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01 Kommuneplan 2009 - hovedstruktur - vindmøller 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Kommuneplan 2009 er under udarbejdelse og i forbindelse med dette arbejde skal Byrådet i
følge planlovens §11a stk. 5 tage stilling til evt. udlægning af nye områder til vindmøller i kom-
munen. I forslaget til hovedstruktur, jf. bilag 4.3 Vindmøller, er der peget på 5 områder, som kan
udlægges til nye vindmølleområder. Disse områder er udpeget på baggrund af en undersøgel-
se, der blev foretaget i 2007 af Stabsenheden for Udvikling og Planlægning. 

Baggrunden for denne undersøgelse var, at Nordjyllands Amt ved udgangen af 2006 vedtog re-
gionplantillæg nr. 198, som udlagde 8 områder, herunder Ryå Øst ved Brønderslev, til nye 
vindmølleområder. Daværende Brønderslev Kommune havde gjort indsigelse mod regionplantil-
lægget, dog uden at indsigelsen blev imødekommet. Byrådet besluttede herefter ikke at iværk-
sætte planlægningen for vindmølleparken i Ryå Øst, og fik i stedet en aftale med Miljøminister
Troels Lund Poulsen om, at Brønderslev Kommune kunne planlægge for en alternativ placering
af den regionplanlagte vindmøllepark ved Ryå Øst. Der blev således gennemført en screening
af mulige egnede arealer til vindmøller i kommunen, og der fremkom 6-7 mulige vindmølleom-
råder. Denne undersøgelse blev forelagt Byrådet den 3. april 2008, hvor det blev besluttet at til-
kendegive overfor Miljøministeriet, at Byrådet har til hensigt at planlægge for en alternativ place-
ring af møllerne ved Ryå Vest. 

De områder, der er foreslået udpeget i forslag til hovedstruktur i Kommuneplan 2009, er dels de
to områder Ryå Vest og Ryå Øst (vestlig del) samt yderligere tre områder Stenum Vest, Ø.
Hjermitslev Kær og Pulsen ved Voergård. 
På baggrund af,  
• at beslutningen om at udskyde tidsplanen for endelig vedtagelse af kommuneplan, har af-

født flere konkrete henvendelser fra interesserede lodsejere om det uhensigtsmæssige i at 
udskyde beslutningsprocessen for udpegning af vindmølleområder,  

• et ønske om at opnå kommunens målsætninger som klimakommune,  
har borgmesteren anmodet om, at den endelige politiske stillingtagen til hvilke områder, der skal
udlægges som vindmølleområder, bliver fremskyndet i forhold til tidsplanen for kommuneplanen 
i øvrigt, hvorfor sagen fremsendes til politisk behandling i udvalg og byråd. 
 
Bilag: 
4.3_vindmøller - kortbilag til hovedstrukturafsnit om vindmøller 
4.3_vindmøller - afsnit til hovedstruktur i kommuneplan 2009 om vindmøller 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Udvalget ønsker ikke at fremskynde vindmølleplanlægning i forhold til kommuneplanens tids-
plan i øvrigt. 

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 11. august 2009 Side 677
 

 
02 Kommuneplan 2009-2021 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2009: 
Genoptages på ekstraordinært møde den 2. juni 2009, kl. 13.00. 

Runa Christensen var fraværende. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 2. juni 2009: 
Udvalget godkendte:  

• prioritering af bolig- og erhvervsudviklingsområder, som sendes i høring  

• prioritering af vindmølleområder sendes til høring  

• relevante kapitler sendes til høring i fagudvalg 

Sagen genoptages på næste ordinære møde. 

Runa Christensen var fraværende. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. juni 2009: 
Udvalget indstiller en udsættelse af tidsplanen, således kommuneplanforslaget sendes i høring
pr. december 2009.  

Detailhandelsplan udarbejdes særskilt, således denne kan vedtages pr. december 2009.  

Tidsfrist for forslag fra eksterne parter fastsættes til 1. juli 2009.  

Politikområder med fokus for udvalget blev gennemgået. 

Udviklingsrådets bestyrelse og Økonomiudvalget inviteres til fællesmøde om erhverv og turis-
mekapitlet. 

Udvalget foreslår følgende placeringer for vindmøller sendt i høring: Ryå Vest, Ryå Øst (vestlig 
del), Stenum Vest, Ø. Hjermitslev Kær og voergaard. 

Johannes Trudslev Pedersen og Ole Bruun er imod at Stenum Vest, Ø. Hjermitslev Kær og
Voergaard sendes i høring. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår til Udviklings- og Planlægningsud-
valgets møde den 11. august 2009, at det foreliggende forslag til Hovedstruktur indgår i det
samlede kommuneplanforslag, som forelægges til godkendelse på Byrådets decembermøde
2009. 
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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 samt udlæg af varigt kolonihaveområde 
ved Sæbyvej i Asaa. 

Ændringerne vil blive gennemgået.    

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 9. juni 
2009 

Forslag til Hovedstruktur har været sendt i høring i samtlige fagudvalg. Udvalgene har ikke 
fremsendt ændringsforslag hertil, bortset fra mindre redaktionelle ændringer.  

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. 
august 2009 

Til mødet vil der blive udleveret nyt udkast til byudvikling og bosætning. 

 
Bilag: 
Opsamling fra borgermøder om byudvikling (tidligere udleveret) 
Opsamling på borgermøde om landdistrikter (tidligere udleveret) 
Opsamling på borgermøde om vindmøller (tidligere udleveret) 
Forslag til høringspartnere - hovedstruktur (tidligere udleveret) 
Samlet hovedstruktur 1-7 (tidligere udleveret) 
Arealer til byudvikling (tidligere udleveret) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Hovedstrukturforslag fremsendes til politisk behandling.  

Bystruktur ændres, således at byer med over 200 indbyggere indarbejdes som lokalbyer.  
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03 Kommuneplantillæg 22(B) og 38(D) - Detailhandelsplan 2009 
J.nr.: 01.02.03P15/dwupmhp 
 09/17097 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Sagsfremstilling: 
Et stort tema i revisionen af Kommuneplan 2009 er udviklingen inden for detailhandelsområdet.

Ifølge planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer, rammer og redegørelse for de-
tailhandelsstrukturen i kommunen. Retningslinjerne afgrænser de områder, hvor der kan etable-
res detailhandel og fastsætter maksimale bruttoetagearealer for henholdsvis butiksområderne i
byerne og de enkelte butikker. I kommuneplanrammerne fastsættes indholdet for lokalplaner
med hensyn til det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende 
byggeri til butiksformål samt det maksimale butiksareal for den enkelte butik. I redegørelsen
skal der bl.a. ske en vurdering af omfanget af det eksisterende butiksareal sammenholdet med
behovet for nyt areal og en angivelse af målsætningen for kommunens detailhandelsstruktur.  

Ovenstående er sammenfattet i ”Detailhandelsplan 2009 - Brønderslev Kommune”. Detailhan-
delsplanen er baseret på en detailhandelsanalyse, der er gennemført i alle kommunens store
og mellemstore byer (egnsbyer, områdebyer og lokalbyer efter bymønstret).  

Detailhandelsanalysen og -redegørelsen ledsages af en række kortbilag, der udpeger områder
inden for hvilke, der kan etableres detailhandel, og en tabel, der sammenfatter rammerne for
byernes udviklingsmuligheder inden for detailhandel.  

Da den nye kommuneplan først vil blive vedtaget i foråret 2010, vil detailhandelsplanen skulle
vedtages som et kommuneplantillæg til begge de nugældende kommuneplaner. Kommuneplan-
tillæggene benævnes henholdsvis 22(B) for Gl. Brønderslev Kommune og 38 (D) for Gl. Dron-
ninglund Kommune.  

Den vedlagte detailhandelsplan vedlægges som råtekst. En layoutet udgave inkl. alle kortbilag
forventes færdiggjort til de politiske møder.  

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet godkender forslag til de-
tailhandelsplan med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger i perioden fra uge 36 til 
43. 

 
Bilag: 
Detailhandelsplan 2009 
Rammer for detailhandel i byerne 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Anbefales sendt i høring. 
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04 Lokalplanforslag 06-45 "Boligområde og rekreativt område ved Ræv-

dalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/929 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 06-45 for "Boligområde og rekreativt område ved Ræv-
dalslunden, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 27 (D). Lokalplanforslag nr. 06-
45 omfatter et areal på ca. 11,5 ha. Indenfor lokalplanens delområde I muliggør lokalplanen, at 
der kan opføres tæt-lave boliger. Delområde II og III udlægges til rekreative formål og overføres
med lokalplanen fra landzone til byzone. Delområde II omfatter et eksisterende kolonihaveom-
råde, mens delområde III er et eksisterende grønt område beliggende centralt i Dronninglund 
by. Indenfor delområde III sikrer lokalplanen bevaring af den eksisterende beplantning. 

Indenfor lokalplanforslagets delområde I er der mulighed for at etablere et tæt-lavt boligområde. 
Der er i lokalplanforslaget fastsat en minimums grundstørrelse på 400 m2 eksklusiv andel i fæl-
les friarealer, der sikrer, at området vil fremstå relativt åbnet og at den enkelte bolig vil have an-
vendelige friarealer. Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 17. marts
2009, at der skulle indarbejdes et mere centralt beliggende fælles friareal i boligområdet. I lo-
kalplanforslaget er der indarbejdet et centralt beliggende fælles friareal. Friarealet kan benyttes
til opførelse af et fælleshus eller lignende for boligområdet. Lokalplanforslaget indeholder desu-
den krav om, at der skal etableres stitilslutninger fra boligområdet til eksisterende stier i lokal-
planens delområde III.  

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer
og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslagene ikke
er omfattet af krav om miljøvurdering.  

Tilslutningspligt til antenneforening 

Planlovens § 15, stk. 2, nr. 11 og 13 giver kommunen hjemmel til at fastsætte bestemmelser om 
tilslutningspligt til fællesantenneanlæg samt medlemspligt til en antenneforening eller grundejer-
forening, som driver et fællesantenneanlæg. Tilslutningspligten omfatter en pligt til at tåle den
tekniske installation på ejendommen og en forpligtigelse til at betale tilslutningsbidraget samt 
andelen af faste årlige udgifter. Tilslutningspligten omfatter ikke pligt til at aftage og betale for
radio- og tv-signal fra fællesantenneanlæg.  

Den teknologiske udvikling har bevirket, at der er kommet flere valgmuligheder i forhold til leve-
ring af tv-signaler. Brønderslev Kommune har hidtil indføjet en bestemmelse om tilslutningspligt
til antenneforening i lokalplaner for nye boligområder. Lokalplanernes tilslutningspligt betyder, at 
beboerne i områderne forpligtiges til medlemskab af antenneforeningen og dermed betaling
hertil. Beboerne vil således skulle betale til antenneforening, også selvom de vælger en anden
tv-udbyder. 

Den planmæssige begrundelse for at fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt til antennefor-
eninger har hidtil været hensynet til at sikre forsyning med radio- og tv-signaler samt arkitektoni-
ske hensyn til bygningernes ydre fremtræden. Den planmæssige begrundelse for at fastholde
tilslutningspligt i nye boligområder er ikke længere til stede i samme grad, da der er udviklet nye 
konkurrencedygtige forsyningsmuligheder som eksempelvis bredbåndsnettet. De arkitektoniske
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hensyn kan sikres i lokalplanen ved at forbyde tagantenner og begrænse parabolantenner.  

Fagenheden foreslår, at der ikke fremover indarbejdes bestemmelser om tilslutningspligt til an-
tenneforeninger i lokalplaner for nye boligområder. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår,  

• at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling til, hvorvidt lokalplaner for nye boligom-
råder skal indeholde tilslutningspligt til antenneforening,  

• at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 06-45 "Boligområde og rekreativt område ved 
Rævdalslunden, Dronninglund" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 27 (D) og sender for-
slagene ud i 8 ugers offentlig høring.  

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 06-45 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Anbefales sendt i høring. 

Forhold vedrørende tilslutningspligt til antenneforening belyses nærmere inden endelig vedta-
gelse. 
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05 Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Ryttergården, Thorup 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 09/17357 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 11. juni 2009 modtaget en anmodning om udarbejdelse af lo-
kalplan for opholdsstedet Ryttergården beliggende V. Thorupvej 3, Dronninglund, matr.nr. 5b 
Over Dorf Fjerding, Dronninglund. Ejendommen er beliggende i landzone i udkanten af Thorup.

Beskrivelse af Ryttergården 

Ryttergården er et socialpædagogisk opholdssted med plads til 13 børn og unge. Der modtages 
ikke personer med et aktivt misbrug eller udviklingshæmmede. Ryttergården indeholder desu-
den en skole, hvor beboerne undervises samt forskellige former for beskæftigelse/jobtræning.
Skolen er godkendt i henhold til sociallovgivningen til op til 20 elever, men der undervises pt. ik-
ke andre elever end Ryttergårdens beboere. Der er i alt 22 ansatte på Ryttergården.  

Udover opholdsstedet Ryttergården drives ejendommen landbrugsmæssigt i form af et stutteri.
Stutteriet anvendes også i behandlingen/aktiveringen af Ryttergårdens beboere. 

Der bor pt. 12 børn/unge på Ryttergården. Ryttergården er i henhold til sociallovgivningen god-
kendt til 9 beboere, men har søgt om godkendelse til 13 beboere. I forhold til planlovgivnin-
gen var Ryttergården tidligere godkendt til 8 beboere med en landzonetilladelse. Fagenheden
for Teknik og Miljø meddelte den 15. juni 2009 en midlertidig landzonetilladelse til 13 beboere
med vilkår om udarbejdelse af en lokalplan inden for en tidsfrist på 1½ år. Kopi af landzonetilla-
delsen er vedlagt i bilag. Ryttergården ønsker med lokalplanen mulighed for at udvide op til 15 
beboere.    

Planforhold 

Ejendommen er beliggende i landzone inden for kommuneplanens rammeområde 7.V1 - det 
åbne land. Ejendommen fastholdes i landzone med lokalplanen, men der skal udarbejdes 
kommuneplantillæg.  

I 1998 gav Nordjyllands Amt en landzonetilladelse til at anvende ejendommen til socialpædago-
gisk opholdssted med betingelse om, at det bebyggede areal ikke måtte udvides. Forudsætning
for landzonetilladelse var 8 beboere. I 1999 gav Nordjyllands Amt landzonetilladelse til at ind-
drage ejendommens stuehus til beboelses- og undervisningsformål. I 2008 gav Brønderslev
Kommune en midlertidig landzonetilladelse til at opstille en pavillon til undervisningsformål, da 
der var et akut behov for forbedring af Ryttergårdens undervisningsforhold. Den midlertidige til-
ladelse udløb den 1. september 2008. Ryttergården har efterfølgende søgt om at få en perma-
nent tilladelse til pavillonen. I landzonetilladelsen til pavillonen blev Ryttergården gjort opmærk-
som på, at udvidelse af antallet af beboere på opholdsstedet normalt vil kræve lokalplan og at
lokalplanprocessen vil tage op mod 1 år.   

Fagenheden vurderer, at den ønskede udvidelse af Ryttergården til 13 beboere og permanent 
opstilling af en pavillon til undervisningsformål er lokalplanpligtigt. I Fagenhedens vurdering er
det taget udgangspunkt i Nordjyllands Amts tidligere praksis på området. Nordjyllands Amt op-
delte tidligere opholdsstederne i tre kategorier: mindre opholdssteder, større opholdssteder 
samt institutioner. Ryttergården vil med sin godkendelse til 8 beboere være karakteriseret som
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et større opholdssted, hvilket kan etableres med en landzonetilladelse. En udvidelse af antal
beboere til i alt 13 bevirker, at Ryttergården vil blive karakteriseret som en egentlig institution.
Institutioner kan som udgangspunkt kun etableres på baggrund af lokalplanlægning.  

Fagenheden vurderer, at udvidelse af Ryttergården kan bevirke en væsentlig påvirkning af lo-
kalområdet, og udvidelsen derfor bør ske på baggrund af en lokalplan, der sikrer offentlighe-
dens inddragelse i processen samt at miljømæssige aspekter inddrages i udvidelsen af Rytter-
gården. En lokalplan vil desuden give Ryttergården klare retningslinier for institutionens fremti-
dige udvidelsesmuligheder.  

Køb af ejendom 

Ryttergården planlægger køb af en tilstødende ejendom til etablering af et opholdssted med 8 
beboere. Tanken med ejendommen er, at stedet skal fungere som udslusningssted for Rytter-
gårdens beboere, men vil også kunne optage andre. Stedet er endnu ikke godkendt i forhold
til sociallovgivningen. Såfremt ejendommen opkøbes og anvendes til opholdssted anbefaler Fa-
genheden, at ejendommen medtages i lokalplanen, da det vurderes, at det i praksis vil være 
svært at adskille de to institutioner.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget igangsæt-
ter udarbejdelse af lokalplan nr. 20-33 og kommuneplantillæg nr. 33 (D) på betingelse af: 

• at ansøger bidrager med et udkast til lokalplan,  

• at lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med Brønderslev Kommune,  

• at ejendommen inddrages i lokalplanen såfremt denne erhverves og omdannes til opholds-
sted.  

 
Bilag: 
Anmodning om udarbejdelse af lokalplan 
Oversigtskort 
Midlertidig landzonetilladelse til Ryttergården 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Godkendt. 
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06 Prioritering af lokalplaner 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtftaj 
 08/776 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget indplacerer 
følgende lokalplaner på den prioriterede liste over lokalplaner efter udvalgets ønske: 

• 03-26 for "Børnehave Bolværksvej 2, Asaa"  

• 20-33 for "Institutionen Ryttergården, Thorup"  

• 1361-10 for "Bolig- og butiksbyggeri ved Grønnegade/Gravensgade, Brønderslev"  

• 1983-03 for "Vindmøllepark ved Ryå"  

Lokalplan nr. 1361-10 omhandler ny bebyggelse ved den gamle Kvicklygrund. Plan blev igang-
sat på mødet 12. maj 2009. 

 
Bilag: 
Notat om prioritering af lokalplaner 11. august 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Foretaget. 
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07 Lokalplanforslag nr. 1477-01 for "Trænningshal og område til offentlige 

formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantil-
læg nr. 21 (B) 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/653 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Byrådet vedtog på møde den 2. juni 2009 lokalplanforslag nr. 1477-01 for "Træningshal og om-
råde til offentlige formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 
(B). Lokalplanforslaget har været sendt ud i offentlig høring i perioden fra den 9. juni til den 4.
august 2009. Lokalplanen sikrer, at der inden for området kan opføres en træningshal i tilknyt-
ning til eksisterende halbebyggelse, samt at eksisterende anvendelse af de øvrige arealer kan 
fortsætte som hidtil.   

Der er inden for høringsperioden ikke indkommet indsigelser mod lokalplanforslaget.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag nr. 1477-01 for 
"Træningshal og område til offentlig formål, Knudsgade 15, Brønderslev" samt forslag til kom-
muneplantillæg nr. 21 (B) endeligt. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Anbefales vedtaget. 
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08 Lokalplanforslag nr. 06-47 for "Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, 

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

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

Runa Christensen var fraværende. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 11. august 2009, at Byrådet godkender lokalplan nr. 06-47 for "Erhvervsområde ved Nor-
dre Ringgade, Dronninglund" samt kommuneplantillæg nr. 35 (D) endeligt. 

 
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 Grønlandsk 
Reinvest ApS 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 
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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,  

•         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 erhvervsfor-
mål i form af kontor, lager uden aktivitet i nattetimerne, klinikker, tekniske anlæg, offent-
lige 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.  

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. 
august 2009 

Lokalplanforslag nr. 06-47 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 35 (D) har været sendt ud i 
fornyet høring i perioden fra den 9. juni 2009 til den 4. august 2009. Der er foretaget ændringer i
det første udsendte planforslag efter indkommet indsigelse. Lokalplanforslaget er ændret såle-
des, at der inden for delområde II åbnes mulighed for, at der foruden lokale erhvervsformål så
som kontorer, lager, klinikker, offentlige formål og lignende kan etableres tekniske anlæg.  

Der er indenfor høringsperioden ikke indkommet indsigelser og fagenheden foreslår derfor, at
forslaget der har været sendt ud i fornyet høring endelig vedtages. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Anbefales vedtaget. 
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09 Igangsætning af lokalplan nr. 03-26 for "Børnehave, Bolværksvej 2, 

Asaa", samt forslag til kommuneplantillæg nr. 37 (D) 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 09/19547 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 23. juni 2009 modtaget ansøgning om matrikulær sammenlæg-
ning af matr.nr. 91a og 28fa, begge Aså By, Aså-Melholt. I forbindelse med ansøgning om byg-
getilladelse på ejendommene, hvor Aså børnehave ønsker at opføre udhus til deres udeaktivite-
ter henover matrikulær skel, har Fagenheden for Teknik og Miljø bedt ansøger om at få sam-
menlagt matriklerne.  

Udstykningssagen er blevet behandlet. De planmæssige forhold stemmer ikke overens med 
den faktiske anvendelse af området. For matr.nr. 91a Aså By, Aså-Melholt er gældende lokal-
plan nr. 20-21 for "Områder der overføres til byzone i Agersted, Asaa, Hjallerup, Klokkerholm".
Lokalplanen er endelig godkendt den 10. december 2002. Matriklen ligger indenfor lokalplanens
område B, der ifølge lokalplan nr. 20-21 er udlagt til boligformål med tilhørende kollektive an-
læg. Børnehaven har været etableret siden 70èrne - 80érne, altså længe før lokalplanen er ved-
taget. Opførelse af et udhus til børnehavens aktiviteter vil være i strid med lokalplanens anven-
delsesbestemmelserne, der udligger området til boligformål.  

Begge ejendomme, matr.nr. 91a og nr. 28fa, begge Aså By, Aså-Melholt, er beliggende inden 
for kommuneplanens rammeområde 2.B2, der udlægges til boligformål med tilhørende kollekti-
ve anlæg. Anvendelse af arealerne til børnehave vil være i strid med kommuneplanens ramme-
bestemmelser for området. 

Ifølge planlovens § 19 kan Byrådet dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispen-
sationen ikke er i strid med planens principper. Principperne er navnlig formålsbestemmelsen
og anvendelsesbestemmelserne. Såfremt en dispensation er i strid med principperne skal der
tilvejebringes en ny lokalplan. 

Der meddeles tilladelse til matrikulær sammenlægning af arealerne matr.nr. 91a og nr. 28fa Aså 
By, Aså-Melholt på betingelse af, at der efterfølgende udarbejdes en lokalplan for området, så-
ledes at den planlagte anvendelse af området bringes i overensstemmelse med den faktiske 
anvendelse af området. Brønderslev Kommune udarbejder lokalplanen for området. Der skal i 
forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området udarbejdes et kommuneplantillæg for
området, da den faktiske anvendelse af området ikke er i overensstemmelse med den planlagte 
ifølge kommuneplanens rammeområde 2.B2.   

Brønderslev Kommune ejer begge ejendomme, der ønskes inddraget i lokalplanafgrænsningen. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget igang-
sætter udarbejdelse af lokalplan nr. 03-26 for "Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa" samt forslag til 
kommuneplantillæg nr. 37 (D), som udarbejdes af Brønderslev Kommune. 

 
Bilag: 
Oversigtskort 
Matrikelkort 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Godkendt igangsat. 
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10 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

 
Indstilling: 
 
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. 

 
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. 
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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-
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 regio-
nalt, at drikkevandsressourcerne i Danmark skal baseres på uforurenet drikkevand. Derfor er
det vigtigt, at grundvandet beskyttes mod fremtidig forureningsrisici. Der må derfor ikke etable-
res 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.      

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. 
august 2009 
Der er afholdt nyt møde med Miljøcenter Århus den 30. juni 2009, hvor der er opnået en aftale
om tilpasning af lokalplanerne for Hjallerup øst og vest. Forudsætningen for gennemførelsen af 
en mindre del af lokalplan nr. 10-55, er i følge Miljøcenter Århus, at Miljøcentret finder nye op-
lysninger om regionplanens oprindelige udpegning af indvindingsopland. Ny skitse med lokal-
planens areal er sendt til Miljøcenter Århus den 3. juli 2009.  
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Aftalen betyder:  

• at der arbejdes videre med at undersøge, om lokalplan nr. 10-55 kan gennemføres med en 
mindre udstrækning og en sydlig placering,  

• at lokalplan nr. 10-52 i Hjallerup Vest kan gennemføres, hvis boligerne flyttes udenfor de bo-
ringsnære zoner.  

Referat fra mødet er med som bilag. 

  

 
Bilag: 
Kortbilag 1 - miljøscreening 10-52 
Kommentarer til miljøscreening 
Kommentarer til miljøscreening Brønderslev kommune 
Kort til Miljøcenter Århus 
Forslag til ny områdeafgrænsning 
Referat Miljøcenter Århus 30. juni 2009 rettet 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Orientering taget til efterretning. 

Der er tilslutning til at der arbejdes videre med løsningsforslag. 
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11 Tilpasning af lokalplanområde for "Boliger ved Tennisskoven" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 08/2208 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Lokalplan nr. 10-52 for Hjallerup vest skal tilpasses i henhold til krav fra Miljøcenter Århus om
beskyttelse af grundvandet, som nævnt i foregående punkt. Lokalplanen bliver derfor skubbet
mod vest for at friholde det boringsnære areal.  

I forbindelse med miljøscreening af den ændrede lokalplan, blev der konstateret et 14-17 år 
gammelt overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.  

Det ligger uden for gældende praksis at lave byudvikling i områder beskyttet efter naturbeskyt-
telseslovens § 3. Der vurderes ikke at være hjemmel i naturbeskyttelsesloven til, at inddrage
arealet i byudviklingsarealer i form af udstykning og bebyggelse. Dog vil der muligvis i senere 
etape kunne meddeles en begrænset dispensation til mindre justeringer af det beskyttede areal. 
Denne sag behandles i givet fald senere i Teknik- og Miljøudvalget. 

Overdrevets form og placering betyder, at gennemførelse af den nye udstykningsplan bliver
vanskelig og medfører meget stort udlæg af friarealer. Hvis alle grunde indenfor overdrevet 
overgår til friareal, vil der være ca. 63.500 m² friareal til 55 grunde. 

Fagenheden vurderer, at der ikke umiddelbart er et stort behov for grunde i Hjallerup Vest, idet
efterspørgslen retter sig mod Hjallerup øst, hvor der p.t. forhandles med Miljøcenter Århus. Der 
er p.t. 4 personer, der afventer lokalplanen i Hjallerup vest med henblik på køb.  

Når udstykningen nu skal tilpasses yderligere, påvirkes den overordnede ide i udstykningen, og 
overensstemmelsen med den vedtagne, vejledende masterplan bliver langt mindre. Det foreslås 
derfor i første omgang kun at lokalplanlægge for de 35 grunde, der ligger nord for den grønne
kile. Samtidig foreslås et areal nærmest Frederikshvile udtaget af lokalplanen, fordi hovedparten
ligger i den boringsnære zone. 

I en sådan lokalplan kan desuden laves et princip for tilpasning af masterplanen, som ikke er
bindende, men som viser vejforløbet frem til Ålborgvej tilrettet den nye udstykning. Planen kan
også vise de fremtidige muligheder for etablering af boliger i området. Ved at opdele udstyknin-
gen opnås der tid til at foretage en tilpasning af udformningen, så der opnås en højere udnyttel-
se under hensyntagen til den beskyttede natur. Der bør desuden hurtigst muligt iværksættes en
naturregistrering af arealerne indenfor masterplanen. 

Fagenheden vurderer, at forlængelsen af vejen Tennisskoven ikke p.t. er nødvendig for trafikaf-
viklingen, men mere et udtryk for et ønske om en langsigtet udvikling. 

Den foreslåede etape 1 af udstykningen berører ikke den vestligste og den sydligste matrikel. 
Den begrænsede udstykning vil derfor betyde, at der ikke skal købes jord fra mere end 2 ejen-
domme, mens den oprindelige udstykning ville medføre køb fra 4 ejendomme. Udstykningen vil
desuden blive billigere, fordi den ikke kræver ret meget vejudlæg. 

Formindskelsen af lokalplanen vil betyde, at der kommer ca. 36.250 m² friareal til 35 grunde, 
hvoraf en stor del er i de boringsnære zoner for grundvandindvinding. Det boringsnære område
foreslås udlagt til skov og udtaget af grundejerforeningens vedligeholdelsesforpligtelse for at 
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fremme salg af grundene. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 
at lokalplanens areal begrænses så kun de 35 nordligste grunde lokalplanlægges i denne eta-
pe.  

 
Bilag: 
Kortbilag 2  
Kortbilag 1 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Godkendt. 
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12 Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtfjwp 
 08/1647 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 11. november 2008, at Udviklings- og Plan-
lægningsudvalget træffer afgørelse om der kan meddeles dispensation fra lokalplan nr. 06-28 for etab-
lering af 127 m² detailhandelsforretning i ansøgt nybyggeri Stationsvej 31, Dronninglund og i givet fald 
på hvilke vilkår. 
  
Det er fagenhedens vurdering, at der i en evt. dispensation bør stilles følgende vilkår: 
• at byggeriet opføres som ansøgt,  
• at ejendommen opholdsarealer og p-pladser, som vist på situationsplan dat. 10. oktober 2008, 

etableres og færdiggøres senest ved ibrugtagning af det nye ansøgte byggeri,  
• at anden anvendelse end den ansøgte, vil kræve forudgående stillingtagen fra kommunen. 
  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. september 2008: 
Udsat. Der afholdes møde med parterne. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 7. oktober 2008: 
Udsat. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008: 
Der gives dispensation med vilkår foreslået af fagenheden. 

Ole Bruun og Johannes Trudslev er imod dispensation. 

 
Supplerende til udvalgsmødet d. 11. august 2009 
Fagenheden anmoder Udviklings- og planlægningsudvalget drøfte om dispensationsvilkår i den af 13. 
november 2008 meddelte dispensation er overholdt. 
Fagenheden foreslår at udvalget accepterer forhold etableret i terræn, dvs. p-plads, asfaltering, og 
manglende beplantning, fordi det opnåede resultat vurderes at ligge indenfor rammerne i lokalplan og 
dispensationen. 
Fagenheden ønsker med udgangspunkt i lokalplanen bestemmelse 9.1 udvalgets stillingtagen til om 
valget af tag og ydre facader virker skæmmende.  
Facader er udført i helvægselementer med murstensprægning og taget er udført med reflekterende 
glaserede teglsten.  
  
Der ønskes endvidere udvalgets stillingtagen til følgende: 
Fagenheden ønsker med henvisning til lokalplans bestemmelse 4.1 udvalgets stillingtagen til om tidli-
gere 119 m² erhvervslokale i Stationsvej 27 kan ændres til selvstændig udlejningslejlighed.  

 
Sagsfremstilling: 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 11. august 2009 Side 696
 

Brønderslev Kommune modtog den 3. juli 2008 en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny bygning 
på 127 m² og heri indrette optikerforretning på ejendommen Stationsvej 31, Dronninglund. Arealforde-
lingen i den nye bygning vil blive ca. 61 m² egentlig butik, 16 m² personalefaciliteter, resterende 50 m² 
etableres som værksted og klinik mv. Den nye bygning udføres i materialer og facader i harmoni med 
øvrige bygninger indenfor lokalplanområdet. En eksisterende ældre bolig nedrives. 

For området gælder lokalplan nr. 06-28, som i § 4 foreskriver, at området kun må anvendes til er-
hvervsformål såsom kontorer, klinikker, offentlige formål og lignende formål samt i begrænset omfang 
boligbebyggelse. Iht. § 4 må der ikke indrettes detailhandelsbutikker indenfor lokalplanområdet. 

Etablering af optikerforretning med egentlig butiksareal er at betragte som detailhandel, hvilket klart 
strider mod lokalplanens § 4, og vil derfor kræve dispensation herfor. 

I lokalplanens kortbilag nr. 2 er området, hvor det nye hus agtes placeret, udpeget som evt. opholds-
areal. 

Fagenheden har den 8. juli 2008 foretaget naboorientering i henhold til byggeloven og partshøring i 
henhold til forvaltningsloven. Partshøringen er foretaget bredt i bolig og forretningsområdet. 

Kommunen har, på baggrund af partshøring og naboorientering, rettidigt modtaget 6 indsigelser. Ind-
sigelserne går dels på principiel holdning til overholdelse af bestemmelser i lokalplanen, dels betæn-
kelighed ved forventet yderligere trafik og parkering på og ved Dahlsvej. Enkelte er endvidere betæn-
kelig over, at bygningen placeres ned til 1,76 m fra Dahlsvej. 

Indsigelser er fremsendt til orientering hos ansøger som, i brev dateret den 11. august 2008, kommen-
terer disse. Ansøger oplyser, at man med henblik på at imødekomme indsigere vil lade et areal vest 
for bygninger befæstige med asfalt og her etablere 14 p-pladser, og at der mod Dahlsvej kan opsæt-
tes skilt  ”udkørsel forbudt”. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget træffer afgørelse 
om der kan meddeles dispensation fra lokalplan nr. 06-28 for etablering af 127 m² detailhandelsforret-
ning i ansøgt nybyggeri Stationsvej 31, Dronninglund og i givet fald på hvilke vilkår. 

Det er fagenhedens vurdering, at der i en evt. dispensation bør stilles følgende vilkår: 

• at der skal udlægges og etableres egentlig opholdsareal indenfor lokalplanområdet på mindst 297 
m² ,  

• at der skal etableres og opmærkes mindst 14 p-pladser,  

• at der skal etableres foranstaltning således unødig udkørsel til og parkering på Dahlsvej hindres. 
Der henvises til vejafdelingens notat,  

• at anden anvendelse end den ansøgte, vil kræve forudgående stillingtagen fra kommunen.  

Sagsforløb siden mødet den 7. oktober 2008. 

Med henblik på, at belyse sagen yderligere blev der den 24. september 2008 afholdt et møde med 
deltagelse af repræsentanter fra kommunen, samt interesserede naboer. Ved mødet blev der drøftet 
muligheder for at opføre det ansøgte byggeri. Der blev ved mødet givet udtryk for betænkelighed ved 
om lokalplanen for nuværende overholdes, idet der ikke var fastlagt egentlige p-pladser og opholds-
arealer indenfor lokalplanområdet, ligesom man var betænkelig ved, om der evt. senere måtte blive 
indrettet yderligere boligareal indenfor lokalplanområdet, f.eks. i tagetage på det nyeste ansøgte på 
Stationsvej 31. 
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Udviklings- og Planlægningsudvalget behandlede ansøgningen på møde den 7. oktober 2008. På 
mødet besluttede man, at der fra ansøger skulle udfærdiges en ny planløsning for grundens udnyttel-
se, herunder fastlæggelse af placering af p-pladser, opholdarealer mv. 

Ansøger oplyser på baggrund af ovennævnte, at der ikke etableres bolig i tagetagen, idet denne udfø-
res som gitterspærkonstruktion. Ansøger fremsender, på samme foranledning, en ny situationsplan 
som viser, hvor der vil blive anlagt p-pladser, samt etableret egentlig opholdsarealer for ejendommens 
brugere. Parkerings- og vejarealer vil blive udført som asfaltbelægning. 

Som det fremgår af situationsplanen agter man endvidere at lukke ind- og udkørsel fra ejendommen til 
Dahlsvej ved etablering af hegn/hæk eller lignende. 

På baggrund af de nye oplysninger blev det valgt at foretage ny partshøring ved brev dateret 
den 23. oktober 2008. På baggrund af nye partshøring modtog kommunen den 28. oktober og den 3. 
november 2008 nye indsigelser. 

Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 11. august 
2009 

Udviklings- og Planlægningsudvalget behandlede på møde den 13. november 2008 dispensation fra 
lokalplan 06-28, således der kunne etableres detailhandelsforretning i en nyopført bygning på 127 m².

Dispensationen blev meddelt efter, at der med nabogruppe, var afholdt møde hvor problemstillinger 
vedr. overholdelse af lokalplan blev drøftet. 

Efter mødet med nabogruppen valgte Udviklings- og Planlægningsudvalget at meddele dispensation. 

I den meddelte dispensation blev redegjort for omfanget af dispensationen samt vilkår herfor. 

I forbindelse med ibrugtagning af butikken samt færdigmelding af byggeri retter nabogruppen henven-
delse til kommunen, idet man ikke mener, at vilkår for byggetilladelse og vilkår i dispensation er over-
holdt. Nabogruppen retter følgende kritikpunkter: 

•         manglende beplantning ved Dahlsvej 

•         manglende asfaltering 

•         manglende opmærkning af p-pladser 

•         manglende opholdsarealer i terræn 

•         byggeri er taget i brug inden kommunen har meddelt ibrugtagningstilladelse 

•         manglende udbedring af skader i offentlige og andre private arealer. 

Byggeriet er afsluttet og færdigmelding er fremsendt til kommunen. Fagenheden kan konstatere, at de 
faktisk udførte afviger fra ansøgningsmateriale dateret den 19. november 2008 på følgende punkter: 

1.      der er ikke udført beplantning som anvist på situationsplan  

2.      der er udført asfaltbelægning på en del af arealet  

3.      opmærkning af p-pladser er ikke foretaget – areal for p-pladser vurderes at være tilstrækkeligt  

4.      opholdsareal er markeret ved kantsten i terræn  
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5.      tag er udført med reflekterende glaserede teglsten hvor ansøgning beskriver røde vingeteglsten 
som på øvrige bygninger i lokalplanområdet  

6.      facader er udført i helvægs betonelementer med murstensprægning hvor ansøgning beskriver tra-
ditionelt muret ydervæg på bagmur i helvægselementer, dvs. ydre som øvrige bygninger indenfor 
lokalplanområde. 

Etablering af bolig i tidligere erhvervslokale – tidligere politistation, Stationsvej 27 

De nyopførte bygning med optikerforretning erstatter en tidligere bolig indenfor lokalplanområdet. 
Denne bolig er selvsagt nedlagt i forbindelse med opførelse af den nye optikerforretning. 

I ansøgning dateret den 14. januar 2009 søger ejer om tilladelse til at ombygge erhvervsarealet Stati-
onsvej 27 til bolig. 

Stationsvej 27 udgør nu nyetableret udlejet lejlighed i stueetage på 119 m², samt en eksisterende lej-
lighed i tagetage på 55 m² 

Lokalplan nr. 06-28 § 4.1 fastlægger, at der indenfor lokalplanområdet kun må etableres bolig i be-
grænset omfang. 

Fagenheden for Teknik- og Miljø vurderer at tilladelse til ombygningen/ændring af Stationsvej 27 til bo-
lig kan ske indenfor lokalplanens rammer, idet det faktiske boligareal indenfor lokalplanområdet ikke 
ændres væsentligt. Fagenheden vurderer endvidere, at etablering af boligarealet i anden bygning in-
denfor lokalplanområdet ikke vil medføre væsentlige gener for de nære omgivelser. 

Der er ikke udstedt ibrugtagningstilladelse til bygningen. 

 
Bilag: 
Indsigelse dateret 21. august 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 19. august 2008 (tidligere udleveret) 
Bemærkninger fra Vej og Park (tidligere udleveret) 
Lokalplan (tidligere udleveret) 
Partshøring (tidligere udleveret) 
Svar på protester mod byggeri (tidligere udleveret) 
Brev til ansøger (tidligere udleveret) 
Naboorientering (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 23. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 22. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Indsigelse dateret 17. juli 2008 (tidligere udleveret) 
Ansøgning om byggetilladelse (tidligere udleveret) 
Referat fra borgermøde (tidligere udleveret) 
Definition detailhandel (tidligere udleveret) 
Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund (tidligere udleveret) 
Uddrag af lokalplan (tidligere udleveret) 
Partshøring (tidligere udleveret) 
Indsigelse fra Dahlsvej 2 (tidligere udleveret) 
Indsigelse fra Dahlsvej 1 (tidligere udleveret) 
Situationsplan (tidligere udleveret) 
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Indsigelse fra beboere på Dahlsvej (tidligere udleveret) 
Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund (tidligere udleveret) 
Færdigmelding (tidligere udleveret) 
spørgsmål fra nabo (tidligere udleveret) 
Ny henvendelse vedr. endnu ikke afklarede forhold 
Svarskrivelse 
Partshøring ifbm færdigmelding 
Besvarelse partshøring 
Fotos 
Situationsplan 1-200 
Uddrag lokalplan 06-28 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Udvalget kan ikke give ibrugtagningstilladelse, da byggeriet ikke er opført som ansøgt. 

Det godkendes, at der etableres bolig i Stationsvej 27. 
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13 Orientering om klage til Naturklagenævnet over lokalplan 03-25 "Bolig-

område ved Havnegade, Asaa" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/661 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Til Udviklings- og Planlægningsudvalgets orientering 

Lokalplan nr. 03-25 og kommuneplantillæg nr. 22 (D) blev endeligt vedtaget af Byrådet den 2. 
juni 2009 og efterfølgende offentliggjort i pressen den 16. juni 2009. 

Brønderslev Kommune har den 8. juli 2009 modtaget kopi af klage, der er sendt til Naturklage-
nævnet. Klagen er fremsendt af Danmarks Naturfredningsforening. Lokalplanen og kommune-
plantillægget kan påklages til Naturklagenævnet inden for en frist på 4 uger fra planernes ende-
lige ikrafttræden. Klagefristen udløb den 14. juli 2009. Der kan alene klages over retlige forhold
og ikke planens politiske indhold.  

Danmarks Naturfredningsforening klager over, at lokalplanen er i strid med planlovens kystbe-
stemmelser, Regionplan 2005 samt habitatdirektivets krav til redegørelse for påvirkning af Natu-
ra2000 områder. Klager mener ikke, at planlovens § 16, stk. 3 og 4 om redegørelse for påvirk-
ning af kystnærhedszonen er overholdt. Desuden mener klager ikke, at regionplanens bestem-
melser om udarbejdelse af lokalplaner i områder udpeget som værdifulde kulturmiljøer er over-
holdt. Da lokalplanområdet grænser op til et Natura2000 område mener klager, at Brønderslev 
Kommune skulle have foretaget en konkret vurdering af lokalplanens påvirkning af naturområ-
det.  

Klagen vil blive behandlet i Naturklagenævnet. Klagen har ikke opsættende virkning for bygher-
re, men klager har mulighed for at anmode Naturklagenævnet om, at klagen skal have opsæt-
tende virkning. Bygherre er blevet gjort opmærksom på, at lokalplanen er blevet påklaget til Na-
turklagenævnet og har fået tilsendt kopi af klagen. 

 
Bilag: 
Klage til Naturklagenævnet over lokalplan 03-25 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Taget til efterretning. 
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14 Øvrige korrektioner og ønsker til budget 2010 - Udviklings- og Planlæg-

ningsudvlaget 
J.nr.: 00.30.00Ø02/dwfsss 
 09/15948 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
I følge principper for udarbejdelse af budget 2010 skal Center for Økonomi i samarbejde med
fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner skal be-
handles i fagudvalgene i august og fagudvalgene skal beslutte, hvilke af korrektionerne der øn-
skes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative for-
slag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter
til budgettet.  

For at give et overblik over de ændringer der foreslås indarbejdet, fremsender Center for Øko-
nomi et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget (efter ny opdeling). Ske-
maet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.  

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2009. Herefter er
der korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2009 samt for evt.
tillægsbevillinger, der er givet efter budgettets vedtagelse. Herudover indgår en sum over de 
omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet ud-
giftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative om-
placeringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. 

Hermed findes et tilrettet budgetgrundlag for 2009 og dette budgetgrundlag pris- og lønregule-
res herefter til 2010 niveau. 

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner og det er disse korrektioner udvalget skal tage stil-
ling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå en-
ten under 1. ”Lovgivningsændringer”, 2. ”Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter” eller 3.
”Ændrede forudsætninger, serviceudgifter” Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efter-
følgende skema.  

Endvidere fremsendes de eventuelle ønsker til budget 2010 fordelt på drift og anlæg, som Cen-
ter for Økonomi har modtaget på udvalgets område. Herudover har udvalget mulighed for at
fremsende yderligere ønsker. 

Fagudvalgenes forslag til korrektioner forelægges Økonomiudvalget den 20. august, inden bud-
getforslaget sendes til første behandling. 

Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget beslutter, 
hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2010, samt 
drøfter evt. ønsker til budget 2010.  

 
Bilag: 
Basisbudget P101 Erhverv og turisme 
Basisbudget P802 Kollektiv trafik 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Udvalget anbefaler forslagene til øvrige korrektioner, dog således at det forventes at udgiften til
overtagelse af NT´s regionale ruter kan reduceres med ca. 0,6 mio. kr. årligt.  
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15 Orientering om modtaget klage over lokalplanforslag nr. 11-16 for "De-

tailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/17107 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Til orientering til udvalget: 

Lokalplanforslag nr. 11-16 for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" blev vedtaget af Byrå-
det den 25. juni 2009 . Lokalplanforslaget er sendt ud i offentlig høring fra den 30. juni 2009. 
Indsigelsesfristen udløber den 25. august 2009.  

Brønderslev Kommune har den 27. juli 2009 modtaget kopi af klage, der er sendt til Naturklage-
nævnet. I brev, dateret den 24. juli 2009, klages der over kommunens lokalplanforslag nr. 11-16 
samt tilhørende miljøvurdering. Klager mener, at forslaget og miljøvurderingen indeholder en
række fejl og mangler for så vidt angår støjpåvirkningen af klagers ejendom. Se bilag: Kopi
af klage til Naturklagenævnet vedr. lp11-16. 

Det påpeges i brevet, at den beregnede grænseværdi for støjbelastningen i omgivelserne på
lørdage mellem klokken 07 - 14 i beregningspunktet R3 (ved klagers ejendom) er beregnet væ-
sentligt lavere i tillæg til støjredegørelsen end i den først begeregnede redegørelse. Yderligere 
påpeges, at etablering af en støjafskærmning vil være umulig ift. eksisterende fysiske forhold
omkring klagers ejendom. 

Klagen behandles af Naturklagenævnet. Den indgivet klage har ikke opsættende virkning for
bygherre. Dog har klager i den tid sagen ligger ved Naturklagenævnet til behandling, mulighed
for at bede om opsættende virkning.  

Bygherre er blevet gjort opmærksom på, at der er fremsendt klage til Naturklagenævnet og har
fået tilsendt kopi af klage.  

 
Bilag: 
Kopi af klage til Naturklagenævnet vedr. lokalplan 11-16 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Taget til efterretning. 
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16 Orientering om modtaget klage over manglende miljøvurdering for lo-

kalplan 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

 
Sagsfremstilling: 
Til Udviklings- og Planlægningsudvalgets orientering 

Lokalplanforslag nr. 1361-09 for "Område til centerformål, Algade 78-84/Albani Plads 2-6 i 
Brønderslev" samt forslag til kommuneplantillæg nr. 20 (B) blev vedtaget af Byrådet på mødet
den 2. juni 2009. Lokalplanforslaget er sendt ud i offentlig høring fra den 16. juni 2009. Indsigel-
sesfrist udløber den 11. august 2009. 

Brønderslev Kommune har den 6. juli 2009 modtaget kopi af klage, som er sendt til Naturklage-
nævnet. I brev, dateret den 4. juli 2009, klages der over, at Brønderslev Kommune ikke har fore-
taget en miljøvurdering for lokalplanforslag nr. 1361-09 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 
20 (B). I brev, dateret den 4. juli 2009, er listet punkter, som klager finder uhensigtsmæssig ved 
planen. Afgørelsen om, at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen kan påklages
til Naturklagenævnet. Der kan desuden klages over retlige spørgsmål, men ikke planens politi-
ske indhold.   

Klagen vil blive behandles af Naturklagenævnet. Klagen har ikke opsættende virkning for byg-
herre. Dog har klager, i den tid sagen ligger ved Naturklagenævnet til behandling, mulighed for 
at bede om opsættende virkning. 

Bygherre er blevet gjort opmærksom på, at der er fremsendt klage til Naturklagenævnet og har
fået tilsendt kopi af klage.  

 
Bilag: 
Klage til Naturklagenævnet over lokalplanforslag nr. 1361-09 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Taget til efterretning. 
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17 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
1. Antennesag Brønderslev. 
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Tillægsdagsorden 
 
18 Skolebus fra Hallund til Toftegårdsskolen i Jerslev 
J.nr.: 17.21.01K02/dwbkes 
 09/20788 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Forældrene bosat i Hallund, med børn der går på Toftegårdsskolen i Jerslev har fremsendt
brev, hvori de meddeler, at den bus, som børnene plejer at være med om morgenen kl. 7.40
(rute 648) ikke længere eksisterer, ligesom der mangler afgange til hjemtransport. 

Det anføres, at det ud fra NTs køreplan fremgår, at rute 203 kører om morgenen kl. 6.42 og er i 
Jerslev kl. 6.51. Det betyder 1 time og 4 minutters ventetid, før de skal møde på Toftegårdssko-
len kl. 7.55. Endvidere er det et problem om eftermiddagen, når eleverne har fri kl. 14.20. Ele-
verne vil så først kunne komme med en bus kl. 15.50, altså 1 time og 30 minutters ventetid. 

Forældrene anfører, at de ikke mener, at det kan være rigtigt, at børnene skal have så lang ven-
tetid. De anmoder derfor om hjælp til løsning af problemet. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, 

• der er tale om 10 elever i alt. 6 af eleverne går i 8. og 9. klasse og opfylder IKKE Folkeskole-
lovens afstandskriterier  

• 4 elever går i henholdsvis 3. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 7. klasse  

Der er ikke mulighed for at benytte offentlig transport om morgenen mellem Hallund-området og 
Toftegårdsskolen. Elever, der får fri tidligere end 14.20, kan benytte lokalrute 203. 

Løsningsmuligheder 

1. Indsættelse af bus 

Når der foreslås indsat bus til hjemtransport, er det fordi nogle af eleverne får fri 14.20 og ikke
kan benytte offentlig transport. Der er tale om 3 dage, hvor det er et problem. 

Udgifterne ved índsættelse af morgentur med bus vil koste 200 dage x 400 kr. pr. dag, i alt
80.000 kr. 

Udgifter ved indsættelse af bus til hjemtransport 3 dage om ugen 120 dage x 400 kr. pr. dag, i
alt 48.000 kr. 

I alt 128.000 kr.

Ovennævnte forslag betyder, at alle eleverne fra området kan komme til og fra skole med bus. 

2. Indsættelse af taxa til transport af de elever, der opfylder folkeskolens afstandskriterier
- 4 elever: 

Morgentur: 200 dage x 250 kr. pr. dag, i alt 50.000 kr. 
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Kun l elev kan ikke benytte rute 203 til at komme hjem 2 dage om ugen: 

80 dage x 250 kr. pr. dag, i alt 20.000 kr. 

I alt 70.000 kr.

Der er tale om en skønsmæssig pris, der er oplyst at ligge mellem 200-250 kr. pr. tur. 

Det betyder, at de elever, der ikke opfylder folkeskolelovens afstandskriterier, selv skal sørge
for at komme til og fra skole.  

Folkeskolelovens regler om transport, når man vælger en anden skole end sin distrikts-
skole 

I henhold til Bek. om befordring af elever i folkeskolen, § 1, stk. 5, er Byrådet ikke forpligtiget til 
at sørge for befordring af elever, der er optaget eller forblevet i en anden skole end distriktssko-
len. 

 
Bilag: 
Fortegnelse over elever 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. august 2009: 
Udvalget er indstillet på, at forvaltningen finder midlertidig og økonomisk fordelagtig løsning for
dette skoleår for så vidt angår morgentransport for Hallund, Pindbakvej og Dorfgade eleverne. 

Formanden bemyndiges til endelig godkendelse af løsning. 
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