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01 Orientering om udsættelse af lokalplansager i Hjallerup - lokalplanfor-
slag nr. 10-52 og nr. 10-55 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/2207 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 10-52 for "Boligområde ved Vestergade, 
Hjallerup" og lokalplanforslag nr. 10-55 for "Boligområde i Markedsbyen, Hjallerup" er der i hen-
hold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 foreta-
get en miljøscreening af lokalplanerne. 

Lokalplanområdet for forslag nr. 10-52 ligger indenfor et område, som i Regionplan 2005 er ud-
peget som indvindingsopland for Hjallerup vandværk. Der er senere beregnet et nyt indvin-
dingsopland af Miljøcenter Aalborg, der strækker sig som en lang smal tarm mod nordøst. Dette
er imidlertid ikke en endelig afgrænsning, idet der i år opstilles en ny grundvandsmodel for om-
rådet. Med grundvandsmodellen beregnes nye indvindingsoplande ved hjælp
af partikelbanesimuleringer. Herefter udarbejdes en sårbarhedsvurdering for området. Et nyt
indvindingsopland med sårbarhedsvurdering ventes færdigt ved udgangen af 2010. Yderligere 
er lokalplanområdet beliggende i umiddelbar nærhed af to af Hjallerup Vandværks indvindings-
boringer og inden for det boringsnære beskyttelsesområde. Se bilag: "kortbilag 1 miljøscreening
10-52".  

Ifølge Regionplan 2005, retningslinie 6.1.7 skal områder med særlige drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande til almene vandværker som udgangspunkt friholdes for byudvikling. Resultat
af miljøscreeningen har i henhold til vejledningen om miljøvurdering af planer og programmer af
18. juni 2006 været sendt i ekstern høring ved Miljøcenter Aalborg, der varetager de statslige in-
teresser indenfor grundvand. Det er Miljøcenter Aalborgs vurdering, at regionplanen kun i me-
get begrænset omfang åbner mulighed for byudvikling i områder med særlig drikkevandsinte-
resser og indvindingsoplande, og at der skal foreligge en helt særlig begrundelse herfor, f.eks. 
manglende alternative byudviklingsmuligheder. Såfremt at det kan begrundes, at der ikke findes
alternative byudviklingsmuligheder, skal der tages vidtgående hensyn til grundvandsudnyttelse. 

Miljøcenter Aalborg nævner desuden, at kildepladsnære arealer under alle omstændigheder bør
friholdes for byudvikling, medmindre der kan dokumenteres, at det kan ske uden risiko for
grundvandsressourcen. Det er Miljøcentrets opfattelse, at en sådan dokumentation først kan til-
vejebringes, når der er gennemført en mere præcis bestemmelse af indvindingsoplandets af-
grænsning og geologiske sårbarhed. 

Lokalplanområdets afgrænsning for lokalplan nr. 10-52 vil højst sandsynligt skulle indskrænkes 
i forhold til først udlagte område, da de kildepladsnære arealer rager ind over lokalplanområdet.
I så fald vil der kunne etableres færre byggegrunde i området. Se bilag: "kortbilag 1 miljøscree-
ning 10-52". 

I forbindelse med ekstern høring af resultat fra miljøscreening for lokalplan 10-55 er der sendt 
svarbrev, modtaget af Brønderslev Kommune den 1. maj 2009. Heri nævnes, at grundvandspo-
tentialet er stigende mod øst og faldende mod vest, nord og syd. Miljøcenter Aalborg forventer
derfor, at en eventuel byudvikling nordvest for indvindingsboringerne ikke vil ligge inden for
det kommende indvindingsopland, så vidt den holdes udenfor den boringsnære beskyttelseszo-
ne. 

Lokalplanområdet for lokalplan nr. 10-55 er beliggende i udkanten af det i Regionplan 2005 ud-
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lagte nitratfølsomme indvindingsoplande til Hjallerup Vandværk. Som nævnt ovenfor, 
er der senere beregnet et nyt indvindingsopland af Miljøcenter Aalborg, der strækker sig som en
lang smal tarm ca. 6 km mod nordøst. Det er et overordnet mål, såvel nationalt som regionalt, at 
drikkevandsressourcerne i Danmark skal baseres på uforurenet drikkevand. Derfor er det vig-
tigt, at grundvandet beskyttes mod fremtidig forureningsrisici. Der må derfor ikke etableres 
grundvandstruende aktiviteter indenfor disse arealer - herunder byudvikling. 

Resultatet af miljøscreeningen for lokalplan nr. 10-55 er ligeledes blevet sendt i ekstern høring 
ved Miljøcenter Aalborg. Brønderslev Kommune har den 1. maj 2009 modtaget svarbrev fra Mil-
jøcenter Aalborg. Miljøcenter Aalborg skriver, at der er stor sandsynlighed for, at en eventuel
byudvikling mod øst (Markedsbyen) vil ligge indenfor det kommende indvindingsopland. Miljø-
centret anbefaler derfor ikke, at der kan ske byudvikling i området, før der på baggrund af en 
grundvandsmodel er fastlagt et nyt opland.   

Fagenheden har haft en dialog med Miljøcenter Aalborg vedrørende lokalplanforslag nr. 10-52 
og lokalplanforslag nr. 10-55. Så længe de nye oplande ikke er lagt fast, konkluderer Miljøcen-
ter Aalborg, at det er meget problematisk at udlægge nye boligområder indenfor området, der 
udlagt til vandindvindingsopland. Det nye beregnede opland er endnu ikke præcist kortlagt og i
så fald der sker en drejning mod syd af det først skønnede indvindingsopland, vil lokalplanom-
rådet for forslag nr. 10-55 berøres af dette. Miljøcenter Aalborg ser især problemer i, at der ud-
lægges et boligområde i den østlige del af Hjallerup, da det i undersøgelser er konkluderet, at
grundvandets strømningsretning er sydvestlig, hvilket vil sige, at grundvandet der indvindes 
primært kommer fra nordøst. 

Det videre forløb med udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 10-52 og lokalplanforslag nr. 10-55 vil 
afvente en endelig kortlægning af det nye beregnede opland, som ventes færdigt ved udgangen
af 2010. Fagenheden har bedt Miljøcenter Aalborg se på sagen, og de har lovet at give en til-
bagemelding, om de kan fremskynde sagsbehandlingen vedrørende udregning af nye indvin-
dingsoplande i Hjallerup. Fagenheden skal afholde møde med Miljøcenter Aalborg i uge 20. I 
værste fald kan konklusionen blive, at der ikke kan ske byudvikling indenfor de planlagte områ-
der.            

 
Bilag: 
Kortbilag 1 - miljøscreening 10-52 
Kommentarer til miljøscreening 
Kommentarer til miljøscreening Brønderslev kommune 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget godkender, at lokalplanforslaget for Vestergade udarbejdes på baggrund af oprindeli-
ge principper i bebyggelsesplan, dog forskud mod vest. 

Der optages forhandling med Miljøcenter Aalborg på politisk niveau med henblik på fremtidig 
byudviklingsmuligheder i Østermarken i Hjallerup. 

Runa Christensen var fraværende. 
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02 Lokalplanforslag nr. 1477-01 for "Træningshal og offentlige formål, Nør-

regade 82, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 (B) 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/653 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
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. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 19. maj 2009,  

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling til om delområde III - markedspladsen
skal medtages i lokalplanafgrænsningen,  

• at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 1477-01 for "Træningshal og område til offentlige 
formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag kommuneplantillæg nr. 21 (B) enten som 
fremlagt på mødet eller tilrettet, således, at delområde III ikke indgår i lokalplanafgrænsnin-
gen for område 1477-01,  

• at Byrådet sender forslag i offentlig høring iht. planlovens § 24. 

 
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-
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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 til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 14. april 2009, 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".    

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 19. maj 
2009  

Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 14. april 2009 at igangsætte 
udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 1477-01 for "Træningshal og område til offentlige formål,
Knudsgade 15, Brønderslev". Udvalget godkendte på mødet at inddrage ejendommene matr.nr.
22ds, 22a, 22n, 3fx og litra "fk" alle V. Brønderslev, Brønderslev Jorder i lokalplanafgrænsnin-
gen.  

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 1477-01, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 
(B). I lokalplanafgrænsningen er yderligere medtaget tre boligejendomme beliggende langs med
Nørregade. Ejendommene er privatejede. Ejendommene er medtaget for at skabe en bedre
sammenhæng i planlægningen. Det sikres i lokalplanforslaget, at disse ejendomme fortsat kan
anvendes til boligformål. 

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer - lov nr. 1398 af 22. oktober 
2007 lavet en miljøscreening af planen. Miljøscreeningen viste, at gennemførsel af planen vil 
medføre påvirkning i forhold til grønt bymiljø og spildevand. Inddragelse af areal til træningshal
vil være et tilbageslag for det grønne miljø i Brønderslev. For at tage hensyn til det grønne by-
miljø, er der i lokalplanforslaget udpeget bevaringsværdige trægrupper og bevaringsværdige
plantebælter, der i videst muligt omfang skal bevares ved etablering af træningshallen. Yderlige-
re er det forsøgt indarbejdet i lokalplanforslaget, at der i udformning af området tages hensyn til 
afledning af overfladevand. Det fremgår af planbestemmelserne, at parkeringsarealet skal etab-
leres i materiale, der kan medvirke til at afledning af regnvandet forsinkes og bestemmelserne 
sikre mulighed for etablering af regnvandsbassin i området.  

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder - delområde I, II, III og IV. Det sikres i lokalplanen, at
delområde I fortsat kan anvendes til grønt område og idrætsanlæg. Delområde II udlægges til 
offentlige formål og idrætsanlæg - inden for dette område kan der etableres en trænings-
hal. Delområde III udlægges til grønt område, offentlige formål, idrætsfunktioner, institutioner,
markedsplads og rekreative formål. Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor delområde III,
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men arealet skal forblive et grønt og åbent areal, der kan anvendes i forbindelse med afholdelse
af Brønderslev Marked. Delområde IV består af boligbebyggelsen langs med Nørregade og lo-
kalplanbestemmelserne sikrer, at ejendommenes anvendelse kan fortsætte som hidtil. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet kommuneplantillæg nr.
21 (B). Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1477 og rammeområde 1471. Afgræns-
ningen af områderne ændres ikke, men der foretages enkelte ændringer i rammebestemmel-
serne for begge områder, således at disse er i overensstemmelse med lokalplanbestemmelser-
ne. 

Matr.nr. 3fx V. Brønderslev, Brønderslev Jorder er medtaget i lokalplanafgrænsningen. Formålet 
hermed er at få overført arealet til byzone, frem for at der ligger et mindre areal 
med landzonestatus indenfor byzoneafgrænsningen, som kan give problemer i forbindelse med
behandling af byggesager. Såfremt at man ønsker at inddrage arealet til andre for-
mål/anvendelse, vil der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området. Såfremt man vælger ikke
at medtage arealet i lokalplanafgrænsningen for lokalplanforslag nr. 1477-01, skal der også ud-
arbejdes en lokalplan for ejendommen, såfremt man på et senere tidspunkt ønsker at tage area-
let i brug til anden anvendelse.  

Repræsentanter for Bestyrelsen for Brønderslev Hallen er indbudt til mødet kl. 13.00. 

 
Bilag: 
Lokalplanforslag 1477-01 (11.05.09) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Delområde III udtages af lokalplanforslaget.  

Fagenhedens øvrige anbefalinger indstilles. 

Runa Christensen var fraværende. 
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03 Lokalplan nr. 3346-02 for "Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jers-

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

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte den 3. februar 2009 lokalplanforslag nr. 3346-02 for "Erhvervsområde ved 
Østre Ringgade, Jerslev".  

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring fra 17. februar
2009 til 14. april 2009. Brønderslev Kommune har ikke modtaget indsigelser i høringsperioden. 

Lokalplanen har til formål at sikre udvidelsesmuligheder for erhvervsområdet i Jerslev samt sik-
re, at området overføres fra landzone til byzone. Lokalplanområdet omfatter ca. 10.750 m2.   

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet endeligt vedtager lokalplan nr. 3346-02 
for ”Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev” og kommuneplantillæg nr. 19 (B). 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Indstilles godkendt. 

Runa Christensen var fraværende. 
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04 Lokalplanforslag nr. 06-47 for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, 

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

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte den 3. februar 2009 lokalplanforslag nr. 06-47 for ”Erhvervsområde ved 
Nordre Ringgade, Dronninglund”. Lokalplanforslaget har efterfølgende været sendt ud i offentlig 
høring i perioden fra den 10. februar 2009 til den 7. april 2009. 

Der er indenfor høringsperioden indkommet én indsigelse fra Dronninglund Fjernvarme
A.m.b.a.. Virksomheden ønsker, at man i nærværende lokalplan sikrer deres virksomheds udvi-
delsesmuligheder.  

Der er foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19. Virksomheden er ikke kommet
med bemærkninger til sagen. 

Lokalplan nr. 06-47 udlægger området til lokale erhvervsformål, så som kontorer, lager, klinik-
ker, offentlige formål og lignende. Et kraftvarmeværk vil betragtes som et teknisk anlæg. Ifølge 
vejledning om miljøklasser vil et kraftvarmeværk klassificeres inden for miljøklasse 3-7. Lokal-
plan nr. 06-47 giver mulighed for etablering af virksomheder indenfor miljøklasse 1-3. Miljøklas-
sificering er vejledende. Hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsede foranstaltninger
udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsede produktionsmetoder, kan
en lavere klassificering accepteres. Dermed kan en kortere nødvendig afstand i forhold til foru-
reningsfølsomme formål som f.eks. boliger accepteres. 

For Dronninglund Fjernvarme, ejendommen matr.nr. 101ev Ørsø Fjerding, Dronninglund er lo-
kalplan nr. 06-23 gældende. På grund af kraftvarmeværkets nærhed til sygehus, ældreboliger
o.l., er den maksimale støjgrænseværdi fastsat til 35 db(A). Der er i planlægningen for lokal-
planplan nr. 06-23 taget hensyn til naboer ved at sikre i bestemmelserne, at værket ikke på se-
nere tidspunkt kan anvende andre former for brændsel.  

Det vurderes, at kraftvarmeværket kan etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning,
såfremt man ændrer lokalplanens formål og anvendelse, ved at der åbne op for muligheden for
at etablere tekniske anlæg indenfor delområde II. virksomheden skal gøres opmærksom på, at
såfremt de på senere tidspunkt ønsker at etablere sig indenfor lokalplanområdets afgrænsning
(område 06-47) skal de fortsat overholde de støjgrænseværdier, som tager hensyn naboerne i 
området.  

Arealet umiddelbart vest for kraftvarmeværket er friholdt, del af matr.nr. 101fe Ørsø Fjerding,
Dronninglund, netop for at sikre, at kraftvarmeværket kan udvide på senere tidspunkt. Brønders-
lev Kommune ejer arealet.  

Såfremt man beslutter at ændre lokalplanen, således at der inden for delområde II kan etable-
res tekniske anlæg, vurderer fagenheden, at der skal ske fornyet høring i  henhold til planlovens 
§ 27, stk. 2. Der vil være tale om en væsentlig ændring, der berører andre end dem, der ved
indsigelse har foranlediget ændringen. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 19. maj 2009,  
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• at Udviklings- og Planlægningsudvalget imødekommer indsigers ønske om fremtidig udvi-
delsesmuligheder, således at lokalplanen åbner mulighed for etablering af tekniske anlæg
indenfor delområde II.   

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplanforslag nr. 06-47 med følgende 
rettelser;  

• §1 Lokalplanen har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til lokale erhvervsformål 
i form af kontor, lager uden aktivitet i nattetimerne, klinikker, tekniske anlæg, offentlige
formål og lignende, 

• i § 3 tilføjes at der indenfor delområde II også kan indrettes tekniske anlæg, 

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget sender lokalplanforslag i fornyet høring i hen-
hold til Planlovens § 27, stk.2, da der er tale om en væsentlige ændring, der kan berøre 
andre end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen.  

 
Bilag: 
Indsigelse fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. 
Partshøring 06-47 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Godkendt. 

Runa Christensen var fraværende. 
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05 Lokalplanforslag nr. 1361-09 for "Område til centerformål, Algade 78-

84/Albani Plads 2-6 i Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg 
nr. 20 (B) 

J.nr.: 01.02.05G01/dwtflrw 
 08/2879 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 7. oktober 2008: 
Udvalget er positivt indstillet overfor det ansøgte (3 plan + kælder). Inden endelig stillingtagen til
lokalplanforslag ønskes der lavet en beregning for lysindfald til boligerne i Spindergården. 

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

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. december 2008: 
Fagenhedens forslag godkendt, under forudsætning af at jordareal og bygningsmasse er i over-
ensstemmelse. (matrikulære forhold). 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 19. maj 2009,  

• at Byrådet tager stilling til, hvorvidt arealet del af litra "V", ejet af Brønderslev Kommune,
skal overdrages til ejer af ejendommen matr. nr. 56h V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.  

• at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 1361-09 for "Område til centerformål, Algade 78-
84/Albani Plads 2-6 i Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 20 (B) og sender
forslaget ud i 8 ugers offentlig fremlæggelse iht. planlovens § 24 på følgende betingelser;  

• at der fastlægges et maksimalt bruttoetageareal til detailhandel på 1.400 m² indenfor lo-
kalplan 1361-09,   

• at § 12.4 fastholdes for at sikre dokumentation for, at støjgrænser indenfor lokalplanom-
rådet kan overholdes, 

• at fastholde at deklaration, tinglyst 12.07.2005, ikke kan aflyses, men tilpasses de aktu-
elle forhold.   

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 27. august 2008 modtaget ansøgning om udarbejdelse af ny lo-
kalplan for ejendommen Algade 78-84 og Albani Plads 2-6, Brønderslev. 

Ejendommen, der ligger på adressen i dag, anvendes til butikslejemål i stueetagen og boligle-
jemål på 1. sal. Supermarkedet Netto er beliggende i ejendommens stueplan. 

På grund af ejendommens dårlige stand ønsker ansøger tilladelse til at nedrive denne og opføre 
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ny bebyggelse. Ansøger ønsker at opføre en bebyggelse i 3 plan og kælder. En kælder til par-
kering, stueplan til butiksformål, 1. sal til boligformål og taghave og 2. sal til boligformål. Bebyg-
gelsen har en grundplan på ca. 1.311 m². 

Dele af ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1361-08 "Centerområde Slagterigade, Øster-
gade, Torvet og Algade". Yderligere er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 1361-07 "Facader, 
skilte og markiser i Brønderslev midtby". 

Ifølge Planlovens § 13, stk. 2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der kan gennemføres større 
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i
øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.  

Sagen har været behandlet i fagenheden. Der er i denne forbindelse foretaget tilsyn den 29.
september 2008. 

Den nye bebyggelse tænkes opført 2½ meter fra eksisterende bebyggelse mod nord, Algade 76 
- også kaldet for "Spindergården". Som det fremgår af billedmaterialet er ejendommen "Spin-
dergården" i 3 planer. Den eksisterende bebyggelse på Algade 78 - 84 er i 1½ plan. Det vurde-
res, at den væsentlig højere bebyggelse i 3 planer og kælder (kælder, stue, 1. sal og 2. sal) vil 
medføre, at lysindfald til  "Spindergården" vil blive væsentlig forringet. 

"Spindergårdens" facade mod sydøst har vinduer i 1. sals og 2. sals plan. Beboere i denne ek-
sisterende ejendom vil få udsyn mod den eventuelle nye ejendoms taghave, hvilket kan medfø-
re indbliksgener for beboere i den eventuelle nye bebyggelse.  

Taghaven har et areal på ca. 346 m², hvilket skal tjene som fælles opholdsareal fordelt mellem 
20 boligenheder. Taghaven vender mod nordvest. Umiddelbart vurderes, at denne taghave kan
forekomme meget skyggefuld pga. bebyggelsens orientering, samt pga. bebyggelsens højde. Et 
eventuelt skyggediagram kan eventuelt modbevise denne påstand. Umiddelbart vurderes, at
værdien af denne taghave vil være af ringe karakter.   

Facaden mod sydøst på den projekterede bebyggelse virker meget harmonisk med den over-
for stående bebyggelse Arkaden og bebyggelsen vil forekomme som en meget fin afslutning af
området. 

Det er fagenhedens vurdering, at der bør udarbejdes et lokalplanforslag for bebyggelsen.
Dog skal det i lokalplanprocessen undersøges nærmere, hvorvidt bebyggelsen bør opføres i 3 
planer (kælder, stue, 1. sal) eller 4 planer (kælder, stue, 1. sal og 2. sal) for bedst muligt at til-
passe projektet den eksisterende nabobebyggelse og tage mest muligt hensyn til naboer og
omgivelser.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 7. oktober 2008, 

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

• at bebyggelsen opføres i maksimalt 3 planer - herunder kælderplan til parkering, stueplan til 
butiksformål, 1. sal til boligformål, medmindre at et skyggediagram kan påvise, at taghaven 
har god tilgang af solindfald og at taghaven vil have en vis værdi,  

• at der laves en beregning for lysindfald til boligerne i Spindergården, der kan påvise at ly-
sindfaldet ikke bliver væsentligt forringet i forhold til eksisterende forhold,  

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

Skygge beregninger 

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

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

Af fremsendte skyggeberegninger fremgår ikke, om der vil være nogen betydelig forskel på om
den eventuelle nye bebyggelse opføres i 3 planer og kælder eller 2 planer og kælder. 

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

• godkender ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen,  

• tager stilling til om bebyggelsen kan opføres i 3 planer med kælder som ansøgt eller i 2 pla-
ner med kælder, godkender, at ansøger bidrager til udkast til lokalplanen og i samarbejde 
med kommunen udvælger konsulent  

Møde mellem fagenheden og ansøger den 26. november 2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

• tager stilling til prioritering af udarbejdelsen af lokalplanen.    

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 19. maj 
2009 

Planlægnings- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 9. december 2008, at igangsæt-
te udarbejdelse af lokalplanforslag for området ved Algade 78-84 og Albani Plads 2-6. Udvalget 
besluttede, at bebyggelsen indenfor området kunne opføres i 3 planer med parkeringskælder.
Udvalget bemærkede, at der skal ske en arealoverførsel af den del af litra "V", V. Brønderslev,
Brønderslev Jorder, der inddrages i lokalplanafgrænsningen for området.  

Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 1361-09 for "Område til centerformål, Algade 78-84/Albani 
Plads 2-6 i Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 20 (B). Planen udlægger områ-
det til centerformål, herunder detailhandel, liberale erhverv, klinikker, service- og restaurations-
virksomhed, offentlig og privat service m.v., samt til boligformål, opholdsareal og parkering. Der 
kan indenfor området etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-3. 

Lokalplanbestemmelserne sikrer, at der i videst muligt omfang tages hensyn til nabobebyggel-
sen "Spindergården" ved at fastlægge bebyggelsens placering i form af et byggefelt med angi-
vet maksimale etager. Yderligere fastsættes bestemmelser om, hvor tæt på skel, mod nabo-
ejendommen matr.nr. 56g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, den nye bebyggelse må place-
res. Bebyggelsen i 3 planer og kælder vil indpasses i området og med sit facadeudtryk vil be-
byggelsen virke harmonisk med den overfor stående bebyggelse.  

Detailhandelsramme jf. planloven 

I kommuneplanen tildeler den enkelte kommune sig selv ramme for hvor meget detailhandel,
der må udlægges i lokalplaner og byggesager, indtil staten i form af Miljøcenteret nedlægger ve-
to eventuel på baggrund af indsigelser fra nabokommuner.  

Når lokalplanen er vedtaget disponerer ejeren over det konkrete antal m², der er udlagt til de-
tailhandel i al fremtid, medmindre der udarbejdes ny lokalplan, hvilket kan sammenlignes med
en ekspropriation af rettigheder.  

Der er allerede disponeret 3.429 m² i form af uudnyttede butiksarealer udlagt i vedtagne lokal-
planer i den centrale by. 

I redegørelsen fremgår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 1650-01 i 2008 
er udarbejdet et kommuneplantillæg til de generelle rammer for lokalplanlægning. Heri blev til-
ført 4.000 m² til detailhandelsrammen, som giver mulighed for en samlet ramme på 5.283 m². Af
disse 5.283 m² er 3.500 m² anvendt til igangværende fysisk etablering af Føtex. Dvs. at den re-
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sterende ramme udgør 1.783 m². 

Efter ønske fra ansøger, står der i lokalplanforslag nr. 1361-09, § 3.7: "Det maksimale brutto-
etageareal til detailhandel må ikke overstige 2.200 m²". Dette areal er ikke til rådighed indenfor
rammen. Der skal desuden være afsat en detailhandelsramme til resten af byen, dels til ombyg-
ning af andre lokaler til butikker, dels til kommende nye butikker. Ellers vil der ikke kunne opstå
nye butikker uden lokalplanlægning og tilhørende kommuneplantillæg. 

Kommunen risikerer, at man på et tidspunkt ikke kan udvide rammen for detailhandel i Brøn-
derslev by og dermed være låst på byens udviklingsmuligheder. Stueplan indenfor lokalplan
nr. 1369-01 har et areal på ca. 1.284 m². Højst sandsynligt vil detailhandel etableres i stueplan
med facade ud til gadeniveau. Fagenheden foreslår derfor, at det maksimale bruttoetageareal til 
detailhandel for nærværende lokalplan ikke må overstige 1.400 m². 

Der skal i kommuneplantillægget tilføres detailhandelsramme som udover ansøgers ønske om
detailhandelsareal også tager hensyn til eventuelle ombygninger m.v. som ovenfor nævnt. Fa-
genheden foreslår, at detailhandelsrammen udvides med 1.000 m², således at den kan rumme
1.400 m² + 1.383 m² til øvrige butikker. 

Vejareal 
Del af litra "V", V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, ejet af Brønderslev Kommune, ønskes ind-
draget i lokalplanområdet. Bebyggelsen er projekteret henover matrikulært skel. En forudsæt-
ning for gennemførsel af projektet er, at de matrikulære forhold bringes i orden. Der skal ske en
arealoverførsel af del af litra "V", V. Brønderslev, Brønderslev Jorder til matr.nr. 56h V. Brøn-
derslev, Brønderslev Jorder. Bortgivning af vejareal til private formål kan danne præcedens for
kommende sager. 

Servitut 
Der er på ejendommen tinglyst dokument 12. juli 2005 angående parkeringspladser, færdsel 
mv.,  som fastlægger, at matr.nr. 56h har den fulde vedligeholdelse- og renholdelses- og sne-
rydningsforpligtigelse af parkeringsarealet mellem arkaden og netto. Denne deklaration er en
rådighedsdeklaration som ikke blot kan aflyses ved vedtagelse af nærværende lokalplan. Ansø-
ger ønsker deklaration aflyst. Det vurderes i fagenheden, at der skal ske en tilpasning af dekla-
rationen ud fra de nye forhold og eventuelt en forhandlingen mellem ejer af matr.nr. 56 V. Brøn-
derslev, Brønderslev Jorder og Brønderslev Kommune. 

Støj 
I lokalplanforslaget § 12.4 står, at "Ved placering og udformning af arealer og bygninger til vare-
indlevering, af- og pålæsning o.l. skal det dokumenteres, at kontorer og boliger i og udenfor lo-
kalplanområdet ikke belastes af støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser".
Ansøger ønsker at denne bestemmelse skal slettes fra lokalplanforslaget. Det vurderes i fagen-
heden, at bestemmelsen skal fastholdes for at sikre, at de vejledende støjgrænser overholdes.
Der er tilsvarende bestemmelser i andre butiksnære lokalplaner. 

Lokalplanforslag er sendt til ansøger den 12. maj 2009. Eventuelle kommentarer fra ansø-
ger medtages til mødet. 

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 1361-09 (12.05.09) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
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Anbefales, dog således max. bruttoetageareal til detailhandel fastsættes til 1.750 m2.  

Arealsalg anbefales. 

Ole Bruun tager forbehold på grund af tæthed til naboejendom. 

Runa Christensen var fraværende. 

  

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 19. maj 2009 Side 635
 

 
06 Lokalplan nr. 03-25 for "Boligområde ved Havnegade, Asaa" og kom-

muneplantillæg nr. 22 (D) 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/661 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendt den 3. februar 2009 lokalplanforslag 03-25 “Boligområde ved Havnegade, Asaa” 
samt kommuneplantillæg nr. 22 (D). Lokalplanen omfatter et areal på ca. 7.550 m2 og muliggør opførelse 
af op til 40 lejligheder i 2,5 etage i Asaa.  

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring fra den 17. fe-
bruar 2009 til den 14. april 2009. Der er modtaget seks indsigelser mod lokalplanen: 

1.      Lene Dokkedal, Strandvejen 403  

2.      Rita Jensen på vegne af Petra Torp, Havnegade 42  

3.      Asger Larsen, Havnegade 40  

4.      Danmarks Naturfredningsforening v. Lars Schöenberg-Hemme  

5.      Egon Christensen, Havnegade 44  

6.      Landbonord på vegne af Knud Sørensen, Havnegade 32  

Asger Larsen og Lars Schöenberg-Hemme har bedt om foretræde for udvalget til at fremlægge
deres synspunkter.  

Indsigelsen fra Landbonord blev modtaget via mail 14. april 2009 kl. 16.38. Indsigelsesfristen
udløb den 14. april 2009 ved kontortids ophør kl. 15 og indsigelsen er dermed modtaget efter
fristens udløb. Indsiger har anført, at indsigelsen tidligere er fremsendt med post og at indsiger
først blev opmærksom på, at indsigelsen ikke var på kommunens postliste efter fristens udløb
og derfor fremsendte den via mail. Udvalget bedes tage stilling til om de vil medtage indsigelsen
som rettidig.  

Indsigelserne er efter modtagelse sendt i partshøring hos bygherre frem til 1. maj 2009. I bilag 
findes notat hvor der redegøres for de enkelte indsigelser, Bygherres kommentarer samt Fa-
genhedens kommentarer. På baggrund heraf foreslår Fagenheden, at udvalget tager stilling til
om de vil tage indsigelserne til efterretning og i stedet udarbejde en lokalplan for åben-lave boli-
ger. Desuden foreslår Fagenheden, at forslaget om at dokumentere den eksisterende industri-
bebyggelse følges. Såfremt lokalplanen ønskes endeligt vedtaget foreslår Fagenheden en ræk-
ke tilføjelser (se indstilling). 

Fagenheden vurderer, at ingen af tilføjelserne har en karakter, der nødvendiggør en ny offent-
liggørelse, da de udelukkende imødekommer indsigerne eller præciserer allerede belyste for-
hold. Fagenheden foreslår dog, at bygherre får mulighed for at udtale sig om tilføjelserne inden 
lokalplanen vedtages endeligt af Byrådet.  

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

• tager stilling til om indsigelsen fra Landbonord medtages som rettidig,  
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• tager stilling til om indsigelserne tages til efterretning og der i stedet udarbejdes en lokalplan 
for et åben-lavt boligområde,  

• indgår aftale med Bygherre om, at et anerkendt museum skal foretage en registrering af den
eksisterende industribebyggelse inden denne nedrives.   

Såfremt lokalplanen ønskes endeligt vedtaget, foreslår Fagenheden for Teknik og Miljø en ræk-
ke tilføjelser til lokalplanen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lo-
kalplan 03-25 og kommuneplantillæg nr. 22 (D) endeligt med følgende tilføjelser:  

• at der indarbejdes mere præcise bestemmelser om placering af carporte, skur o.l., der på-
virker udsigtskilerne mindst muligt og at der maksimalt kan opføres 200 m2 (carpor-
te/garager medregnes ikke),  

• at der indarbejdes en bestemmelse om, at der skal tages særlige hensyn til indbliksgener
ved udformning af nordlige facader på bygning 3 og 4, 

• at der ikke tillades altaner eller altangange på bygningernes nordlige facader for bygning 3
og 4,  

• at der indarbejdes mere restriktive krav til bygningernes indpasning i lokalmiljøet i forhold til 
farvevalg i hvid/lys grå med sort/gråt tag, jf. miljøvurderingens anbefalinger, 

• at plantebælternes bredde fastsættes til min. 5 m, jf. miljøvurderingen,  

• at beplantningens nuværende højde indføjes i lokalplanens § 9.6, 

• at der indarbejdes en bestemmelse om, at bygherre skal opføre et fast hegn i skel mod boli-
gerne Havnegade 38-44 såfremt ejerne af Havnegade 38-44 ønsker det, 

• at det i lokalplanen præciseres, at ejer af Havnegade 44 og 32 har vejret over lokalplanom-
rådet og at der ikke må opsættes faste genstande, der afbryder vejretten, 

• at der tinglyses, at den til enhver tid værende ejer af lokalplanområdet er forpligtiget til at
købe arealerne med læbælterne på Havnegade 32. 

Indsigerne er indbudt til mødet kl. 14.30. 

 
Bilag: 
Behandling af indsigelser 
Indsigelse fra Asger Larsen 
Revideret kort m. udsigtskiler 
Forslag til revidering af kortbilag 2 
Kommentarer til indsigelser til lp 03-25, Havnegade i Asaa - kommentarer til indsigelser 
Indsigelse fra Lene Dokkedal 
Indsigelse fra Rita Jensen på vegne af ejer af Havnegade 42 
Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening 
Indsigelse fra Hans Ole Kristensen 
Bemærkninger fra Egon Christensen 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
LandboNords indsigelse medtages. 
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Fagenhedens anbefaling vedr. registrering indstilles. 

Lokalplanforslaget anbefales endeligt godkendt med fagenhedens tilføjelser, samt at 

• der ikke tillades altaner og altangange på nordlige facade på alle bygninger,  

• lokalplanforslagets bestemmelser vedr. farvevalg og beplantningsbælte fastholdes,  

• købspligten overfor Havnegade 32 gælder i 4 år. 

Byggehøjde på 10m fastholdes bl.a. med begrundelse i, at der i nuværende situation kan opfø-
res bygninger i 8,5 m´s højde. 

Runa Christensen var fraværende. 
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07 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 06-12 
J.nr.: 01.02.05P25/dwtflrw 
 09/10009 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 9. marts 2009 modtaget en ansøgning fra Region Nordjylland
om dispensation fra lokalplan nr. 06-12 for "Sygehus, plejehjem, ungdomsboliger og funktio-
nærboliger".  

Region Nordjylland ønsker at afhænde to lægeboliger ved Dronninglund Sygehus, da der ikke
længere er behov for botilbud til yngre læger i Dronninglund. Regionen ønsker mulighed for, at 
de to funktionærboliger kan sælges til boligformål i fri handel. Der er i forbindelse med denne di-
spensationsansøgning søgt om udstykning af ejendommene Tidselbak Allé 10 og Tidselbak Allé
12.   

For ejendommen er gældende lokalplan nr. 06-12 for "Sygehus, plejehjem m.m. Dronninglund", 
tinglyst den 22. september 1983. Ifølge lokalplanens § 1.1 er det lokalplanens formål, "at fast-
lægge områdets anvendelse til opførelse af sygehusbyggeri, plejehjem, ungdomsboliger og
funktionærboliger med tilhørende adgangs- og parkeringsarealer og friarealer til ophold". Yderli-
gere står i § 3.1, at "Det af lokalplanen omfattende areal kun må anvendes til sygehus, pleje-
hjem, ungdomsboliger og funktionærboliger".  

Såfremt at ejendommene skal kunne sælges i fri handel og anvendelse derved ændres fra funk-
tionærboliger til boligformål, kræves der en dispensation fra lokalplan nr. 06-12 § 1.1 og § 3.1.  

Udstykning af ejendommene er ikke i strid med den for ejendommen gældende lokalplan nr. 06-
12, da der ikke i lokalplanen sættes bestemmelser for udstykning. 

Sagen har i henhold til planlovens § 20 været sendt i naboorientering i perioden fra den 26.
marts 2009 til den 10. april 2009. Der er indenfor høringsperioden ikke indkommet indsigelser
mod den ændrede anvendelse.  

Ifølge planlovens § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan,
hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Principperne er navnlig formålsbe-
stemmelsen og anvendelsesbestemmelserne. Såfremt en dispensation er i strid med princip-
perne, skal der tilvejebringes en ny lokalplan.  

I det konkrete tilfælde søges der dispensation fra formålsbestemmelsen og anvendelsesbe-
stemmelserne - fra planens principper. Det vurderes dog i fagenheden, at det i det konkrete til-
fælde er rimeligt at meddele dispensation. Der er ikke  tale om en egentlig anvendelsesæn-
dring, ejendommen ønskes fortsat anvendt til boligformål. En dispensation vil blot åbne mulig-
hed for, at andre borgere end læger kan anvende ejendommen til boligformål. Det vurderes 
i fagenheden, at der bør meddeles dispensation, således at ejendommene Tidselbak Allé 10 og 
12 kan sælges i fri handel.    

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
dispensation fra lokalplan nr. 06-12 § 1.1 og § 3.1 således, at ejendommen Tidselbak Allé 10 og
12 kan sælges i fri handel og i fremtiden anvendes til boligformål for både læger og andre bor-
gere.  
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Bilag: 
Ansøgning om dispensation for betegnelsen Funktionærboliger 
Naboorientering - funktionærboliger naboer 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Godkendt. 

Runa Christensen var fraværende. 
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08 Ansøgning om ibrugtagning af sommerhus til helårsbeboelse, Søndre 

Smalbyvej 56, Hals 
J.nr.: 01.07.04P19/dwtflrw 
 09/9877 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 5. marts 2009 modtaget en ansøgning om at få fast adresse på
ejendommen Søndre Smalbyvej 56, Hals. Ansøger oplyser, at han arbejder som rejsende mon-
tør og kun vil opholde sig i sommerhuset 2-3 dage ad gangen.  

For ejendommen er gældende Byplanvedtægt nr. 3, tinglyst den 12. maj 1972, som udlægger
området til sommerhusområde. I Byplanvedtægt nr. 3, § 2.1 står: "at bebyggelse alene må an-
vendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 30. september og udenfor dette tidsrum 
kun til kortvarige ferieophold, weekends o. lign." Såfremt man ønsker at tage ejendommen i 
brug til helårsbeboelse, kræves der dispensation fra Byplanvedtægt nr. 3, § 2.1. 

Ifølge planlovens § 40 må en bolig i et sommerhusområde bortset fra kortvarige ferieophold
m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Ifølge § 40, stk. 2 kan
der i særlige tilfælde dispenseres fra forbuddet i stk. 1.  

Der er i brev, dateret den 24. marts 2009, meddelt afslag på ansøgning. Ifølge byplanvedtægt 
nr. 3, § 2.1 har ansøger ret til at have fast adresse på ejendommen Søndre Smalbyvej 56  i pe-
rioden fra den 1. april - 30. september. Udenfor denne periode er det ikke lovligt at anvende
sommerhuset til helårsbeboelse. Det vil sige, at man ikke kan være tilmeldt folkeregistret på 
ejendommen udenfor den nævnte periode. Bebyggelsen kan dog anvendes til kortvarige ferie-
ophold, weekends o. lign i forbindelse med ansøgers fridage.  

Brønderslev Kommune har den 4. april 2009 modtaget brev fra ansøger, hvori han gør op-
mærksom på, at han ønsker sagen genbehandlet. Han understreger, at han ikke vil anvende
huset mere end 2-3 dage ad gangen pga. sit job som rejsende montør.  

Ifølge planlovens § 40 må en bolig i et sommerhusområde bortset fra kortvarige ferieophold ikke
anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Formålet med denne bestem-
melse er at forhindre, at sommerhusområderne får karakter af helårsboligområder og at beva-
re sommerhusområdet som et rekreativt område. Det er tidligere udmeldt fra Miljøministeriet, at 
det forudsættes, at kommunerne fortsat vil være tilbageholdende med at dispensere til helårs-
beboelse i sommerhusområder. Kun i særlige tilfælde kan der meddeles dispensation til at tage 
et sommerhus i brug til helårsbeboelse, eksempelvis ved sygdom, hvor ansøger kan opnå en
bedre tilværelse i sit sommerhus.  

Ansøger skriver, at han ikke vil anvende sommerhuset i mere end 2-3 dage ad gangen. Dog 
ønsker han at være tilmeldt folkeregistret på adressen Søndre Smalbyvej 56, hvilket vil betrag-
tes som, at ejendommen anvendes til helårsbeboelse. Ansøger kan anvende sommerhuset i
forbindelse med fridage i overensstemmelse med den for ejendommen gældende Byplanved-
tægt nr. 3, men kan ikke ifølge lovgivningen være tilmeldt folkeregistret på adressen. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
afslag på dispensation fra Byplanvedtægt nr. 3, § 2.1, da der ikke ses at være særlige begrun-
delse for at meddele dispensation. 
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Bilag: 
Mail: Ansøgning om ibrugtagen af sommerhus til helårsbeboelse 
Svarbrev Søndre Smalbyvej 56 
Klage over afgørelse vedrørende bopæl 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Afslag. 

Runa Christensen var fraværende. 
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09 Kommuneplan 2009-2021 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Arbejdet med udarbejdelse af et forslag til ny kommuneplan 2009-2021 for Brønderslev Kom-
mune er i fuld gang. Der har den 22. april 2009 (Hjallerup), 29. april 2009 (Ørum), 4. maj 2009
(Dronninglund) og 6. maj 2009 (Brønderslev) været afholdt borgermøder, hvor der sammenlagt 
har deltaget ca. 120 personer. Der vedlægges kort opsummering for hver af de afholdt møder.
Der afholdes desuden 2 mini-kommuneplanværksteder den 14. maj 2009 og den 18. maj 2009,
hvor der på nuværende tidspunkt er aftalt møder med 4 borgere/foreninger.  

Der foreligger nu et første udkast til hovedstruktur i kommuneplanen, og de vigtigste ændringer i 
forhold til de to stadigt gældende kommuneplaner, er udlæg af nye bolig- og erhvervsområder 
samt områder til offentlige formål i  egnsbyerne Brønderslev og Dronninglund, områdebyen
Hjallerup samt flere af lokalbyerne. Endvidere foreslås udlagt  3-4 nye områder til vindmøllepar-
ker, areal til støjende aktiviteter (riffelskydebane ved Sdr. Engvej ved Brønderslev) og areal til
modelflyveklub ved Vildmosevej syd for Brønderslev. 

Ændringerne vil blive gennemgået.    

 
Bilag: 
Opsamling fra borgermøder om byudvikling 
Opsamling på borgermøde om landdistrikter 
Opsamling på borgermøde om vindmøller 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Genoptages på ekstraordinært møde den 2. juni 2009, kl. 13.00. 

Runa Christensen var fraværende. 

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 19. maj 2009 Side 643
 

 
10 Ansøgning om principgodkendelse af ny butiks- og boligbebyggelse 

ved Grønnegade/Gravensgade Brønderslev 
J.nr.: 01.02.03P19/dwtfbb 
 09/15252 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om principiel godkendelse af et nyt butiks-
og boligprojekt ved Grønnegade/Gravensgade i Brønderslev. 

Byggeriet opføres som randbebyggelse i 2½ etage mod vej/nabo og 3 etager mod parkerings-
og opholdsarealer. Byggeriet påregnes opført i 2 etaper, hvor 1. etape indeholder butiksareal på
926 m2 og boligareal på 2.155 m2 (28 boliger), mens 2. etape indeholder boligareal på 2.089 m2

(30 boliger). Den nuværende bygning på grunden (matr.nr. 4aq, V. Brønderslev, V. Brønders-
lev Jorder) nedrives. 

Byggeriet opføres efter samme koncept som byggeriet "Arkaden" i Brønderslev. 

Det ansøgte byggeri kræver udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg, idet den eksisterende
ramme 1361.35 angiver et makimalt etageantal på 1 for arealet, hvor byggeriet placeres. Lige-
ledes vil projektet udløse lokalplan, idet byggeriet vurderes at være et større bygge- og anlægs-
arbejde, som vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. 

Det nye byggeri kan etableres indenfor detailhandelsrammen for området (centrum), idet den 
tidligere butik på grunden lagde beslag på 3.295 m2. Med butiksbyggeriet frigøres således ca. 
2.370 m2 til detailhandelsrammen.  

Der er ikke regnet på om friareal- og parkeringskrav er opfyldt i projektet. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get tager stilling til, om projektet skal fremmes, og det nødvendige plangrundlag i form af kom-
muneplantillæg og lokalplan udarbejdes. 

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

• fastlægger at ansøger bidrager til udarbejdelsen af lokalplanen i form af et udkast til lokal-
plan, 

• at ansøger vælger lokalplankonsulent i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Forsy-
ning. 

• at Udviklings- og planlægningsudvalget prioriterer lokalplanen ind på prioriteringslisten. Se
bilag. 

 
Bilag: 
Ansøgning om principgodkendelse af byggeri 
Prospekt 
Notat om arealoversigt 
Situationsplan 
Notat - prioritering af lokalplaner 14. april 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget anbefaler principiel godkendelse af butiks- og boligprojektet i 2½ etage mod nabo/vej 
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og 3 etager mod parkerings- og opholdsareal. 

Der er hermed ikke taget stilling til øvrige forhold i projektet. 

Det anbefales, at projektet tilpasse øvrig bebyggelse i området/pladsen. 

Runa Christensen var fraværende. 
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11 Trafikplan for Nordjylland 2009-12 - orientering om budget- og køre-

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

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøfter indfø-
relsen af kommunalt tilskud til flextursystemet som et alternativ til teletaxasystemet med virkning
fra sommeren 2010 og tager stilling til de økonomiske konsekvenser af Trafikplan for Nordjyl-
land herunder, om der skal udmeldes overordnede rammer for økonomi og serviceniveau for 
specielt de regionale ruter 75, 208 og 209 som overdrages kommunen.  

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april 2009: 
Taget til efterretning. 

 
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.  

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 19. maj 
2009 

Trafikplan og oplæg til implementeringstakten blev godkendt på NT´s bestyrelsesmøde den 29.
april 2009. Trafikplanen og tilhørende implementeringsplan danner udgangspunkt for første ud-
kast til budget 2010. Af tidsplanen for implementeringen af trafikplanen, der blev forelagt på be-
stillermøde den 28. april 2009, fremgår det, at eventuelle forhåndsindmeldinger til NT´s budget
2010 ønskes modtaget ultimo maj måned. Brønderslev kommune skal således tage stilling til,
om man vil kunne opretholde serviceniveauet på de regionale ruter, som trafikplanen foreslår 
overdraget kommunen, svarende til en årlig ekstraudgift på 1,4 mio. kr., eller man vil udmelde et 
lavere serviceniveau, via besparelser på ruterne eller omlægning af teletaxa og eller weekend-
kørsel til flextur. Herefter sendes budget 2010 i høring hos kommunerne og regionen medio juni
2009 med frist for tilbagemelding primo september. Detailplanlægningen af eventuelle æn-
dringsforslag foretages i samråd med nabokommunerne og NT i løbet af efteråret 2009.  
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Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 14. april 2009, at spørgsmålet
om ensartet takstsystem ved indførelsen af flekstursystemet og eventuelle justeringer af ser-
viceniveauet på de ruter, der fra sommeren 2010 overgår fra regionale til fælleskommunale ru-
ter, drøftes med køreplanlæggerne i de implicerede nabokommuner. Synspunkterne fra dette
møde skal forelægges på mødet den 19. maj 2009, hvor kommunens forhåndsmelding til NT´s
budget 2010 forventes fastlagt.  

Fagenheden for Teknik og Miljø har drøftet disse forhold på bestillermødet hos NT den 28. april
2009. På mødet blev oplyst, at Jammerbugt har indført Flextur med kommunal tilskud og ung-
domsrabat, og Hjørring kommune har truffet beslutning om at indføre det. Frederikshavn kom-
mune har endnu ikke taget stilling. NT fremlagde på bestillermødet reviderede beregninger på
konsekvenserne for kommunerne ved indførelse af flexturordning med kommunal tilskud. Be-
regninger er tilpasset erfaringerne fra de første måneder med forsøgsordningen i Jammerbugt
kommune. Beregningerne viser, at Brønderslev kommune vil få en ekstraudgift på 520.920 kr. 
ved indførelse af flexture med kommunalt tilskud og 590.8l7 kr. ved indførelse af kommunalt til-
skud med en yderligere ungdomsrabat. Erstatter kommunen teletaxaturene med flexture, kan 
udgifterne til teletaxa 509.322 kr. (regnskab 2007) fratrækkes. På bestillermødet blev aftalt, at 
eventuelle forslag til serviceforringelser på de regionale ruter, som overgår til fælleskommunale
ruter, skal drøftes videre kommunerne imellem i samråd med NT.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for økonomi bemærker, at der ikke er afsat ekstra midler i budgetoverslagsår 2010 til
gennemførelse af trafikplanen. 

 
Bilag: 
Budgetproces 2010, Trafikplan og Køreplanproces (tidligere udleveret) 
Referat af bestillermøde 28. april 2009 - Referat 28. april 2009 
Køreplanproces 2010 - NT 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Udvalget anbefaler NT og fagenheden at udarbejde køreplanforslag med henblik på yderligere 
minimering af ekstraomkostningerne, dog således pendlings dækningen er til stede. 

Udvalget tilkendegiver overfor NT, at processen for fastlæggelse af budget ikke er tilpasset den
kommunale budgetproces. 

Udvalget er positiv overfor, at der arbejdes videre med flexturskonceptet til afløsning for teleta-
xa. 

Bilag "Besparelsesmuligheder"  udleveret. 

Runa Christensen var fraværende. 
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12 Ansøgning om opstilling af vindmøller i Ryå Vest 
J.nr.: 01.02.20G01/dwtfbb 
 08/319 Åben sag 
  UP/ØK

 
Indstilling: 
 
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. 

 
Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2009: 
Kommunen vil gerne medvirke ved mageskifte uden omkostninger for kommunen. 

Steen Christensen var fraværende. 

 
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 tilrettet sit pro-
jekt således, at de fire sydligste møller i det oprindelig projekt er fjernet og i stedet er der opstil-
let 2 møller i en parallel række med de fire nordligste møller. 

Der er opnået mundtlige aftaler med de berørte lodsejere (2 stk.).  

Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af nødvendigt plan- og miljø-
grundlag. 

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 var indbudt til mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april, hvor 
klubben redegjorde for deres synspunkter i forbindelse med projektet. 

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 19. maj 
2009:

Der er den 6. maj 2009 afholdt møde mellem Brønderslev Modelflyveklub, vindmølleprojektan-
søger og Brønderslev Kommune. På mødet blev der enighed om, at der indgås en skriftlig aftale
omkring rammerne for udflytning af modelflyveklubben mellem flyveklubben og Vindmøllepro-
jektansøger. Denne aftale skal godtgøre at Brønderslev Modelflyveklub ikke stilles ringere med
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den nye placering end med deres nuværende placering. Aftalen fremsendes til kommunen, så-
ledes at det videre planlægningsarbejde i forbindelse med vindmølleplanlægningen kan igang-
sættes. Det blev aftalt at aftalen fremsendes til kommunen inden Udviklings- og Planlægnings-
udvalgets møde den 19. maj 2009. 

 
Bilag: 
Ansøgning om tilladelse til at opsætte vindmøller i Ryå Vest (tidligere udleveret) 
Kort over 6 møller med en højde på 127 meter (tidligere udleveret) 
Støjberegning (tidligere udleveret) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Behandling udsat, da aftale ikke er modtaget. 

Runa Christensen var fraværende. 
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13 Kollektiv trafik - ændring af rute 203 
J.nr.: 13.05.06G01/dwtfjkk 
 08/18849 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet godkendte på møde den 26. marts 2009 analyserapporten "Koordinering af servicetra-
fik og skolekørsel i Brønderslev Kommune"´s forslag til besparelser. Besparelserne indebærer
blandt andet, at rute 203 omlægges således, at den fra sommeren 2009 kører over Ø. Brøn-
derslev og Hallund med kraftig reduktion i antallet af ture over Sterup. Disse ture var i rapporten 
begrænset til en morgen- og sen eftermiddagstur.  

Borgerne i Sterup indgav ved rapportens høringsfase skriftlige klager over denne serviceforrin-
gelse. Ved borgermøde i Sterup den 5. maj 2009 blev konsekvenserne ved ruteomlægningen 
debatteret, herunder alternative løsningsforslag til afkortning af ruteforløbet ved Sterup by. På 
borgermødet dukkede et forslag om omlægning af ruten op således, at den fremover kører ad 
Løthvej frem for Abildgårdsvej og dermed blot stopper i sydenden af byen. Forslaget har efter-
følgende været forelagt NT med henblik på at undersøge muligheden for at indbygge flere ture
forbi Sterup by. NT har således sendt en revideret køreplan i høring hos entreprenøren Arriva,
som betyder, at der i retning fra Hjørring mod Brønderslev kan opnås ture over Sterup med af-
gang fra Hjørring kl. 6.40, 12.21, 15.08, 16.10 og 17.45. I retning Brønderslev mod Hjørring kan
opnås ture over Sterup med afgang fra Brønderslev kl. 6.21, 11.06, 13.45, 14.53, 16.26 og
17.30.  De ekstra eftermiddagsture over Sterup vil specielt gavne elever i 10. klasser, gymnasier 
og handelsskoler fra Sterup området. En ekstraudgift op ca. 32.000 kr., som foreslås afholdt 
over de afsatte midler til uforudsete udgifter på 168.000 kr.  

Fagenheden for Teknik- og Miljø har den 11. maj 2009 sendt NT´s oplæg til revideret køreplan 
for rute 203 til udtalelse hos Sterup Borgerforening med anmodning om svar senest den 15. maj
2009.  Deres høringssvar vil blive forelagt på mødet. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Godkendt. 

Runa Christensen var fraværende. 

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 19. maj 2009 Side 650
 

 
14 Ansøgning om tilskud til synliggørelse af turistattraktioner 
J.nr.: 24.05.00Ø40/dwfsss 
 09/13350 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 20. april 2009 modtaget en ansøgning fra Dronninglund Turist-
forening om tilskud på 20.000 kr. til at forbedre synliggørelse af turistattraktioner i den østlige 
ende af kommunen.  

Turistforeningen synes, at det er vigtigt for kommunen at markedsføre attraktioner i den østlige
ende af kommunen, og at de er af den overbevisning, at det skal gøres i et samarbejde med
kommunen. Udviklingsrådet har bevilget 30.000 kr. til turistservicering i Asaa i 5 sommeruger, 
men dette tilskud er ikke tilstrækkelig. 

De 20.000 kr. skal blandt andet anvendes til at få genoprettet og vedligeholdt Audioguider ved
Dorf Mølle, Sømosen, Knøsen, Voergaard Slot og Asaa Havn.  

Turistforeningen vil i samarbejde med Dronninglund Slot indrette "hundehuset" foran Dronning-
lund Slot med opslagstavler og reoler til brochurer og anden information til turisterne. 

Turistforeningen vil sammen med Dronninglund Handelsstandsforening arbejde på at udnytte
de tomme butiksruder i Dronninglund. De ønsker at signalere aktivitet i stedet for tomme butiks-
lokaler, hvilket betyder udgifter til logo og film m.m. En lignende løsning skal også tilbydes na-
bobyerne. 

Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling til ansøg-
ningen. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Godkendt. 

Runa Christensen var fraværende. 
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15 Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009  
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 09/11841 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
Beslutning i Økonomiudvalget den 7. maj 2009: 

Fremsendes til fagudvalg med opfordring til at finde mulige afdækninger og initiativer som kom-
pensation for overskridelserne på service- og overførselsudgifterne. 

Punktet genoptages på næste økonomiudvalgsmøde. 

Opfølgning på aftalepunkter i budget 2009 udleveret. 

Mikael Klitgaard var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 1 pr. 31. 
marts 2009.   

Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og
Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.  

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:  

Serviceudgifter............................................................................................ +10.534.000 kr.

Overførsler.................................................................................................. +11.160.000 kr.

Finansiering................................................................................................ +498.000 kr.

Netto........................................................................................................... +22.192.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte
bilag over den samlede budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2009. Endvidere vedlægges status
vedr. opfølgningen på opmærksomhedspunkter fra budget 2009. 

Forretningsledelsen drøftede i møde den 28. april 2008 budgetopfølgning 1 med følgende
bemærkninger: 

I forhold til overførselsudgifterne vil der formentligt komme en midtvejsregulering i 2009 som
delvis kan finansiere merudgifterne. KL er i gang med at undersøge kommunernes forventnin-
ger til overførselsudgifterne og resultatet heraf vil formentlig foreligge medio maj 2009. Sidst KL 
undersøgte området, var forventningen en samlet overskridelse på ca. 1 mia. kr. i 2009 og
Brønderslev Kommunes forholdsmæssige andel heraf udgør ca. 6.0 mio. kr. Det anbefales, at
merforbruget på overførselsudgifterne ses i sammenhæng hermed. Samtidig kan det overvejes 
at afhjælpe stigningen i overførselsudgifterne ved at investere sig ud af problemerne, f.eks. ved
flere ansatte på Jobcentret. 
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Vedrørende merudgifterne på serviceudgifterne opfordrer Forretningsledelsen til, at det samle-
de Byråd træffer beslutninger, der kan bremse stigningen i serviceudgifterne og herunder, at det
besluttes, hvorvidt der skal igangsættes en udarbejdelse af et afdækningskatalog og i givet fald
hvor stor en procentsats, der ønskes afdækket. 

 
Bilag: 
Budgetopfølgning 31-3-2009 - Revideret 7-5-2009 
Aftalepunkter til budgetopfølgning - revideret udgave 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Halvdelen af restmidlerne på erhvervs- og turistområdet tillægges kassebeholdningen. 

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

 
Sagsfremstilling: 
1. Orientering om puljer i trafikforliget og medfinansiering.  

2. Erhvervstræf i DI-regi. 

 
Bilag: 
Orientering om puljer i trafikforliget og medfinansiering 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Taget til efterretning. 

Runa Christensen var fraværende. 
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17 Lukket sag - Tilladelse til limousinekørsel 
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