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01 Detailhandelsbutik inden for delområde III i lokalplan 1645-01 
J.nr.: 01.02.05P21/dwtftaj 
 09/23065 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Der er ønske om at etablere en dagligvarebutik på arealet ved Brønderslev Kro. Ejendommen
er omfattet af lokalplan 1645-01 og er beliggende inden for lokalplanens delområde III. Ifølge
lokalplanens § 3.5 må området kun anvendes til erhvervs- og detailhandelsformål (pladskræ-
vende udvalgsvarer). Etablering af en dagligvarebutik er således i strid med den gældende lo-
kalplan.  

Der kan ikke dispenseres til etablering af en dagligvarebutik, da det strider mod lokalplanens
principper, og der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan. I den nye lokalplan fastholdes be-
stemmelserne for lokalplanens delområde I og II, og der foretages alene ændringer i bestem-
melserne for delområde III. For at muliggøre etablering af dagligvarebutikken skal lokalplanens
§ 3.5 ændres således, at der gives mulighed for etablering af en dagligvarebutik på op til 1.000 
m2 + velfærdsfaciliteter i lokalplanens delområde III.  

I lokalplanprocessen vil det være nødvendigt at afklare forhold om en vejret tværs over grunden
til Shell.  

Såfremt Byrådet beslutter, at anvendelsesbestemmelsen ændres for delområde III, vil der blive 
foretaget ændringer i forslag til detailhandelsplan 2009 for Brønderslev Kommune, der muliggør
etablering af dagligvarebutikken.  

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet træffer principbeslutning om hvorvidt der 
skal skabes det planmæssige grundlag for dagligvarebutikker i lokalplanens delområde III.    

 
Bilag: 
Kortbilag fra lokalplan 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. august 2009: 
Udvalget godkender, at der gives dispensation for anvendelsesbestemmelserne for delområde 
III. 

Dispensationen sendes i nabohøring. 
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02 Ansøgning om dispensation til flytning af Brønderslev Modelflyveklub  
J.nr.: 01.02.03P19/dwtfbb 
 09/17036 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har i foråret 2008 modtaget ansøgning om udvidelse af eksisterende 
vindmøllepark ved Ryå med yderligere 6 vindmøller. I denne sammenhæng er det nødven-
digt, at flytte Brønderslev Modelflyveklubs bane og klubhus. Brønderslev Modelflyveklub holder i
dag til på arealet ved Sønder Engvej 62, som er en del af de arealer, der ønskes inddraget til
opstilling af vindmøller. Der er indgået en skriftlig aftale mellem modelflyveklubben og vindmøl-
leprojektansøger, hvoraf det fremgår, at modelflyveklubben ikke skal stilles ringere med den nye 
placering end deres nuværende placering. 

Iht. planlovens § 12, stk. 3 skal der udarbejdes en lokalplan for opstilling af vindmøllerne. Forin-
den udarbejdelse af lokalplanen skal der udsendes materiale til forudgående debat iht. planlo-
vens § 23c, da der skal ske ændring af kommuneplanen. Der skal laves en VVM redegørelse
der kan redegøre for om projektet vil påvirke miljøet væsentligt og iht. lov om miljøvurdering af
planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af planen. 

Brønderslev Modelflyveklub og vindmølleprojektansøger Wind Estate A/S har fundet et areal
ved Vildmosevej, ejendommen matr. nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. Ejendommen er
beliggende i landzone indenfor kommuneplanens rammeområde 1991, der er udlagt til jord-
brugsområde. Se kortbilag - oversigtskort. 

Ejendommen matr. nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder ligger indenfor de økologiske for-
bindelser, der er udpeget i Regionplan 2005. Se kortbilag: oversigtskort. Der henvises til Regi-
onplan 2005, retningslinje 5.3.7 og 5.3.8. Indenfor de økologiske forbindelser skal planlægning 
og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spred-
ningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelsen skal sikre. Barriere for planters og dyrs 
spredning kan være bebyggelse, tekniske anlæg m.v. Det vurderes i fagenheden for Teknik og 
Miljø, at trækkende og rastende fugle kan blive påvirket af modelflyvemaskiner.  

Ejendommen matr. nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder er beliggende umiddelbart nord 
for Ryå. Langs Ryå skal accepteres en beskyttelseslinje på 150 meter, hvor indenfor der ikke
må opføres bebyggelse af både landskabeligt og biologisk hensyn. Det vil være i strid med 
praksis og de hensyn der skal varetages i medfør af naturbeskyttelsesloven, at tillade en model-
flyveklub og lade et klubhus opføre indenfor åbeskyttelseslinien, idet der er tale om ny bebyg-
gelse tæt på Ryå. 

Arealet er endvidere beliggende på et lavbundsareal som i medfør af Regionplan 2005, ret-
ningslinje 5.3.9 så vidt muligt skal friholdes for yderligere bebyggelse.  

Brønderslev Modelflyveklub er blevet gjort opmærksom på, at etablering af klubben og dens ak-
tiviteter vil have så væsentlig indvirkning på miljøet, at dette udløser lokalplanpligt iht. planlo-
vens § 12, stk.3. 

Der blev den 8. juli 2009 afholdt møde, hvor repræsentanter fra vindmølleprojektansøger og
Brønderslev Kommune deltog. På mødet blev det diskuteret, om der var undersøgt andre alter-
native placeringer af Brønderslev Modelflyveklub. Det blev oplyst på mødet, at andre placerin-
ger har været diskuteret, men afvist pga. nærheden til naboer. Det blev besluttet på mødet, at 
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der til Brønderslev Kommune skulle fremsendes et revideret projekt, hvor klubhuset trækkes
væk fra åbeskyttelseslinien. Yderligere skulle der fremsendes nærmere redegørelse for klub-
bens aktiviteter og en velbegrundet dispensationsansøgning, hvor det begrundes hvorfor mo-
delflyveklubbens aktiviteter netop ønskes placeret indenfor den i Regionplan 2005 udpegede
økologiske forbindelse. 

Brønderslev Kommune har den 24. august 2009 modtaget en dispensationsansøgning fra
vindmølleprojektansøger Wind Estate A/S. Se bilag: Dispensationsansøgning Brønderslev Mo-
delflyveklub. Heri søges om dispensation fra åbeskyttelseslinje og dispensation fra de i Region-
plan 2005 udpegede økologiske forbindelser, således at Brønderslev Modelflyveklub kan flytte
fra dens nuværende placering på Sønder Engvej 62 til et areal ved Vildmosevej, ejendommen
matr. nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. Af fremsendte dispensationsansøgning frem-
går, at man har revideret projektet, således at klubhuset er flyttet længere mod nord. Klubhuset 
er placeret i en afstand af ca. 120 meter fra Ryåen. Se bilag: Situationsplanforslag2model. Dvs.
at bebyggelsen er fortsat placeret indenfor åbeskyttelseslinien. Området hvor man ønsker at 
placere Brønderslev Modelflyveklub er beliggende indenfor den i regionplanen udpeget økologi-
ske forbindelse, der henvises til retningslinje 5.3.7 og 5.3.8.   

Der er med dispensationsansøgningen vedlagt et notat, dateret den 27. juli 2009, vedrørende 
vurdering af konsekvenser af flytning af modelflyvebane. Se bilag: notat Flytning af modelba-
ne2. Konsulent fra PlanEnergi, som har udført denne vurdering har besigtiget områderne - både 
den eksisterende placering, samt den ønskede og har vurderet de miljømæssige konsekvenser
af flytning af modelflyvebanen.  

I notatet skriver konsulenten, at klubhuset vil blive placeret i en afstand fra åen på 150 meter.
Han skriver, at dette vil give en knap så ideel placering af huset i forhold til banen, men kan dog 
accepteres af modelflyveklubben. Konsekvenserne heraf vil dog være, at lodsejer skal afgive et 
større areal end oprindeligt planlagt. Der er en uoverensstemmelse mellem det, der står i nota-
tet og det der står skrevet i dispensationsansøgningen. Heri står, at klubhuset placeres 120 me-
ter væk fra åen, hvilket kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinien.  

Konsulenten skriver, at han på det eksisterende baneareal ved Sønder Engvej 62 har observe-
ret et rigt fugleliv og konkluderer at græsplænen fungerer som rast- og fourageringsområde i 
træktiden. Ved observering af det ønskede areal, der er et dyrket areal, blev der kun registreret
ganske få fuglearter. Konsulenten konkluderer, at nogle fuglearter vil lade sig skræmme af stø-
jen fra modelflyverne, mens andre ikke vil lade sig påvirke. Han henviser til, at den samlede fly-
vetid på banen er beskeden og forstyrrelserne derfor vil være marginale og uden betydning for
dyrenes overordnede benyttelse af arealet som fouragerings- og rastområde.  

PlanEnergi vurderer, at flytning af Brønderslev Modelflyveklub ikke vil få negative konsekvenser
for dyrelivets muligheder for spredning i landskabet. PlanEnergi påstår, at banearea-
let/græsplænen midt i de dyrkede arealer muligvis kan få en positiv effekt på dyrelivet. Konsu-
lenten vurderer, at flytningen af banen ikke vil få nogen konsekvenser for ådalen som ledelinje, 
da modelflyveklubbens aktiviteter foregår mest i sommerhalvåret, hvorimod at forekomsten af
sangsvaner er størst i vinterhalvåret.  

Der er ingen udvaskning af kvælstof fra en ugødsket græsmark. Ved at etablere en ny indkørsel 
langs Ryå vil den dyrkningsfrie bræmme langs Ryå blive betydeligt bredere.     

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget ta-
ger stilling til, om der kan meddeles dispensation fra åbeskyttelseslinien og fra den i Regionplan
2005 udpegede økologisk forbindelse, således at den ønskede fremtidige placering af Brøn-
derslev Modelflyveklub på arealet ejendommen matr. nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder 
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kan imødekommes.    

 
Bilag: 
Dispensationsansøgning Brønderslev Modelflyveklub 
Beskrivelse af aktiviteter 
situationsplanforslag2-Model 
notat Flytning af modelbane2 
Oversigtskort 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27. august 2009: 
Udvalget godkender, at der meddeles dispensation. 

Ole Bruun er imod. 
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