-
sinket i deres proces. Dog skal oplyses, at der endnu ikke er udmeldt nogen tidsplan for andre
lokalplaner end de ovenfor nævnte.  

Se notat om prioritering af lokalplaner. 

Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for tæt-lave boli-
ger ved Lokesvej, Brønderslev. Sagen har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget og på 
Byrådsmødet den 11. september 2008 blev der givet en forhåndsgodkendelse på, at arealet
kunne sælges til boligformål.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 
at lokalplan nr. 1521-01 for "Tæt-lave boliger ved Lokesvej, Brønderslev" placeres nederst på li-
sten.  

 
Bilag: 
Notat om prioritering af lokalplaner 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Screening af lokalplanforslagene for Hjallerup er igangsat. 

De øvrige forhold er taget til efterretning. 

Runa Christensen var fraværende. 
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06 Kommuneplanrevision 2009 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
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. 

 
Beslutning i Økonomiudvalget den 5. marts 2009: 
Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at kommune-
planen skal være færdigbehandlet inden udgangen af 2009. 

Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. 

 
Beslutning i Byrådet den 10. marts 2009: 
Godkendt. 

Steen Christensen, Johnny Sort Jensen, Ole Bruun og Jens Fjendbo Jensen var fraværende. 

 
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. 
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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
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 forskellige 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. 

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 17. 
marts 2009 

Kommuneplanprojektgruppen har udarbejdet forslag til indhold og geografisk placering af bor-
germøder, som fremsendes til drøftelse i Udviklings- og Planlægningsudvalget. 

 
Bilag: 
Kommuneplan proces 2009, version 1 (tidligere udleveret) 
Kommuneplan proces 2009, version 2 (tidligere udleveret) 
Kommuneplan proces 2009, version 3 (tidligere udleveret) 
Mailkorrespondance med Miljøcenter Århus om tidsplan for offentliggørelse af forslag til kom-
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muneplan 09 for Brønderslev Kommune (tidligere udleveret) 
Mulige områder til vindmølleparker i Brønderslev Kommune - januar 2008 (tidligere udleveret) 
Forslag til afholdelse af borgermøder i forbindelse med forslag til kommuneplan 2009-2021 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Forslag til borgermødet godkendt, samt at der afholdes møde om vindmølleplanlægning. 

Der indarbejdes ikke nye vindmølleområder i kommuneplanforslaget før der har været politisk
behandling efter borgermøderne. 

Runa Christensen var fraværende.  
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07 Ændring af vedtægter for landsbyrådet 
J.nr.: 04.21.00P24/dwupmhp 
 09/9204 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har fra Landsbyrådet modtaget forslag til ændrin-
ger af vedtægterne for Landsbyrådet.  

Ændringerne vedrører vedtægternes §3 og §4.  

Til §3 tilføjes efter "øverste myndighed "; "Landsbyrådet kan frit optage nye områder fra Brøn-
derslev Kommune."  

Ændringen betyder, at Landsbyrådet frit kan optage nye repræsentanter for områder i kommu-
nen, som pt. ikke er repræsenteret i landsbyrådet. Eksempelvis repræsentanter for Allerup, 
Østerled og lignende landsbyer/landdistrikter.  

I § 4 ændres sætningen "en formand, en næstformand, en sekretær og 4 medlemmer" til "en
formand, en næstformand, en kasserer en sekretær og 3 medlemmer."  

Hvert år i januar vælger medlemmerne af Landsbyrådet et forretningsudvalg. Landsbyrådet øn-
sker, at der i forretningsudvalget også er et medlem udpeget som kasserer. Antallet 
af medlemmer i forretningsudvalget ændres ikke, da antallet af "almindelige" medlemmer redu-
ceres fra fire til tre.  

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har ingen kommentarer til ændringerne.  

Endvidere fremsendes Landsbyrådets fordeling af midler for 2009 til orientering.  

Stabsenheden bemærker, at fordelingen ikke er i strid med landsbyrådets vedtægter.  

Stabsenheden gør endvidere opmærksom på, at flere af de støttede projekter kræver tilladelse 
fra Brønderslev Kommune før etablering.   

 
Bilag: 
Landdistriktspolitik 2007 
Fordeling af landsbymidler 2009 
Ændring af vedtægter 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Anbefales godkendt. 

Runa Christensen var fraværende. 
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08 Ansøgning om dispensation fra lokalplan i Ådalen, Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtffb 
 08/9970 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ønske om politisk behandling af tidligere meddelt 
administrativt afslag til bebyggelsesprocent i lokalplan nr. 1503-01 på ejendommen Ådalen 331, 
Brønderslev. Henvendelsen er rettet fra rådgiver på vegne af ejer.  

Ifølge brevet rettede ejer i foråret 2007 henvendelse til Fagenheden for Teknik og Miljø med fo-
respørgsel om mulighed for at opnå dispensation til lokalplanens bestemmelse om maksimal
bebyggelsesprocent på 25. Han blev ifølge brevet telefonisk oplyst om, at Fagenheden for Tek-
nik og Miljø som udgangspunkt vil se positivt på en dispensationsansøgning op til 30 procent 
med baggrund i, at der i ny lokalplan nr. 1503-04 var fastsat en bebyggelsesprocent på 30 for 
tilsvarende udstykninger til boligformål. På den baggrund blev skitseprojekt udarbejdet af rådgi-
ver med en bebyggelsesprocent på 29,2 beregnet efter daværende gældende bygningsregle-
ment BR-S 98. Den 3. oktober 2008 indsender rådgiver dispensationsansøgning og modtager 
den 29. oktober 2008 afslag fra Fagenheden for Teknik og Miljø. Ifølge brevet havde ejer på
baggrund af sin telefoniske henvendelse i foråret 2007 en forventning om, at Fagenheden for 
Teknik og Miljø vil se positivt på en dispensation op til 30 procent beregnet efter beregningsreg-
lerne i daværende gældende bygningsreglement BR-S 98. 

Lovgrundlag 

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1503-01, Boligområde Nordbyen (Ådalen) i Brønders-
lev. Lokalplanens § 7.1.1 fastlægger en bebyggelsesprocent på 25. Bygningsreglementet BR-S 
98, som var gældende indtil 2. februar 2008, med overgangsordning til den 1. august 2008, blev 
erstattet af nyt bygningsreglement BR 08. I overgangsperioden kunne begge bygningsregle-
menter anvendes. BR 08 var fra Erhvervs- og Byggestyrelsen under udarbejdelse allerede fra
slutningen af 2006. På dette tidspunkt havde kommunen kendskab til, at der var planer om at 
hæve bebyggelsesprocenten for enfamiliehuse fra 25 til 30. I BR 08 er bebyggelsesprocenten
derfor 30. Beregningsreglerne for beregning af bebyggelsesprocenten er samtidig blevet ændret
i BR 08 således, at f.eks. overdækninger og udestuer medregnes i etagearealet og dermed be-
byggelsesprocenten, hvilket ikke var tilfældet i BR-S 98. Da det er de gældende beregningsreg-
ler fastlagt i et bygningsreglement som altid skal anvendes, ville en fastholdelse af bebyggel-
sesprocent på 25 således begrænse byggeretten for ansøgninger indkommet efter BR 08 i for-
hold til tidligere ansøgninger efter BR-S 98. Bestemmelser fastlagt i en lokalplan kommer altid
før tilsvarende bestemmelser i et bygningsreglement. Praksis for Fagenheden for Teknik og Mil-
jø har fra starten af BR 08 været at dispensere op til 30 procent, hvor der i en lokalplan er fast-
lagt en bebyggelsesprocent på 25, på baggrund af konkret vurdering og positiv naboorientering.
Denne praksis har været uændret siden udkastet til BR 08 kom fra Erhvervs- og Byggestyrel-
sen, og er det, som Fagenheden for Teknik og Miljø har administreret efter og generelt meldt
ud. 

Bemærkninger fra Fagenheden for Teknik og Miljø  

Som anført i brevet blev der i nyere lokalplan i området, lokalplan nr. 1503-04, fastlagt en be-
byggelsesprocent på 30. Årsagen var, som ovenfor anført, de nye beregningsregler i BR 08, og
dermed så vidt muligt at sikre ensartet byggeret i forhold til tidligere. Indførelse af 30 procent i
lokalplaner svarer således til den praksis, som Fagenheden for Teknik og Miljø har indført for de 
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ældre lokalplaner med bebyggelsesprocent på 25. 

Fagenheden for Teknik og Miljø har ikke kendskab til den konkrete anførte telefoniske henven-
delse i foråret 2007 som anført i brevet om, at Fagenheden for Teknik og Miljø ville se positivt 
på en bebyggelsesprocent på 30, beregnet efter reglerne i det "gamle" bygningsreglement BR-S 
98. Dette ville ikke være i overensstemmelse med den praksis, som var aftalt.  

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer,  

• at anførte påstande i brevet beror på misforståelse i den telefoniske dialog med en medar-
bejder,  

• at en dispensation som ansøgt på 33,7 vil forøge en fortætning i lokalplanens delområde 5, 
som ikke er tilsigtet med lokalplanen. Der er ikke indenfor delområdet meddelt dispensation 
til bebyggelsesprocent i forhold til lokalplanen. Grundplan og facadetegninger vedlagt som 
bilag 4 (ikke målfast) 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget fastholder 
det administrative afslag. 

 
Bilag: 
Brev fra rådgiver 
Ansøgning fra rådgiver 
Afslag på ansøgning om dispensation 
Grundplan og facadetegninger 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Administrativt afslag godkendt.  

Runa Christensen var fraværende. 
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09 Trafikplan for Nordjylland 2009-2012 
J.nr.: 13.05.00K04/dwtfjkk 
 09/6992 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
NT fremsender oplæg til kollektiv trafikplan for Nordjylland for perioden 2009-2012 til høring hos 
kommunerne og regionen med høringsfrist den 13. april 2009.  

I følge den nationale handlingsplan skal NT hvert fjerde år udarbejde en kollektiv trafikplan. Ho-
vedmålene med trafikplanen er, dels at skabe et fælles vidensgrundlag for udvikling, marked og
kunder, dels at formulere overordnede mål og visioner samt en overordnet plan, som kan om-
sættes i konkrete omlægninger af ruter m.v. 

Trafikplanen er blandt andet baseret på den regionale udviklingsplan, hvor der skitseres følgen-
de model for den kollektive trafik. 

• Regionale busser og togforbindelserne skal være rygraden i det overordnede system  

• Regionale ruter skal være hurtige, højfrekvente og serviceorienterede  

• Ny struktur for stoppestederne - miniterminaler  

• Anvendelsen af ITS til information  

• Betjening af yderområderne f.eks. "flex-tur" (bestillingsture) eller privat offentlig kørsel.  

• Bedre fremkommelighed for busserne  

• Sikre forbindelserne til vores nabo.  

Trafikplanen lægger op til, at alle byer over 1.500 indbyggere bliver dækket af det overordnede
net, A nettet - byer over 5.000 indbyggere bliver dækket af tog og/eller X-busser, A+ nettet. 
Samlet set dækker alle ruterne i det nye net samme område, som det nuværende net. 

Planen indebærer en ændret fordeling af tilskuddene til rutenettet. Dog ændres der ikke ved 
principperne i den oprindelige finansieringsmodel. Fremover skal regionen  primært understøtte 
pendlertrafikken og kørsel til ungdomsuddannelserne. Det foreslås derfor, at regionen kun skal
betale til kørsel morgen og eftermiddag på de ruter, som foreslås overdraget kommunerne. Øv-
rig kørsel overtages af kommunerne. Det betyder, at regionen frigør ca. 19 mio. kr., som kan
anvendes til forbedring af A og A+ nettet. 

Planen forudser, at de passagermæssige konsekvenser forventes at blive positive, overvejende 
fordi det overordnede net forventes at tiltrække nye kunder, uden at justeringer på de øvrige net 
i væsentligt omfang skræmmer kunder væk. Det forventes, at der inden for 3-5 år vil komme 3-
500.000 nye passagerer, som vil give øgede indtægter på 4-6 mio. kr. årligt. 

Kommunerne overtager som udgangspunkt kørsel for 11-13 mio. kr. - varierende meget i stør-
relse fra kommune til kommune. For Brønderslev kommune betyder de øgede årlige udgifter
på 1,4 mio. kr. 

Merudgiften skyldes følgende ændringer: 
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Rute   75 Delstrækningen Asaa-Sæby, hvor 
regionen betaler uddannelsesturene 
og kommunerne resten af turene 

Merudgift Brønderslev Kommune, 

106.502 kr. 

Rute 208 Brønderslev - Saltum, hvor regionen 
betaler uddannelsesturene og 
kommunerne resten af turene 

Merudgift Brønderslev Kommune, 

679.199 kr. 

  

Rute 208 Teletaxa  Merudgift Brønderslev Kommune, 

109.148 kr. 

Rute 209 Brønderslev - Løkken, hvor regio-
nen betaler uddannelsesturene og 
kommunerne resten af turene  

Merudgift Brønderslev Kommune, 

565.452 kr. 

Rute 208 Teletaxa Merudgift Brønderslev Kommune, 

42.840 kr. 

Rute 210 Brønderslev - Frederikshavn, i dag 
fælleskommunal rute, hvor aften-
kørslen fra 2010 på hverdage redu-
ceres med to halve ture 

Besparelse Brønderslev Kommune, 

-58.876 kr. 

Trafikplanen forventer, at kommunerne helt eller delvist kan hente udgifterne hjem igen ved ef-
fektivisering af lokalkørslen og mere brug af Flextur. 

Trafikplanen forventes realiseret i perioden 2009-2012, hvor de første konkrete ændringer på 
rutenettet kan gennemføres ved køreplanskiftet i sommeren 2010 og efterfølgende ved køre-
planskifte i 2011 og 2012. 

Repræsentanter for NT præsenterede trafikplanen på byrådets temamøde en. 10. marts 2009.  

Fagenheden for Teknik- og Miljø forudser, at trafikplanens overførsel af nuværende regionale
ruter til fælleskommunale ruter vil afføde et kommunalt behov for yderligere nedskæring af de 
fælleskommunale- og lokale ruter eller overgang til delvis brugerfinansierede flexture. I trafik-
planen oplyses, at regionen betaler uddannelseskørsel på det tværkommuanle net. Opmærk-
somheden skal henledes på, at Brønderslev Kommune fortsat har regionale og fælleskommu-
nale ruter i den oprindelige finansieringsmodel, hvor uddannelseskørslen finansieres af kom-
munerne.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget udtaler øn-
ske om ensartethed  i den regionale finansiering af de tværkommunale uddannelsesture.  

Fagenheden foreslår desuden, at kommunen indleder forhandling med nabokommunerne i
regionen omkring fælles holdning til flexsystemet med eventuel tilskudsordning.   

 
Bilag: 
Trafikplan for Nordjylland 2009-12 
Følgeskrivelse til Trafikplan  
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Udvalget udtrykker tilfredshed med rutenettet i trafikplanen, men udtaler ønske om ensartethed i
den regionale finansiering af de tværkommunale uddannelsesture. 

Fagenheden opfordres til at indlede forhandlinger med nabokommunerne i regionen omkring
fælles holdning til flexsystem. 

Runa Christensen var fraværende. 
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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

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø bemærker, at sagen blev behandlet på Byrådets temamøde 
den 10. marts 2009. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009: 
Genoptages på næste møde. 

 
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.  
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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 (tidligere udleveret) 
Borgerhenvendelse fra Sterup-borger (tidligere udleveret) 
Borgerhenvendelse fra Sterup-borger (tidligere udleveret) 
Høringssvar Manna-Thise borgerforening (tidligere udleveret) 
Høringssvar til kollektiv trafik fra Hellum Borgerforening (tidligere udleveret) 
høringssvar Eftersskolen ved Bakkerne (tidligere udleveret) 
høringssvar Asaa skolebestyrelse (tidligere udleveret) 
høringssvar Hedegårdsskolen (tidligere udleveret) 
Høringssvar Brønderslev gymnasium (tidligere udleveret) 
Eddy Marrups supplerende bemærkninger (tidligere udleveret) 
Høringssvar - Eddy Maarup (tidligere udleveret) 
Høringssvar Sterup Borgerforening (tidligere udleveret) 
Høringssvar vedrørende sammenlægning af skolebusruterne 645 og 648 (tidligere udleveret) 
Høringssvar fra Dronninglund Gymnasium (tidligere udleveret) 
Høringssvar fra Tina Karstrøm, Hallund (tidligere udleveret) 
Høringssvar Flauenskjold skole (tidligere udleveret) 
Høringssvar Ø Brønderslev centralskole (tidligere udleveret) 
Høringssvar - kollektiv trafik - Thise skole (tidligere udleveret) 
Høringssvar Toftegårdsskolen Jerslev (tidligere udleveret) 
Høringssvar Agersted skole (tidligere udleveret) 
høringssvar Sterup Borgerforening (tidligere udleveret) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Forslag til omprioritering fra fagenheden (udleveret på mødet) godkendt indenfor ramme af
168.000 kr. 

Der planlægges kun 1 ekstra afgang vedrørende Søndergades Skole. 

Runa Christensen var fraværende. 
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11 Turisme- og Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune 
J.nr.: 24.00.00P22/dwfsss 
 09/10032 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Drøftelse af behov for udarbejdelse af Turisme- og Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
Brønderslev Udviklingsråd / BETC anmodes om at udarbejde forslag til turismepolitik. 

Runa Christensen var fraværende. 
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12 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
1. Friluftsrådet har fremsendt orientering om en ny kommunepris, Danmarks Friluftskommune 

2009. Se vedlagte brev og folder. 

 
Bilag: 
Orientering om ny kommunepris, Danmarks Friluftskommune 2009 
Danmarks Friluftskommune 2009, kriterier og vilkår 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 17. marts 2009: 
LAG-møde den 16. marts 2009. 

Runa Christensen var fraværende. 
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13 Lukket sag - Ansøgning om ibrugtagen af sommerhus til helårsbeboel-

se 
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