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01 Ansøgning om opstilling af vindmøller i Ryå Vest 
J.nr.: 01.02.20G01/dwtfbb 
 08/319 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har tidligere modtaget en ansøgning om tilladelse til at opsætte 8 møller
i tilknytning til eksisterende vindmøllepark "Ryå Vest". På baggrund af udtalelse fra Miljøcenter
Århus omkring møllernes påvirkning af den økologiske forbindelse, har ansøger rettet sit projekt
til således, at de fire sydligste møller i det oprindelig projekt er fjernet og i stedet er der opstillet 
2 møller i en parallel række med de fire nordligste møller. 

Der er opnået mundtlige aftaler med de berørte lodsejere (2 stk.). Der vil før udvalgsmødet fore-
ligge skriftlige aftaler mellem vindmølleansøger og berørte naboer. 

Projektet vil blive gennemgået på mødet med henblik på, at udvalget skal tage stilling til, om der
skal igangsættes udarbejdelse af nødvendigt plan - og miljøgrundlag. 

Brønderslev Modelflyveklub, Sdr. Engvej,  har udtrykt ønske om at få klarhed over deres fremtid
i forbindelse med nærværende vindmølleprojekt, da arealet, hvor flyveklubben holder til, er ejet
af kommunen, og da modelflyveklubben er nødsaget til at flytte, såfremt vindmølleprojektet rea-
liseres. Klubben er derfor inviteret til at deltage i mødet kl. 14.30. 

 
Bilag: 
Ansøgning om tilladelse til at opsætte vindmøller i Ryå Vest 
Kort over 6 møller med en højde på 127 meter 
Støjberegning 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april 2009: 
Det forudsættes, at ansøger i samarbejde med modelflyveklub finder alternativ placering for 
modelflyveklubben, inden udvalget vil tage stilling til den videre planlægning. 

Udvalget er generelt positivt indstillet overfor forslag til vindmølleplacering. 

Kommunen medvirker gerne i fællesmøde med ansøger og flyveklub. 

Udvalget anbefaler, at kommunen medvirker ved mageskifte. 

Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget. 

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 14. april 2009 Side 613
 

 
02 Igangsætning af lokalplan 1477-01 for "Træningshal og offentlige for-

mål, Nørregade 82, Brønderslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/653 Åben sag
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Den selvejende institution Brønderslev-Hallen ønsker at opføre en ny træningshal i tilknytning til
eksisterende hal beliggende Nørregade 82, Brønderslev, på ejendommen matr.nr. 22n V. Brøn-
derslev, Brønderslev Jorder. Den nye bebyggelse tænkes opført henover skel, delvis på ejen-
dommen matr.nr. 22ae. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for "Sundhedshus og
grønt område Nørregade 92, Brønderslev" foretaget en matrikulær skelforandring, således at
del af matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder arealoverføres til matr.nr. 22a V. Brøn-
derslev, Brønderslev Jorder. Det nye skel kommer til at forløbe langs lokalplanområdets af-
grænsning mod nord. Der skal yderligere gøres opmærksom på, at en forudsætning for gen-
nemførelse af projektet er, at der sker en matrikulær sammenlægning af matr.nr. 22a og 22n,
begge V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, da bebyggelsen sammenbygges med eksisterende
hal henover skel. Der er til fagenheden for Teknik- og Miljø fremsendt situationsplan, der viser 
det ansøgte projekt.  

Fagenheden foreslår, at man i lokalplanafgrænsningen medtager matr.nr. 22ds, 22a, 22n, 3fx,
litra "fk", alle V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.  Arealerne, der foreslås medtaget i lokalplan-
afgrænsningen har alle landzonestatus. Ved udarbejdelse af lokalplan nr. 1477-01 for området 
overføres arealerne, beliggende indenfor byzoneafgrænsningen for Brønderslev by, til byzo-
ne. Området omfatter et areal på ca. 82.150 m². Formålet med lokalplanen er at få overført are-
alerne fra landzone til byzone og dermed få ryddet op i zoneforholdene inde i Brønderslev by.
Lokalplanen skal sikre, at træningshallen kan etableres og at eksisterende anvendelse af de øv-
rige arealer kan fortsætte som hidtil. 

Området er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 1477, hvor områdets anven-
delse fastlægges til grønt område, idrætsanlæg o. lign. offentlige formål. Del af området ligger
indenfor rammeområde 1471, hvor områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som fx
idrætsfunktioner, institutioner, markedsplads, rekreative formål og lignende, der kan bidrage til
at styrke kultur- og fritidsbæltet.   

Ifølge planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes før der kan gennemføres større
udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i 
øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det vurderes, at der
er tale om et større bygge- og anlægsarbejde, der vil medføre en væsentlig ændring af det be-
stående miljø og offentligheden bør inddrages i lokalplanprocessen, hvor de har mulighed for at
fremkomme med deres synspunkter. Det fremgår af flere afgørelser fra Naturklagenævnet,
at især ved opførelse af byggeri til offentlige formål bør offentligheden inddrages gennem en lo-
kalplanprocedure. Desuden skal lokalplanen udarbejdes, da området er beliggende i landzone. 

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

• indprioriterer lokalplan nr. 1477-01 for "Træningshal og offentlige formål, Nørregade 82, 
Brønderslev" på prioriteringslisten over lokalplaner,  

• godkender lokalplanafgrænsningen som vist på kortbilag: "Lokalplanafgrænsningen".    
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Bilag: 
Kortbilag, lokalplanafgrænsning 
Situationsplan Brønderslev hallen 
Notat om prioritering af lokalplaner  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april 2009: 
Forslag godkendt. 

Lokalplanarbejdet igangsættes umiddelbart, men endelig godkendelse kan ikke forventes inden-
for den af  hallen udmeldte tidsramme. 
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03 Trafikplan for Nordjylland 2009-12 - orientering om budget- og køre-

planproces for 2010  
J.nr.: 13.05.00K04/dwtfjkk 
 09/6992 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Nordjyllands Trafikselskab fremsender til orientering tidsfrister for køreplan- og budgetproces-
sen i forbindelse med implementeringen af den kollektive "Trafikplan 2009-12 for Nordjylland" 
med kørselsstart sommeren 2010. Trafikplan og oplæg til implementeringstakten forventes god-
kendt på et bestyrelsesmøde den 29. april 2009. Trafikplanen og tilhørende implementerings-
plan vil danne udgangspunkt for første udkast til budget 2010. Eventuelle forhåndsindmeldinger
til NT´s budget 2010 ønsker trafikselskabet modtaget ultimo maj måned. Herefter sendes bud-
get 2010 i høring hos kommunerne og regionen medio juni 2009 med frist for tilbagemelding 
primo september. En deltaljeret tidsplan vil foreligge med udgangen af april måned. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at spørgsmålet om ensartet takstsystem ved indfø-
relsen af flekstursystemet og eventuelle justeringer af serviceniveauet på de ruter, der fra som-
meren 2010 overgår fra regionale til fælleskommunale ruter, drøftes med køreplanlæggerne i de
implicerede nabokommuner. Synspunkterne fra dette møde vil blive forelagt Udviklings- og 
Planlægningsudvalget på mødet den 19. maj 2009, hvor kommunens forhåndsmelding til NT´s 
budget 2010 forventes fastlagt.  

 
Bilag: 
Budgetproces 2010, Trafikplan og Køreplanproces 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april 2009: 
Taget til efterretning. 
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04 Orientering om afholdt møde den 6. april 2009 med Dronninglund Me-

nighedsråd vedrørende udvidelse af velfærdsfaciliteter 
J.nr.: 01.02.03G01/dwtfbb 
 08/85 Åben sag 
  Udviklings- og Planlægningsudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Der er den 6. april 2009 blevet afholdt møde med Dronninglund Menighedsråd vedrørende ud-
videlse af velfærdsfaciliteter. Til stede ved mødet deltog fra Brønderslev Kommune, Bendt Da-
nielsen, Thomas Jepsen, Jørn K. Kristensen og Louise Rom Weikert. 

Forhistorie: 

Brønderslev Kommune modtog den 14. april 2008 en anmodning fra Dronninglund Menigheds-
råd om en forhåndsgodkendelse for et projekt vedrørende udvidelse af kirkegården og vel-
færdsfaciliteter ved Dronninglund Slotskirke mod øst. Se bilag: "Tegning udvidelse af Dronning-
lund Slotskirke". 

Fredningsnævnet har ved møde den 12. november 2008 besigtiget forholdene med henblik på
de to fredningsdeklarationer, der er gældende for området. Dels kirkeomgivelsesdeklaration af
2. november 1953 til sikring af kirkens fri beliggenhed og dels fredningsdeklaration af 16. april 
1956 om fredning af allé træer langs Slotsgade og Øster Hassingvej. Fredningsnævnet ønske-
de ikke at udtale sig i sagen, før kommunen har taget stilling til, om man vil lade vejføringen gå
øst for velfærdsbygningerne. 

Sagen har tidligere været behandlet i Udviklings- og Planlægningsudvalget i møde den 9. de-
cember 2008, hvor det blev besluttet, at udvidelse af velfærdsfaciliteter ved Dronninglund Kirke
er lokalplanpligtigt.  

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen i møde den 19. januar 2009 på baggrund af øn-
ske fra ansøger om at lave en vejføring øst om den nye velfærdsbygning. Udvalget besluttede,
at man først vil tage endelig stilling til vejføringen efter lokalplanens høring. 

Fredningsnævnet har efterfølgende meddelt kommunen, at de har udsat sagen til Brønderslev 
Kommune har taget endelig stilling til vejføring.  

Konklusion på mødet den 6. april 2009: 

Medlemmer af menighedsrådet var enige om, at de fortsat ønsker at lave en ny vejføring øst om
velfærdsbygningerne. De begrundede dette ønske med, at man i så fald vil opnå en bedre sam-
let helhed ved velfærdsbygninger og kirkegården. Menighedsrådet har en forventning om at bli-
ve det østlige center for en central samling af velfærdsfaciliteter. En etablering af ny vejføring
øst om velfærdsbygningerne giver mulighed for på et senere tidspunkt at udvide kirkegården og
dermed imødekomme et forventet fremtidigt behov herfor. Der er ikke på nuværende tidspunkt
behov plads til udvidelse af kirkegården. Yderligere blev ønsket begrundet med, at man dermed 
vil skabe et bedre arbejdsmiljø for de ansatte, skabe større trafiksikkerhed og en bedre kontakt
til en eventuel kapelfunktion, der forventes flyttet ud i de nye velfærdsbygninger. 

Det blev besluttet på mødet, at der indledes et samarbejde mellem menighedsrådet, rådgiver 
og Brønderslev Kommune, om at få udarbejdet et materiale, der kan sendes ud i høring i forbin-
delse med en foroffentlighed.  
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Heri vil borgerne bliver præsenteret for de tanker og idéer, der ligger for området. Vejføringen vil 
ligeledes blive præsenteret i materialet. Denne proces vil klarligge, om der kan arbejdes videre
med en lokalplan for projektet. 

Det blev desuden besluttet på mødet, at der udarbejdes en tidsplan for lokalplanprocessen. 
Menighedsrådet gav udtryk for, at de ønsker at få lokalplanen godkendt så hurtigt som muligt.   

 
Bilag: 
Tegningudvidelse af Dronninglund Slotskirkeskirkegård 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april 2009: 
Taget til efterretning. Det forudsættes, at forslag til foroffentlighed behandles i udvalg inden ud-
sendelse. 
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05 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
1. Borgermøde Sterup. 

2. Taxibevillinger. 
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06 Etablering af politistation Godsbanegade 14, Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtftaj 
 09/11088 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af politistation på ejendom-
men Godsbanegade 14, Brønderslev (Ginge-bygningen). Etablering af politistation på ejen-
dommen strider mod partiel byplanvedtægt nr. 14, der udlægger området til erhvervsformål. De
planmæssige forhold er nærmere beskrevet i vedlagte notat. 

Ifølge Fagenhedens oplysninger drives der ikke længere industri i Ginge-bygningen. Fagenhe-
den for Teknik og Miljøanbefaler derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan for området, der åb-
ner mulighed for, at området kan bruges til andre formål såsom politistation og kontor/erhverv.
En ny lokalplan for området vil give bedre muligheder for at udnytte Ginge-bygningen til andre 
formål end beskrevet i partiel byplanvedtægt nr. 14 og gøre det mere klart for ejere og bruger,
hvilke muligheder og begrænsninger, der er for udnyttelse af ejendommen.  

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

• tager stilling til om der kan meddeles dispensation fra byplanvedtægt nr. 14 til etablering af 
politistation på ejendommen Godsbanegade 14,  

• godkender udarbejdelse af en ny lokalplan for området.    

 
Bilag: 
Notat om planforhold 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april 2009: 
Der gives dispensation. 

Ejer forventes at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan for området snarest.  
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