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01 Lokalplanforslag nr. 11-16 "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/17107 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Ansøger ønsker at opføre en dagligvarebutik på ca. 1.400 m² på hjørnet af Hellumvej og Bred-
kærsvej i Klokkerholm. Arealet har været sendt i udbud og der kom kun bud fra ansøger. Der er
sket matrikulær berigtigelse af arealerne og lokalplanområdets areal udgør ca. 3.500 m².  

Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 11-16 for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm". Lo-
kalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 6.C1: Centerområde
med blanding af boliger, mindre erhverv, butikker m.v., Borgergade, Klokkerholm by. Lokalpla-
nen for området er i overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor ikke udarbejdet
et kommuneplantillæg. Lokalplanen sikrer, at der i området kan opføres én dagligvarebutik. Be-
byggelsens placering fastlægges ud fra et angivet byggefelt, der skal sikre, at der tages størst
mulig hensyn til Hellevad Kirke. Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på, at kortbilag 
nr. 2 ikke er ajourført. Bebyggelsesfeltet vil udvides, således at indgangsparti også placeres in-
denfor byggefeltet. Bebyggelsen placeres mod syd og der etableres parkeringsarealer mod
nord. Varetilkørsel vil ifølge planforslaget ske via genåbning af overkørsel fra Hellumvej og vare-
levering vil ske ved bebyggelsens østvendte facade. 

Disponeringen forekommer meget stram og giver ikke mulighed for fleksibilitet. Såfremt der skal
inddrages yderligere areal fra naboejendomme, skal lokalplanen erstattes af en ny lokalplan. 
Ansøger er forespurgt, om han ønsker at inddrage naboejendomme i lokalplanområdet for at
sikre, at en eventuel fremtidig udvidelse kan ske uden udarbejdelse af ny lokalplan. Ansøger
ønsker ikke at inddrage yderligere areal i lokalplanområdets afgrænsning.  

Detailhandelsbestemmelserne 

Miljøcenter Århus er blevet kontaktet vedrørende fortolkning af om Klokkerholm er et lokalcenter
jf. planlovens detailhandelsregler. Ifølge Miljøcenter Århus er Klokkerholm ikke omfattet af defi-
nitionen af et lokalcenter i planlovens forstand. Dette sammenholdt med, at lokalplanområdet
ligger inden for kommuneplanens afgrænsning til centerområde betyder, at planlovens § 5q,
stk. 1 gælder for lokalplanområdet. Herved må der indenfor bymidter ikke fastsættes butiksstør-
relse, der overstiger 3.500 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker. Lokalplanen er i overens-
stemmelse med de gældende bestemmelser og retningslinier. 

Støjredegørelse 

Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 13. januar 2009, at der i forbin-
delse med udarbejdelse af lokalplanforslaget skulle udarbejdes støjberegning for varelevering,
da det erfaringsmæssigt giver miljømæssige problemer.  

Ansøger har fået udarbejdet en støjredegørelse for varelevering, der redegør for fremtidig for-
ventede støjbidrag fra varelevering. Varetilkørsel er forudsat at foregå 5 gange dagligt i perio-
den på hverdage fra klokken 07-18 og lørdage er der forudsat varetilkørsel dagligt i perioden fra 
klokken 07-14. Støjberegningerne viste, at støjgrænseværdierne ikke kunne overholdes i for-
hold til den faktiske anvendelse af området. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om støj, skal Mil-
jømyndigheden ved fastsættelse af støjgrænser tage hensyn til områdets faktiske anvendelse.
Hvis den faktiske anvendelse er mere støjfølsom end den planlagte, så er det den faktiske an-
vendelse, der skal ligges til grund for fastsættelse af støjgrænseværdierne. Støjgrænserne er
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ikke lovfæstede, men de vil blive lagt til grund for et påbud ved en eventuel klage over støj. 

Der er efterfølgende lavet et tillæg til støjredegørelsen. Støjberegningerne viser, at man i største
del af området kan overholde støjgrænseværdierne, såfremt der etableres en støjafskærmning
mod naboejendomme. Dog kan støjgrænserne ikke overholdes i et enkelt punkt, mod ejen-
dommen Klintevej 5.  

Miljøvurdering 

Det blev besluttet i Fagenheden for Teknik og Miljø, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering,
da det vurderes, at gennemførsel af planen kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i
forhold til støj fra varelevering. Der henvises til lov om miljøvurdering af planer og programmer -
lov nr. 316 af 5. maj 2004.  

Konklusionen på miljøvurderingen er, at det ikke kan udelukkes, at den konkrete støjbelastning,
når butikken er i drift, kan være i overensstemmelse med støjgrænseværdierne. Hvis det efter-
følgende viser sig, at støjgrænseværdierne ikke kan overholdes f.eks. i forbindelse med en kla-
ge over støj, vil virksomheden blive stillet overfor et påbud om at reducere støjbelastningen.
Brønderslev Kommune har ikke mulighed for at skride ind overfor dagligvarebutikken før der fo-
religger en konkret overskridelse af støjgrænserne - altså før butikken er i drift. 

Vejanlæg 

Mandag den 25. juni 2009 blev der afholdt møde i Færdselssikkerhedsudvalget, hvor etablering 
af dagligvarebutik blev præsenteret. Udvalget viste en skepsis overfor projektet både med hen-
syn til genåbning af overkørsel ved Hellumvej og til dels at den tunge trafik skal bakke i området 
omkring krydset ved Klintevej med private boliger.  

Færdselssikkerhedsudvalget foreslog til mødet, at den foreslåede sydlige adgangsvej til Hel-
lumvej alene anvendes til indkørsel for varetransport uden forbindelse til Klintevej. Udkørsel af
varetransporten foreslås ske langs bygningens østside ud til Bredkærsvej. Dette indebærer at 
bygningens bredde skal reduceres.  

Da området i forvejen er trængt, vil en indskrænkelse af byggefeltet ikke være optimal for ansø-
gers udviklingsmuligheder. Såfremt man etablerer vej øst om ny bebyggelse vil denne muligvis
benyttes som smutvej til butikken, medmindre indkørsel fra Hellumvej kun kan ske for vareleve-
ring, samt at Klintevej bliver lukket for gennemkørsel. Yderligere vil en etablering af vej langs
butikkens østvendte facade bevirke, at ejendomme, der støder op hertil, vil blive påvirket af støj 
fra varelevering og eventuel anden kørsel i området.    

Der skal sideløbende med lokalplanprocessen ske godkendelse af de nødvendige fysiske æn-
dringer af områdets vejanlæg. Der vil på mødet i Teknik og Miljøudvalget den 22. juni 2009 blive
behandlet en sag vedrørende om- og nedlæggelse af offentligt vejareal i området i relation 
til lokalplanforslag nr. 11-16.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get godkender lokalplanforslag nr. 11-16 for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" enten 
som fremlagt på mødet eller med ændring af områdets vejanlæg som foreslået af Færdselssik-
kerhedsudvalget og derefter sender forslaget ud i 8 ugers offentlig høring iht. Planlovens § 24.  

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 11-16 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 25. juni 2009: 
Lokalplanforslaget indstilles fremlagt i høring. 

Efter høringsperioden samarbejdes forslag med sagen vedrørende nedlægning og omlægning
af vejareal ved Klintevej 1 for at tage hensyn til færdselssikkerhedsmæssige problemstillinger. 
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