
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udviklings- og Planlægningsudvalget 
 
 

Beslutningsprotokol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dato: 15. september 2009 
   
 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus 
   
 Tidspunkt: Kl. 12:00 - 15:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bendt Danielsen, Formand (J) 
 Johannes Trudslev Pedersen (A) 
 Runa Christensen (V) 
 Kim Toft (V) 
 Ole Bruun (A) 
 



 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 
 
Sag nr. Side 
 
Åbne sager: 
 
01 Busbetjening af Brønderslev Gymnasium....................................................................... 714 
02 Lukket sag - Præsentation af projekt .............................................................................. 715 
03 Anmodning om igangsætning af lokalplan for Semaiskolen, Serritslev .......................... 716 
04 Anmodning om igangsætning af ny lokalplan for Thorup Hede Spejdercenter............... 718 
05 Lokalplan nr. 20-29 for rideklub på Kirkevej, Dronninglund ............................................ 720 
06 Ansøgning om opførelse af dobbelthus Degnestien 7, Brønderslev............................... 721 
07 Anmodning om igangsætning af lokalplan for Brønderslev Modelflyveklub, 

Vildmosevej, Brønderslev ............................................................................................... 723 
08 Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for et område nord for Nordre Ringgade, 

Dronninglund til etablering af solfangeranlæg med tilhørende varmelager og 
bygninger ........................................................................................................................ 725 

09 Behandling af indsigelser mod lokalplanforslag nr. 1361-09 for "Område til 
centerformål, Algade 78-84/Albani Plads 2-6 i Brønderslev" samt forslag til 
kommuneplantillæg nr. 20 (B) ......................................................................................... 728 

10 Prioritering af lokalplaner ................................................................................................ 731 
11 Behandling af materiale til fordebat vedrørende opstilling af vindmøller ved Ryå syd 

for Brønderslev ............................................................................................................... 732 
12 Opsætning af UMTS mobilantenner for 3G mobiltelefoni på Vandtårnsvej 2 i 

Brønderslev..................................................................................................................... 734 
13 Orientering om Naturklagenævnets afgørelse om opførelse af mast på Skovparken 

12, Brønderslev............................................................................................................... 737 
14 Orientering om modtaget indsigelse fra Aalborg Stiftsøvrighed mod lokalplanforslag 

11-16 for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm"..................................................... 738 
15 Orientering om modtaget udtalelse fra Miljøcenter Århus vedrørende 

byudviklingsmuligheder i Hjallerup Øst ........................................................................... 739 
16 Orientering om redegørelse til Naturklagenævnet i forbindelse med lokalplan 03-25 

"Boligområde ved Havnegade, Asaa" og kommuneplantillæg 22(D).............................. 740 
17 Orientering om udtalelse til Naturklagenævnet vedrørende lokalplan nr. 1722-01 ......... 741 
18 Orientering ...................................................................................................................... 742 
TILLÆGSDAGSORDEN 
19 Forslag til landsplanredegørelse 2009............................................................................ 743 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 15. september 2009 Side 714
 

 

01 Busbetjening af Brønderslev Gymnasium 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Rektor Egon Jensen for Brønderslev Gymnasium har ønsket foretræde for Udviklings- og Plan-
lægningsudvalget med henblik på en drøftelse af busbetjeningen af gymnasiet. 

Rektor er indbudt til kl. 13.00. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Mødet gennemført. 

Fagenheden udarbejder forslag til eventuel løsning af problemstillingen inkl. økonomi. 

Ole Bruun var fraværende. 
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02 Lukket sag - Præsentation af projekt 
J.nr.: 01.02.20G01/dwfsss 
 09/24496 Lukket sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Jan Karlsen, som står bag udviklingsprojektet Forida for vindmøller, har ønsket foretræde for
Udviklings- og Planlægningsudvalget med henblik på en præsentation af projektet. 

Jan Karlsen er indbudt til kl. 14.00. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at udpeg et nyt forsøgsområde til 3
møller. 

Ole Bruun var fraværende. 
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03 Anmodning om igangsætning af lokalplan for Semaiskolen, Serritslev 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 09/20669 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget en anmodning om udarbejdelse af lokalplan for Semaisko-
lens afdeling på ejendommen Kalumvej 58 i Serritslev. Semaiskolen er et socialpædagogisk
opholdssted med skole. Semaiskolen består af tre afdelinger med hver fem beboere. To af dis-
se afdelinger er beliggende på ejendommen Kalumvej 58, mens den tredje er beliggende på
Enggårdsvej 51. På Kalumvej 58 drives desuden en skole med plads til 20-25 elever. Der un-
dervises pt. 14 elever i skolen.  

Semaiskolen har søgt om byggetilladelse til en tilbygning på ca. 126 m2. Tilbygningen har til 
formål at forbedre forholdene for Semaiskolens undervisningstilbud. Der er ikke tale om en ud-
videlse af antal beboere eller udvidelse af antal elever i skolen. Fagenheden har vurderet, at til-
bygningen kan etableres med en landzonetilladelse, da der alene er tale om en bygningsmæs-
sig udvidelse. Fagenheden har samtidig meddelt Semaiskolen, at yderligere udvidelser både 
bygningsmæssigt og af antallet af beboere/elever vil kræve, at der udarbejdes en lokalplan for
ejendommen. Fagenheden vurderer, at yderligere udvidelser af Semaiskolen bevirker, at Se-
maiskolen bør opfattes som en egentlig institution. Institutioner kan som udgangspunkt kun
etableres på baggrund af lokalplanlægning.  

Semaiskolen har efterfølgende fremsendt en ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for ejen-
dommen, da de ønsker klare retningslinier for institutionens fremtidige udviklingsmuligheder. På
sigt ønsker Semaiskolen bl.a. at udvide med en tilbygning, der kan huse udslusningspladser på
Kalumvej 58. 

Fagenheden vurderer, at lokalplanen bør igangsættes, da etablering og udvidelse af socialpæ-
dagogiske opholdssteder og institutioner er af samfundsmæssig interesse, der bør meddeles til-
ladelse til medmindre der er faktorer, der taler væsentligt imod.  

Ejendommen Kalumvej 58 er beliggende i landzone inden for kommuneplanens rammeområde
2485 "Jordbrug med reguleret anvendelse, Serritslev land". Ejendommen fastholdes i landzone
med lokalplanen, men der skal udarbejdes kommuneplantillæg.  

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

• igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan nr. 2485-01 og kommuneplantillæg nr. 23 (B) 
på betingelse af at ansøger bidrager med et udkast til lokalplan,  

• at lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med Brønderslev Kommune.  

 
Bilag: 
Semaiskolen, kortbilag 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Godkendt. 

Ole Bruun var fraværende. Runa Christensen deltog ikke i behandling af punktet. 
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04 Anmodning om igangsætning af ny lokalplan for Thorup Hede Spejder-

center 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 09/20405 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 14. juli 2009 modtaget et forslag til ændring af lokalplan nr. 20-
19 for Thorup Hede Spejdercenter. Spejdercenteret ønsker udarbejdelse af en ny lokalplan for
området, der medtager en naboejendom og ændrer en række af bestemmelserne i den eksiste-
rende lokalplan.  

Lokalplanområdet ses på vedlagte kort og omfatter matr.nr. 2e og 41a begge Over Dorf Fjer-
ding, Dronninglund. Området er beliggende i tilknytning til Dronninglund Storskov og indeholder
mange naturinteresser. Hele området er bl.a. omfattet af skovbyggelinie og området indeholder 
flere §3-områder.  

Udvidelse af lokalplanområdet og bygningsmæssig udvidelse 

Spejdercenteret ønsker at inddrage en naboejendom i lokalplanen, med mulighed for opførelse 
af en stålbuehal til oplagring af centrets materialer. Den eksisterende bebyggelse nedrives del-
vist. I den forbindelse ønsker Spejdercenteret mulighed for at bebygge lokalplanområdet med i
alt 2.000 m2 mod 1.000 m2 i den gældende lokalplan. Ifølge BBR er lokalplanområdet i dag be-
bygget med i alt 753 m2. Såfremt der åbnes mulighed for at bebygge området med 2.000 m2 gi-
ves der mulighed for at lave en meget stor bygningsmæssig udvidelse i området. Fagenheden
foreslår derfor, at der foretages en konkret vurdering af hvor stor bygningsmæssig udvidelse,
der kan gives tilladelse til i forhold til de naturmæssige værdier gennem lokalplanprocessen. Ny
bebyggelse i området vil bl.a. kræve dispensation fra skovbyggelinien. 

Størrelse og omfang af lejre 

I den eksisterende lokalplan er der fastsat begrænsninger for omfanget af lejre, der kan afhol-
des på ejendommen. Ifølge lokalplanens § 4.8 må der maksimalt opholde sig 200 overnattende
i lejeren. Lejlighedsvis kan der afholdes 3 lejre med op til 500 deltagere, maksimalt sammenlagt
3 uger om året. Hvert 5. år kan der afholdes regions- eller landslejer med op til 1.000 deltage-
re. Denne bestemmelse ønsker spejdercenteret udeladt i den nye lokalplan. Spejdercenteret
oplever, at de har færre udlejninger end tidligere, men får flere forespørgsler til lejemål. hvor
deltagerantallet overstiger det i lokalplanen tilladte. Lokalplanens bestemmelse om, at de for-
eninger, der kan udlejes til skal have naturforståelse som hovedformål sætter også begræns-
ninger for spejdercenterets muligheder for at udleje centeret. Ifølge spejdercenterets formand
sætter bestemmelserne begrænsninger for muligheden for at fremskaffe økonomiske midler til
centerets drift. Brønderslev Kommune har løbende meddelt dispensation til afholdelse af større
lejre end de i lokalplanen tilladte. Bestemmelsen blev indført i den oprindelige lokalplan efter 
indsigelser fra naboerne og for at beskytte områdets natur. Fagenheden foreslår, at der foreta-
ges en konkret vurdering af i hvilket omfang, der vil kunne tillades lejre i planprocessen inden 
der tages endeligt stilling.  

Planforhold 

Området er beliggende i landzone og er i dag delvist omfattet af lokalplan nr. 20-19, der aflyses 
ved vedtagelse af ny lokalplan for området. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens
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rammeområde 7.V1 - det åbne land. I Regionplan 2005 er området udpeget til regionalt natur-
område, særlig værdifuldt landskab, økologisk forbindelse samt nitratfølsomt indvindingsområ-
de. Udpegningerne i Regionplan 2005 kan sætte begrænsninger for anvendelsen af området,
hvilket vil blive afklaret i løbet af lokalplanprocessen.  

Fagenheden foreslår, at der igangsættes lokalplanlægning for området, men at den konkrete
stillingtagen til de enkelte ændringer afklares i forhold til områdets naturinteresser i løbet af lo-
kalplanprocessen.   

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

•         igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan nr. 20-34 på betingelse af 

• at endelig stillingtagen til de ønskede ændringer afventer afklaring af naturinteresser i 
løbet af lokalplanprocessen,  

• at ansøger bidrager med et udkast til lokalplan, og  

• at lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med Brønderslev Kommune.  

 
Bilag: 
Kortbilag 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Godkendt som foreslået af fagenheden. 

Udvalget fastholder, at det fortsat skal være grupper/foreninger med naturforståelse som hoved-
formål, der kan anvende centeret. 

Ole Bruun var fraværende. Runa Christensen deltog ikke i behandling af punktet. 
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05 Lokalplan nr. 20-29 for rideklub på Kirkevej, Dronninglund 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtftaj 
 08/1413 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Lokalplan nr. 20-29 og kommuneplantillæg nr. 33(D) for et område til rideklub på Kirkevej i
Dronninglund har været i offentlig høring fra den 7. april 2009 til den 2. juni 2009. Lokalplanen 
blev udarbejdet, da Dronninglund Rideklub var nødt til at fraflytte sine nuværende faciliteter.
Umiddelbart efter lokalplanforslagets vedtagelse meddelte grundejer, at projektet om at flytte
Dronninglund Rideklub til Kirkevej blev aflyst.  

Fagenheden sendte den 16. juli 2009 et brev til grundejer om henlæggelse af lokalplanen.
Grundejer har efterfølgende henvendt sig til kommunen med ønske om at få lokalplanen ende-
ligt vedtaget. Der er ikke opstået nye planer om at flytte Dronninglund Rideklub eller en anden 
rideklub til Kirkevej, men grundejer ønsker mulighed for selv at etablere faciliteter til opstaldning 
af heste. Fagenheden har oplyst grundejer om, at en eventuel endelig vedtagelse af lokalplanen
vil sætte begrænsninger for udnyttelse af ejendommen til andre formål end de i lokalplanen be-
skrevne. Grundejer er indforstået med dette. En vedtagelse af lokalplanen vil kræve tilretning af 
lokalplanens redegørelse.  

Da forudsætningerne for lokalplanen er ændret vurderer fagenheden, at Udviklings- og Plan-
lægningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt lokalplanforslaget skal sendes videre til godken-
delse. Der er således ikke længere tale om en lokalplan for en almennyttig forening, men en 
privat investors projekt. Der gives almindeligvis ikke landzonetilladelse til opførelse af ridehaller 
større end 800 m2 i det åbne land, med mindre de er erhvervsmæssigt nødvendige eksempelvis
i forbindelse med et stutteri. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af to ridehaller på ejen-
dommen på henholdsvis ca. 1.400 m2 og 800 m2. Lokalplanen giver således mulighed for etab-
lering af ridehaller i langt større omfang end der almindeligvis gives tilladelse til i det åbne land.
Vedtagelse af lokalplanen kan medføre præcedens overfor andre privat personer, der ønsker at
opføre større ridehaller på deres ejendomme.  

Der er ikke modtaget indsigelser i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanen. Det skal 
dog bemærkes, at der kort efter annonceringen af lokalplanen var avisartikler, der fortalte
at rideklubbens flytning var aflyst, hvilket kan have afholdt folk fra at komme med indsigelse
mod lokalplanforslaget. Forudsætningerne for lokalplanen er ligeledes ændret, hvilket naboer
og andre interessenter ikke har haft lejlighed til at forholde sig til. Såfremt udvalget ønsker lo-
kalplanen vedtaget vurderer fagenheden, at lokalplanen bør udsendes i fornyet høring. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
afslag på vedtagelse af lokalplan 20-29 og kommuneplantillæg nr. 33(D).     

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Udvalget anbefaler vedtagelse af lokalplanen efter gennemført ny høring på 4 uger. 

Ole Bruun var fraværende. Runa Christensen deltog ikke i behandling af punktet. 
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06 Ansøgning om opførelse af dobbelthus Degnestien 7, Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtftaj 
 09/18935 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø modtog den 26. juni 2009 en principiel ansøgning om opførelse
af et dobbelthus på Degnestien 7, Brønderslev. Ejendommen Degnestien 7, matr.nr. 24bm V.
Brønderslev, Brønderslev Jorder er ikke omfattet af en lokalplan, men beliggende inden for
kommuneplanens rammeområde 1402 ”Åben-lavt boligområde mellem Markedsvej og Bredga-
de, Brønderslev Øst”. Området er udlagt til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent
på 25. Da der ikke er en lokalplan for området reguleres bebyggelsesprocenten dog af byg-
ningsreglementet, der fastsætter en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav bebyggelse. 

Ejendommen har ifølge matrikelregisteret et areal på 575 m2. Bebyggelsen, der ønskes opført 
er tilsvarende Degnestien 4-6, der samlet er bebygget med 166 m2. En tilsvarende bebyggelse 
på Degnestien 7 vil svare til en bebyggelsesprocent på ca. 29. Der er meddelt principgodken-
delse til opførelse af dobbelthus på Degnestien 4-6 den 9. oktober 2001. Degnestien 4-6 har et 
samlet grundareal på 600 m2. 

Det omkringliggende område fremstår blandet med både åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Be-
byggelsen i området bliver meget tæt og friarealerne til den enkelte bolig bliver meget begræn-
sede. Der udlægges ikke fælles friarealer andet sted, der kan begrunde de begrænsede friarea-
ler.   

Opførelse af dobbelthuset vil stride mod kommuneplanens generelle rammer: ”For at sikre at 
fortætning sker efter en samlet planlægning gælder følgende for eksisterende boligområder og
boligområder for blandet bolig og erhverv: 

- At der ikke uden lokalplanlægning tillades opført eller indrettet bolig til mere end én fami-
lie/boligenhed på grunde mindre end 1.200 m2.” 

Ifølge planlovens § 12, stk. 3 har kommunen hjemmel til at meddele afslag med baggrund i
kommuneplanens generelle rammer for områder i byzone uden lokalplan. Udvalget har tidligere
givet afslag på udstykning og opførelse af dobbelthuse på ejendommene Fasanvej 45, Kro-
gensgade 46 samt Krogensgade 4-10 med baggrund i ovennævnte. Alle med større grundstør-
relser end Degnestien 7.  

Oplæg til de generelle rammebestemmelser i den nye kommuneplan fastsætter en minimums
grundstørrelse ved fortætning af eksisterende boligområder på 600 m2. Grundstørrelsen kan 
kun fraviges, når konkrete overvejelser om områdets karakter, vejarealer og friarealer betinger
det. 

Ud fra en planmæssig vurdering bør der ikke meddeles tilladelse til at opføre det ansøgte byg-
geri, da det strider mod kommuneplanens intentioner for området og kommuneplanens generel-
le rammer. Det vurderes, at etablering af et dobbelthus på Degnestien 7 vil bidrage til en yderli-
gere uhensigtsmæssig fortætning af området. Tilladelse til opførelse af dobbelthuset vil desu-
den stride mod nyligt trufne afgørelser i tilsvarende sager.  

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
afslag på opførelse af dobbelthus på Degnestien 7 med baggrund i kommuneplanens generelle
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rammer. 

 
Bilag: 
Degnestien 7 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Der meddeles afslag. 

Ole Bruun var fraværende. Runa Christensen deltog ikke i behandling af punktet. 
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07 Anmodning om igangsætning af lokalplan for Brønderslev Modelflyve-

klub, Vildmosevej, Brønderslev 
J.nr.: 01.02.05P16/. dwtflrw 
 09/23734 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har i foråret 2008 modtaget en ansøgning om udvidelse af eksisterende
vindmøllepark ved Ryå, syd for Brønderslev. I den sammenhæng er det nødvendigt at flytte
Brønderslev Modelflyveklubs bane og klubhus. Brønderslev Modelflyveklub holder i dag til på
arealet ved Sønder Engvej 62, som ønskes inddraget til vindmøllepark. 

Brønderslev Modelflyveklub har i samarbejde med vindmølleprojektansøger fundet et areal ved
Vildmosevej, der lever op til de krav, klubben har til en modelflyvebane. Arealet er en del af
ejendommen matr.nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.  

Ejendommen er beliggende indenfor de i Regionplan 2005 udpegede økologiske forbindelser, 
der henvises til Regionplan 2005, retningslinie 5.3.7 og 5.3.8. Klubhuset ønskes opført 120 me-
ter fra Ryå, det vil sige inden for åbeskyttelseslinien. Etablering af modelflyveklubben på arealet
vil kræve en dispensation fra åbeskyttelseslinien. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for
modelflyveklubben sendes sagen i høring ved Miljøcenter Århus, der varetager de statslige inte-
resser for de i Regionplanen udpegede økologiske forbindelse. Miljøcenteret kan nedlægge ve-
to. 

Flytning af Brønderslev Modelflyveklub blev behandlet på mødet i Udviklings- og Planlægnings-
udvalget den 27. august 2009. Udvalget var positiv overfor det ansøgte, og vil arbejde for en
placering af modelflyveklubben på ejendommen matr.nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. 

Brønderslev Kommune har den 31. august 2009 modtaget ansøgning om igangsætning af
udarbejdelse af lokalplan for Brønderslev Modelflyveklub på ejendommen matr.nr. 2k V. Brøn-
derslev, Brønderslev Jorder. Brønderslev Kommune har tidligere i forbindelse med sagen ved-
rørende flytning af Brønderslev Modelflyveklub modtaget situationsplan for området. 

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at etablering af modelflyveklubben og dens aktiviteter
vil have så væsentlig indvirkning på miljøet, at der i henhold til Planlovens § 13, stk. 2 skal ud-
arbejdes en lokalplan for området. Ifølge Planlovens § 23c skal Byrådet indkalde ideer og for-
slag, inden der foretages væsentlige ændringer af kommuneplanen. Området er beliggende in-
denfor kommuneplanens rammeområde 1991, der udlægger området til jordbrugsområde,
Brønderslev land. For området fastlægges en flersidig anvendelse, dog under hensyntagen til
jordbrugserhvervene. Arealanvendelsen skal ske under hensyn til den jordbrugsmæssige drift.  

Modelflyvebane og klubhus ønskes placeret på et areal, der ligger indenfor den i Regionplan
2005 udpegede økologiske forbindelse og inden for åbeskyttelseslinien, der ligger 150 meter fra 
Ryå. Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at etablering af modelflyveklubben på arealet, er 
af så væsentlig betydning for miljøet og vil medføre en væsentlig ændring af kommuneplanen,
at projektet skal sendes ud i forudgående debat i henhold til planlovens § 23c. 

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

• ansøgning om igangsætning af lokalplan for Brønderslev Modelflyveklub på arealet 
matr.nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, herunder forudgående debat iht. Planlo-
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vens § 23c,  

• at ansøger bidrager med udkast til lokalplanen og i samarbejde med kommunen udvæl-
ger en konsulent.  

 
Bilag: 
Anmodning om igangsættelse af lokalplanarbejde 
Situationsplan forslag 2 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Udvalget indstiller, at lokalplanudarbejdelse iværksættes samtidig med gennemførelse af forof-
fentlighed. 

Ole Bruun var fraværende.  
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08 Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for et område nord for Nor-

dre Ringgade, Dronninglund til etablering af solfangeranlæg med tilhø-
rende varmelager og bygninger 

J.nr.: 01.02.05G01/dwtflrw 
 08/9943 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 15. september 2009, at Udviklings- og Planlægningsudvalget 

• igangsætter udarbejdelse af lokalplan for solfangeranlæg på et areal nord for Nordre 
Ringgade, herunder forudgående debat i henhold til Planlovens § 23c,  

• at ansøger bidrager med udkast til lokalplanen og i samarbejde med kommunen udvæl-
ger en konsulent.  

  

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008: 
Lokalplanarbejdet igangsættes først, når der er sikkerhed for erhvervelse af areal. 

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 6. oktober 2008 modtaget ansøgning fra Dronninglund Fjern-
varme om igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan for et område til etablering af solfangeran-
læg med tilhørende varmelager og bygninger. 

Dronninglund Fjernvarme undersøger i øjeblikket mulighederne for at etablere et solfangeran-
læg på ca. 35.000 m². Man ønsker at placere anlægget i et område umiddelbart nord for Nordre
Ringgade, Dronninglund. Området har et areal på ca. 270.500 m² og er beliggende i landzone.
Området består af følgende matrikler:  

Del af matr.nr. 101c, 101b 101ex alle Ørsø Fjerding, Dronninglund og matr.nr. 8c Lundager 
Præstegård, Dronninglund.  

Området er beliggende indenfor kommunens rammeområde 7.V1: Det åbne land m.v., vindmøl-
lezone 1 (områder uden vindmøller). 

Der er indenfor området registreret beskyttet natur (eng og mose), vandindvindingsinteresser, 
samt beskyttet vandløb. 

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. 

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

• godkender ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen, dog under føl-
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gende forudsætninger; at ansøger bidrager med udkast til lokalplanen og i samarbejde 
med kommunen udvælger en konsulent.    

Supplerende oplysninger til mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. sep-
tember 2009 

Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for et område nord for Nordre Ringgade, Dronninglund
til etablering af solfangeranlæg med tilhørende varmelager og bygninger blev behandlet på mø-
det i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008, hvor det blev besluttet, at
igangsætning af lokalplanarbejdet skal afvente, til der er stillet sikkerhed for erhvervelse af area-
lerne. 

Brønderslev Kommune har den 9. juli, 3. august og den 27. august 2009 modtaget supplerende
materiale til sagen. Der er fremsendt geologiske undersøgelser for et areal syd for Asaavej og 
et areal nord for Nordre Ringgade. Undersøgelserne viser, at arealet nord for Nordre Ringgade
er det bedst velegnede af de to udvalgte placeringer. Se bilag: Geologiske undersøgelser, syd 
for Asaavej og geologiske undersøgelser, Nordre Ringgade. 

Udover de geologiske undersøgelser har Brønderslev Kommune modtaget kopi af ansøgning
om støtte til projektet sendt til Energistyrelsen. Desuden har kommunen modtaget budget for
anlægsomkostninger, driftsbudget og tidsplan. Økonomiudvalget behandler på møde den 10. 
september 2009 en sag vedrørende kommunegaranti.  

Beskyttet eng og mose i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 

Dele af arealet, som man ønsker at inddrage til solfangeranlæg er registreret som beskyttet na-
tur (eng og mose), jævnfør § 3 i naturbeskyttelsesloven, samt beskyttet vandløb. Vandløbet, der 
løber tværs gennem området, er ikke tilknyttet 2 meter bræmme. På beskyttede arealer må til-
standen ikke ændres, men også foranstaltninger uden for et beskyttet område, der ændrer til-
standen på det beskyttede areal er forbudt. Fagenheden anbefaler, at solfangeranlægget opstil-
les på så fald grund som muligt, da det derved er nemmere at afskærme med bevoksning eller
andet skærmende. 

Møde den 2. september 2009 med Dronninglund Fjernvarme 

Brønderslev Kommune har den 2. september 2009 holdt et møde med Dronninglund Fjernvar-
me. På mødet blev det oplyst, at Dronninglund Fjernvarme ønsker planarbejdet igangsat sna-
rest og ønsker en lokalplan endelig vedtaget omkring marts 2010. Planlægningsarbejdet skal 
igangsættes, inden der kan foretages eventuel ekspropriation af arealerne.  

Ifølge Planlovens § 23c skal Byrådet indkalde ideer og forslag, inden der kan foretages væsent-
lige ændringer af kommuneplanen. Fagenheden vurderer, at etablering af et solfangeranlæg i et 
område, der i gældende kommuneplan er udlagt i rammeområde 7.V1: Det åbne land m.v.,
vindmøllezone 1 (områder uden vindmøller) er af så væsentlig betydning, at projektet skal sen-
des ud i en forudgående debat.  

Ekspropriation 

Dronninglund Fjernvarme er interesseret i, at lodsejere kan sælge på ekspropriationslignende
vilkår, for at projektet kan hænge sammen økonomisk. På mødet den 2. september 2009 oply-
ses desuden, at såfremt solfangeranlægget ikke kan etableres på de ønskede arealer, vil sol-
fangeranlægget ikke blive etableret i Dronninglund.  

I planlovens § 47 står: "Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private
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rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkelig-
gørelse af en lokalplan eller byplanvedtægt". Planlovens hjemmel til ekspropriation skal admini-
streres under hensyntagen til Grundlovens § 73. På grundlag af praksis efter denne bestem-
melse gælder en række almindelige betingelser, der skal være opfyldt ved en ekspropriation. 
Heraf følger navnlig, at ekspropriationen skal være lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel for
realiseringen af ekspropriationsformålet i den konkrete situation. Byrådets hjemmel til at eks-
propriere er ikke begrænset til offentlige formål, men omfatter også tilfælde, hvor ekspropriatio-
nen sker til fordel for private - under forudsætning af, at der er almene, planlægningsmæssige
interesser i arealafståelsen.  

 
Bilag: 
Anmodning om udarbejdelse af lokalplan 
Kortbilag til solfangeranlæg 
Geologisk undersøgelse, Nordre Ringgade 
Geologiske undersøgelser, syd for Asaavej 
Ansøgning til Energistyrelsen om støtte til projektet 
Forventet tidsplan 
Budget for Dronninglunds solvarmeanlæg 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Forofentlighed i henhold til Planlovens § 23c igangsættes. 

Ole Bruun var fraværende. 
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09 Behandling af indsigelser mod lokalplanforslag nr. 1361-09 for "Område 

til centerformål, Algade 78-84/Albani Plads 2-6 i Brønderslev" samt for-
slag til kommuneplantillæg nr. 20 (B) 

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

 
Sagsfremstilling: 
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 godkendt i Byrådet den 2. juni
2009. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 16. juni til den 11. august 2009.
Planen udlægger området til centerformål, herunder detailhandel, liberale erhverv, klinikker,
service m.v., samt til boligformål, opholdsareal og parkering. Der kan indenfor området etable-
res virksomheder indenfor miljøklasse 1-3. 

Der er indenfor høringsperioden indkommet én indsigelse fra Ejerforeningen Spindergår-
den. Indsigelsen har været sendt i partshøring i henhold til Forvaltningslovens § 19 i perioden 
fra den 12. august til den 27. august 2009. Brønderslev Kommune har den 27. august 2009
modtaget partshøringssvar fra ansøger. 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Spindergården gør indsigelse mod lokalplanforslaget, idet de 
vurderer, at en realisering af det foreslåede vil medføre en væsentlig negativ indvirkning på mil-
jøet omkring såvel ejendommen Spindergården som hele gågademiljøet i Algade, Brønderslev.

Indsiger mener, at kommunen burde have lavet en egentlig miljøvurdering. Sagen har været 
påklaget til Naturklagenævnet, som har truffet afgørelse i sagen. Naturklagenævnet har ikke på
baggrund af klagen eller i øvrigt, grundlag for at tilsidesætte Brønderslev Kommunes vurdering
af, at der ikke er tale om en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der er pligt til at udarbejde en
miljøvurdering. Der er bl.a. lagt vægt på, at lokalplanområdet er på ca. 1.850 m² og i forvejen
anvendes til centerformål i byzone.  

Indsiger påpeger, at der skulle være fejl i kommunens sagsfremstilling, idet der i sagsfremstillin-
gen til mødet den 7. oktober 2008 står, at Spindergården er opført i 3 planer. Indsiger mener, at
Spindergården er opført i 2½ plan, hvilket er i overensstemmelse med gældende rammebe-
stemmelser for område 1361.16. Ejendommen Spindergården er opført i 2 fulde etager og med
mansardetage. Mansardetagen tæller ifølge BBR-loven som en fuld etage og ejendommen er i 
BBR registreret som en bygning i 3 etager. I sagsfremstillingen er der skrevet, at ejendommen
Spindergården er i 3 planer, hvilket fagenheden vurderer er korrekt. Ejendommen er opført i 
1926, dvs. længe før gældende kommuneplan er skrevet. Der er i forbindelse med udarbejdelse
af lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 20 (B), hvor maksimal etageantal er fastsat 
til 3 etager. Det vurderes, at den eventuelle nye bebyggelse ikke vil fremtræde væsentlig højere 
end Spindergården.  

Indsiger mener, at etablering af en ejendom i 3 planer og kælder vil ødelægge gågademiljøet.
Der er i projektet lagt vægt på, at den eventuelle nye bebyggelse tilpasses den byomdannelse,
der for nylig er sket ved Arkaden, hvor bebyggelse er opført i 3 etager. Det vurderes, at den pro-
jekterede bebyggelse i 3 planer vil indpasses i området og med sit facadeudtryk vil bebyggelsen
virke harmonisk med den overfor stående bebyggelse. Det vurderes, at projektet vil forskønne
området og forbedre områdets karakter. 

Indsiger påpeger, at Spindergården og gågaden vil blive generet af skyggegener fra det nye
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byggeri. Der er tidligere i planprocessen udarbejdet skyggeberegninger, der viser, at der vil ske
en forringelse af lysindfald til Spindergården, især i morgentimerne. Det vurderes, at der sker en
væsentlig forringelse af lysindfald til Spindergården. Som det fremgår af sagsfremstillingen til 
mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 9. december 2008, er der sidenhen sket en 
bearbejdning af bebyggelsens gavle, således at bebyggelsen tænkes opført med valmet tag,
hvilket vil sikre bedre udsyn og lysindfald for beboere i Spindergården. Dog vurderer fagenhe-
den for Teknik og Miljø, at der fortsat kan være skyggegener for beboere i Spindergården. Gå-
gaden vil blive mere skyggefuld ved opførelse af højere bebyggelse end eksisterende. Dog bi-
drager den højere bebyggelse også til rumskabelsen af et gågademiljø. Den eventuelle nye be-
byggelse tænkes placeret 2,5 meter fra skel mod Spindergården, hvilket er en forbedring
af eksisterende forhold, hvor den eksisterende bebyggelse er placeret 1,90 meter fra skel. 

Indsiger påpeger, at etablering af en taghave placeret 2,5 meter fra Spindergårdens vinduer i 1.
sals plan vil medføre betydelige indbliksgener for beboerne i Spindergården. Fagenheden har
tidligere påpeget problemstillingen i sagsfremstillingen til Udviklings- og Planlægningsudvalgets 
møde den 9. december 2008, hvor der skrives: "Værdien af opholdsrummet/gårdhaven vurde-
res at være af ringe karakter. (Gårdhaven vil forekomme meget mørk og skyggefuld). 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". Det skal hertil tilføjes, at beboere i den eventuelle nye bebyggelse, vil
kunne sidde på deres taghave i 1. sals plan, kun 2,5 meter fra bebyggelsen Spindergården og 
kigge ind i lejlighederne i Spindergården. Omvendt vil beboere i Spindergården kunne stå i de-
res lejligheder og se over på taghaven. 

Ansøger nævner i sit svar på partshøringen, brev dateret den 27. august 2009, at taghaven i 
vestsiden mod Spindergården i en højde af 160-180 cm kan gøres mere grøn, hvilket vil mod-
virke indbliksgener.  

Ejerforeningen Spindergården foreslår, at man etablerer gårdmiljø i gadeplan på et areal sva-
rende til 15 % af det samlede etageareal. Ved beregning af friarealforhold for den projekterede 
bebyggelse er det ikke muligt at opnå et opholdsareal på 15 pct. Ej heller såfremt man vælger
at lave gårdmiljø i gadeplan. Der vil kunne opnås et friareal på ca. 13,6 pct. ved etablering af
gårdmiljø i gadeplan. I denne forbindelse nævner indsiger, at planerne om etablering af op-
holdsareal på taget udspringer af et ønske om at udvide butiksarealet. Som indsiger også skri-
ver, er der allerede disponeret 3.429 m² i form af uudnyttede butiksarealer udlagt i vedtagne lo-
kalplaner i den centrale by. Såfremt der etableres gårdmiljø i gadeniveau vil man undgå ind-
bliksgener for beboere i Spindergården. Derved vil der kunne etableres butiksareal i et mindre
areal i stueplan på ca. 810 m². 

Indsiger ønsker en nærmere beskrivelse af støjgener i forbindelse med erhverv. Der er ikke re-
degjort for støj i lokalplanen, da det endnu er uvist hvilken butik eller anden anvendelse, der
etableres i eventuel ny bebyggelse. Anvendelse af ejendommen skal holde sig indenfor lokal-
planens rammer og de udlagte miljøklasser. I den konkrete byggesag vil der stilles krav om, at 
den ønskede virksomhed skal overholde de vejledende støjgrænseværdier. I lokalplanen står i §
12.4: "Ved placering og udformning af arealer og bygninger til varelevering, af- og pålæsning 
o.l. skal det dokumenteres, at kontorer og boliger i og udenfor lokalplanområdet ikke belastes af
støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser".  

Indsiger vil meget gerne i dialog angående den fornyede sagsbehandling. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 15. september 2009, at Udviklings- og Planlægningsudvalget  
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•         Tager stilling til, om indsigers ønske om, at der etableres gårdmiljø i gadeplan frem for
taghave i 1. sals plan, og derved undgå indbliksgener for beboere i Spindergården, skal til-
godeses. Derved vil der kunne etableres ca. 810 m² butiksareal i stueplan frem for ca. 1284
m².  

•         Såfremt udvalget vælger at ændre projektet, således at bebyggelsen skal opføres med mu-
lighed for gårdmiljø frem for taghave, skal lokalplanforslaget udsendes i fornyet høring iht.
Planlovens § 27, stk. 2.  

•         Såfremt udvalget vælger at se bort fra indkomne indsigelser foreslår fagenheden for Teknik
og Miljø, at lokalplanforslag nr. 1361-09 samt kommuneplantillæg nr. 20 (B) vedtages ende-
ligt og offentliggøres med følgende tilføjelser:  

• I lokalplanbestemmelserne bør der stilles vilkår om, at der skal opsættes espalier med 
beplantning på taghavens vestside, således at der afskærmes mod bebyggelsen Spin-
dergården.  

• I § 7.4 står: "Til bebyggelsens beboere og ansatte skal der sikres opholdsareal svarende 
til minimum 5 % af etagearealet i forhold til den enkelte anvendelse. Opholdsarealet skal 
etableres som taghave i 1. sals plan og/eller altaner, placeret indenfor byggefeltet". Til 
denne bestemmelse bør der tilføjes en vejledningstekst, der sikre, at opholdsarea-
let/taghaven på 1. sal er tilgængelige for samtlige lejligheder i bebyggelsen.  

 
Bilag: 
Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 1361-09 
Partshøringssvar 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Indstilles godkendt med forslag til tilføjelse fra fagenheden. 

Ole Bruun var fraværende. 
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10 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: 

• 2485-01 for "Område til institutionsformål, Serritslev"  

• 20-34 for "Thorup Hede Spejdercenter"  

• 1991-01 for "Brønderslev Modelflyveklub"  

  

 
Bilag: 
Notat - prioritering af lokalplaner ved UP møde den 15. september 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Indplacering henholdsvis 20, 11 og 4. 

Ole Bruun var fraværende. 
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11 Behandling af materiale til fordebat vedrørende opstilling af vindmøller 

ved Ryå syd for Brønderslev 
J.nr.: 01.02.20G01/dwtfbb 
 08/319 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har i foråret 2008 modtaget ansøgning om udvidelse af eksisterende
vindmøllepark ved Ryå med yderligere 5-6 vindmøller. Ansøger ønsker at opsætte 5-6 vindmøl-
ler med en totalhøjde på mellem 127 - 131 meter, placeret på 2 rækker parallelt med eksiste-
rende vindmøllepark. 

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

Der er foretaget en forudgående høring af projektet ved Miljøcenter Århus vedrørende eventuel 
påvirkning af den i Regionplan 2005 udpegede økologiske forbindelse og afstand fra vindmøl-
lerne til motorvejen. Projektet er sidenhen tilrettet, således at møllerne placeres udenfor den
økologiske forbindelse. Brønderslev Kommune har modtaget en udtalelse fra Vejdirektoratet,
der på det foreliggende grundlag ikke vil modsætte sig projektet, såfremt etablering af den på-
tænkte vindmøllepark kræver opsætning af maksimalt 125 meter høje vindmøller i en afstand af 
mindst 300 meter fra motorvejen. Vejdirektoratet forudsætter samtidig, at de relevante visualise-
ringer, samt vurderinger af skyggegener og vurderinger af risiko for havari i forhold til motorve-
jen vil fremgå af VVM redegørelsen m.v. af vindmøllerparken.  

Brønderslev Modelflyveklub holder i dag til på arealet ved Sønder Engvej 62, som man ønsker
at inddrage til opstilling af vindmøllerne. Placering af vindmøllerne på arealet forudsætter, at
Brønderslev Modelflyveklub flytter fra deres nuværende placering ved Sønder Engvej 62. Der er
indgået en skriftlig aftale mellem Brønderslev Modelflyveklub og Vindmølleprojektansøger. 
Denne aftale skal godtgøre, at Brønderslev Modelflyveklub ikke stilles ringere med en ny place-
ring end deres nuværende placering. Sammen har vindmølleprojektansøger og modelflyveklub-
ben fundet et areal ved Ryå, Vildmosevej, ejendommen matr.nr. 2k V. Brønderslev, Brønderslev 
Jorder, som er fundet velegnet til modelflyveklubben og dens aktiviteter.  

Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 27. august 2009, at de var posi-
tivt indstillet overfor placering af Brønderslev Modelflyveklub på det ønskede areal, matr.nr. 2k 
V. Brønderslev, Brønderslev Jorder. Udvalget vil arbejde for, at modelflyveklubben kan flytte til
den ønskede placering.  

Ifølge Planlovens § 23c skal Byrådet indkalde ideer og forslag inden der foretages væsentlige
ændringer af kommuneplanen. Opstilling af vindmøller kræver i henhold planlovens § 13, stk. 2, 
at der udarbejdes en lokalplan for området. Desuden skal der udarbejdes en VVM redegørelse
der redegør for, om projektet vil påvirke miljøet væsentligt, og der skal udarbejdes en miljøvur-
dering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Brønderslev Kommune har den 3. september 2009 modtaget udkast til materiale til fordebat. 
Materialet vil tilrettes efterfølgende. Fagenheden vurderer, at debatoplægget bør udsendes i 
forudgående høring i en periode på 4 uger. Sideløbende med debatfasen høres berørte myn-
digheder i henhold til scoping (fastlæggelse af indhold i miljøvurderingen).   

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde 
den 15. september 2009, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender udkast til de-
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batfolder og sender sagen i forudgående debat iht. Planlovens § 23c i 4 uger.    

 
Bilag: 
Debatfolder til vindmøller ved Ryå  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Godkendt med redaktionelle ændringer. 

Ole Bruun var fraværende. 
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12 Opsætning af UMTS mobilantenner for 3G mobiltelefoni på Vandtårns-

vej 2 i Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtffj 
 09/10557 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Fagenheden for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om opsætning af UMTS antenner for
3G mobiltelefoni på vandtårnet i Brønderslev på ejendommen matr.nr. 17h V. Brønderslev, 
Brønderslev Jorder, beliggende Vandtårnsvej 2, Brønderslev. 

TDC ønsker at opsætte 3 stk. UMTS paneler med en højde på 2,4 m. Panelerne monteres på et
5 m bærerør ovenpå vandtårnets tag, som anvist på bilag. Den samlede højde på konstruktio-
nen vil få en højde på 5 m over bygningens tagflade, som har en højde på 15 m. Sammen med 
antennerne ønskes opført en teknikkabine på 7 m². Teknikkabinen er i en neutral antracitgrå
farve og ønskes placeret op imod læbælte, som anvist på vedlagte bilag. Der vil ikke blive mon-
teret minilink antenner på vandtårnet. 

Ejendommen ejes af Brønderslev Kommune. Sammen med ansøgningen er vedlagt underskre-
vet fuldmagt fra Brønderslev Forsyning som administrerer vandtårnsbygningen.  

Brønderslev Kommune udarbejdede i 2006 et Maste- og antennekatalog, som et arbejdsred-
skab for ansøgere og for kommunens administration til fremtidige ansøgninger om opsætning af
udstyr til mobiltelefoni. Kataloget har været i offentlig høring, og der har været afholdt borger-
møde den 29. marts 2006. Det blev endelig vedtaget af Byrådet den 13. september 2006. Ma-
ste- og antennekataloget er ikke lovmæssigt bindende.  

I kataloget er der nævnt, at dele af Nordbyen ikke vil kunne opnå fuld dækning med de eksiste-
rende mastelokaliteter, heri også den eksisterende mast på Stadevej 33. Derfor er bl.a. vand-
tårnet udpeget som en mulig lokalitet for UMTS-antenner. Denne placering harmonerer også 
med Masteloven (Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsfor-
mål) § 1, hvis formål er, at det samlede antal master og disses påvirkning på omgivelserne be-
grænses mest muligt.  Masteloven har ligeledes til hensigt at eksisterende høje bygninger og
konstruktioner benyttes, hvor det er teknisk muligt. 

Ejendommen er underlagt bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt nr. 7. Der nævnes i §2  7) at 
"Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke
har mere end 30m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3m over terræn, og når
de udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse." 

I Byplanvedtægten siges der videre i §2  8) at "Indenfor byplanområdet forbeholdes matr. nr. 
17h til offentlige formål (vandværk)." 

På grund af formuleringen i Byplanvedtægtens §2  8) valgte fagenheden at foretage en nabo-
orientering. Der indkom efterfølgende en samlet indsigelse underskrevet af flere naboer i områ-
det. Naboerne udtrykte ligeledes deres utilfredshed i flere medier. Hovedpunkterne i den skriftli-
ge indsigelse går på 

•         at udsigtens fra de omkringliggende parceller skæmmes 

•         at kunstværket på siden af vandtårnet skæmmes  
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•         at den skæmmende udsigt vil medføre værdiforringelser  

•         at UMTS-antennerne vil medføre en øget sundhedsrisiko  

•         at Kommunen vægter lejeindtægten højere end hensynet til borgerne  

•         at teknikbygningen vil virke skæmmende i det parklignende anlæg  

Fagenhedens vurdering 

Fagenheden har foretaget besigtigelse af vandtårnet. Enheden vurderer, at anvendelsen af 
vandtårnet som lokalitet for mobildækning er at betragte som almennyttigt formål. Ved at an-
vende den eksisterende høje bygning og kun i begrænset omfang udbygge den med bærerør
og antenner, inddrages mastelovens formål på en hensigtsmæssig måde. På denne måde spa-
res omgivelserne for en gittermast. Ansøgningen harmonerer også med Brønderslev Kommu-
nes Maste- og antennekatalog, som netop udpeger vandtårnet som en mulig placering, hvorfor
også TDC har søgt om denne. 

Det vurderes i betragtning af vandtårnets eksisterende markante karakter ikke, at der sker en
væsentlig ændring i det lokale bebyggede miljø ved montering af det ansøgte bærerør med på-
monterede antenner. Til spørgsmålet om værdiforringelse, kan det bemærkes at manglende 3G
dækning i området også vil kunne medføre en værdiforringelse. 

Hvad angår de anførte sundhedsricisi i indsigelsen, kan kommunen ikke efter planloven, bygge-
loven eller masteloven inddrage disse forhold i sagsbehandlingen.  

Anvendelsen vurderes ikke at være i strid med byplanvedtægtens bestemmelser og udlø-
ser ikke lokalplanpligt. Fagenheden vurderer, at opførelsen at teknikkabinen kan rummes inden
for bestemmelserne i byplanvedtægtens §2  7) og 8), set i lyset af det almennyttige formål. 

Bemærkninger til sagen 

Fagenheden bemærker, at sagens udfald vil få præcedensvirkning for fremtidige ansøgninger i
dette nærområde. TDC er den første af de fire mulige 3G udbydere, som søger om opsætning 
af antenner for dækning i Nordbyen. 

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

• meddeler tilladelse til det ansøgte byggeri,  

• tager stilling til, om ansøgninger i nærområdet fra andre mobiludbydere i fremtiden skal 
henvises til samme placering.  

 
Bilag: 
Tegning 
Datablad antenner 
Situationsplan 
Indsigelse 
Billeder besigtigelse 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Der meddeles tilladelse. For øvrige interesserede udbydere henvises til maste- og antennekata-
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log. 

Ole Bruun var fraværende. 
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13 Orientering om Naturklagenævnets afgørelse om opførelse af mast på 

Skovparken 12, Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtffb 
 09/1041 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 9. juni 2009 at meddele de for-
nødne dispensationer fra lokalplan B-12 til opførelse af ny mast samt opsætning af UMTS-
antenner. 

Naturklagenævnet har stadfæstet udvalgets afgørelse. 

 
Bilag: 
Stadfæstelse af afgørelse 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Til efterretning. 

Ole Bruun var fraværende. 
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14 Orientering om modtaget indsigelse fra Aalborg Stiftsøvrighed mod lo-

kalplanforslag 11-16 for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm"  
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/17107 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Lokalplanforslag nr. 11-16 for "Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm" har været sendt ud i
offentlig høring i perioden fra den 30. juni til den 25. august 2009.  

Brønderslev Kommune har den 19. august 2009 modtaget indsigelse fra Aalborg Stiftsøvrighed,
der indgiver indsigelse i henhold til Planlovens § 29, stk. 3, hvori der står, at en statslig myndig-
hed kan fremsætte indsigelse efter planlovens § 28 mod et lokalplanforslag ud fra de særlige
hensyn, som myndigheden varetager. 

I Planlovens § 28 står, at et planforslag ikke kan vedtages endeligt, hvis en myndighed efter
reglerne i § 29 har modsat sig dette skriftligt overfor kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først
vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. 

Indsigelsen begrundes med, at den planlagte bebyggelse ikke er tilstrækkeligt tilpasset de kirke-
lige omgivelser, samt at der ikke er redegjort tilstrækkeligt for parkeringsforholdene i tilknytning
til kirken. Desuden er proceduren vedrørende miljøvurderingsloven tilsyneladende ikke over-
holdt, da Brønderslev Kommune ikke har indhentet udtalelse fra Aalborg Stiftsøvrighed i forhold
til miljøvurderingen. Desuden ønsker Aalborg Stiftsøvrighed en redegørelse for de arealoverfø-
relser, der er sket fra præstegårdsjord til kommunalejendom i foråret 2008. 

Der afholdes møde mellem ansøger, Aalborg Stiftsøvrighed og Brønderslev Kommune den 10.
september 2009, hvor projektet skal diskuteres. 

 
Bilag: 
Indsigelse fra Aalborg Stift 
Indsigelse fra Aalborg Stift - udtalelse fra kirkegårdskonsulent 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Taget til efterretning. 

Ole Bruun var fraværende. 
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15 Orientering om modtaget udtalelse fra Miljøcenter Århus vedrørende 

byudviklingsmuligheder i Hjallerup Øst  
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/2207 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Den 30. juni 2009 blev der holdt møde med Miljøcenter Århus vedrørende byudviklingsmulighe-
der i Hjallerup Øst. Konklusionen blev, at det skulle undersøges, hvorvidt lokalplan nr. 10-55 
kan gennemføres med en mindre udstrækning og en sydlig placering langs Skelbakvej. 

Der blev den 3. juli 2009 til Miljøcenter Århus fremsendt forslag til et mindre boligområde øst for
Hjallerup, placeret langs med Skelbakvej. 

Brønderslev Kommune har den 27. august 2009 modtaget udtalelse fra Miljøcenter Århus ved-
rørende muligheder for byvækst på østsiden af Hjallerup. 

Miljøcenter Århus udtaler, at de ikke vil gøre indsigelse mod et eventuel lokalplanforslag for det
skitserede mindre boligområde (18 parceller) øst for Hjallerup. Sagen har været sendt i høring 
ved Vand- og Naturområdet i Miljøcenter Aalborg, som vurderer, at sandsynligheden for overlap
mellem det faktiske indvindingsområde og det foreslåede boligområde er forholdsvis lille og risi-
koen for forurening af grundvandsressourcen derfor begrænset. På den baggrund vurderer Mil-
jøcenter Århus, at de ikke vil gøre indsigelse med henvisning til grundvandsbeskyttelsen. De vil 
også undlade at gøre indsigelse mod forslaget med begrundelsen, at byvæksten strider mod
det statslige princip "indefra og ud". Dette skyldes, at Brønderslev Kommune har understreget,
at arealerne øst for Hjallerup er nogen af de vigtigste byvækstarealer i kommunen. Miljøcenter
Århus vægter altså rent drikkevand frem for planlægningsprincippet "indefra og ud". 

Der afholdes møde den 8. september 2008 mellem lodsejere og Brønderslev Kommune for at
afklare, hvorvidt lodsejerne er interesseret i at sælge deres jord.  

 
Bilag: 
Udtalelse fra Miljøcenter Århus vedr. mulighederne for byvækst ved Hjallerup 
Forslag til ny områdeafgrænsning 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Taget til efterretning. 

Ole Bruun var fraværende. 
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16 Orientering om redegørelse til Naturklagenævnet i forbindelse med lo-

kalplan 03-25 "Boligområde ved Havnegade, Asaa" og kommuneplantil-
læg 22(D) 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/661 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Vedtagelsen af lokalplan nr. 03-25 for "Boligområde ved Havnegade, Asaa" og kommuneplantil-
læg nr. 22 (D) er blevet påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening
samt Nordjysk Landbrug. Naturklagenævnet har bedt om Brønderslev Kommunes redegørelse
for klagepunkterne. Fagenheden har udarbejdet en redegørelse til Naturklagenævnet, der er
vedlagt til udvalgets orientering. Redegørelsen fremsendes til Naturklagenævnet, klager samt
bygherre efter orientering til udvalget. 

De klagepunkter, der er redegjort for, omhandler overførelse at et areal fra landzone til byzone,
begrundelse for byggeriets højde og volumen, lokalplanens forhold til Asaa-Gerå Vildreser-
vat og nærliggende Natura 2000-område samt byggeriets indpasning i det lokale kulturmiljø. 

 
Bilag: 
Redegørelse til Naturklagenævnet 
Kort til naturklagenævnet 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Taget til efterretning. 

Ole Bruun var fraværende. Runa Christensen deltog ikke i behandling af punktet. 
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17 Orientering om udtalelse til Naturklagenævnet vedrørende lokalplan nr. 

1722-01 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/629 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2009: 
Til efterretning. 

 
Sagsfremstilling: 
Teknik og miljøudvalgets afgørelse af 20. oktober 2008 , pkt. 7, vedrørende afslag på asfalte-
ring af stier i lokalplan 1722-01 "Boligområdet Brønderslev syd" er blevet påklaget af Ejerlauget
Ravnsøparken og Mossøparken.  Der er sendt en udtalelse til Naturklagenævnet.  

Afgørelse fra Naturklagenævnet 4. september 2009:
Tillæg 1 til lokalplan 1722-01 blev af Grundejerforeningen for Mossøparken og Ravnsøparken 
påklaget til Naturklagenævnet, som har afgjort sagen 4. september 2009.  

Brønderslev Kommune har fået medhold i to ud af tre klagepunkter vedrørende fortolkning af
bestemmelser om hovedstier og formalia omkring tillæggets vedtagelse. Se bilag. 

Det tredje klagepunkt om manglende asfaltering af stier kan afklares ved en vedtagelse af en ny
lokalplan, som det allerede er besluttet iværksat af Udviklings- og Planlægningsudvalget 
den 11. november 2008. Lokalplanen vil i følge Naturklagenævnet kunne lovliggøre beslutnin-
gen om at anlægge stier med Glensandium. 

 
Bilag: 
Udtalelse til Naturklagenævnet 
Bilag 1 fra lokalplan nr. 1722-01 
Afgørelse i sag om lokalplan 1722-01 og lokalplantillæg nr. 1 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Taget til efterretning. 

Ole Bruun var fraværende. 
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18 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Stationsvej 31, Dronninglund. 

Ole Bruun var fraværende. 
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TILLÆGSDAGSORDEN 
 
 
19 Forslag til landsplanredegørelse 2009 
J.nr.: 01.01.01P17/dwupmhp 
 09/20196 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Miljøministeriet har den 8. juli 2009 fremsendt et forslag til landsplanredegørelse 2009, som har 
været i offentlig høring i perioden fra 8. juli 2009 til 7. september 2009. Brønderslev Kommune 
har den 13. august 2009 meddelt Miljøministeriet, at fristen for indsendelse af høringssvar den
7. september 2009 ikke kan overholdes, da høringsperioden har strakt sig over sommerferiepe-
rioden, hvor både forvaltning og de politiske udvalg har holdt ferie. Miljøministeriet har efterføl-
gende forlænget fristen for indsendelse af høringssvar til den 28. september 2009. 

I følge planloven skal miljøministeren efter hvert nyvalg udarbejde en landsplaneredegørelse,
som afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, som kommunerne  efterfølgende 
skal omsætte til retningslinjer og visioner for den fysiske planlægning. Forslaget til landsplanre-
degørelse har været undervejs siden 2008.  

Miljøministeren afholdt i 2008 en række møder med kommunerne, som optakt til udarbejdelsen
af en ny landsplanredegørelse. I forlængelse af disse møde fremsendte KKR Nordjylland et fæl-
leskommunalt høringssvar og et fælles høringssvar i samarbejde med Region Nordjylland. Beg-
ge høringssvar indeholdt ønsker om flere udviklingsmuligheder for Nordjylland, herunder flere
planlægnings- og udviklingsmuligheder på kommunalt niveau, dels på regionalt niveau. 

Siden forslaget til landsplanredegørelse blev offentliggjort, har kommunaldirektørkredsen anbe-
falet et fælles høringssvar med nedenstående temaer: 

• Landsplanredegørelsens manglende oplæg til lempelse af planlovsrestriktionerne, her-
under muligheden for udvikling indenfor kystzonen 

• Forslagets skæve balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen med henblik på 
udvikling af nordjyske erhverv, turisme og oplevelsesøkonomi 

• Den manglende udvidelse af det Østjyske Bybånd til også at omfatte Aalborg-området. 

KKR Nordjylland har efterfølgende besluttet at udforme et fælleskommunalt høringssvar sam-
men med Region Nordjylland baseret på de bemærkninger som blev indsendt efter de indle-
dende møde med Miljøministeren. 

Staben for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget fremsen-
der et høringssvar til Miljøministeren, hvoraf fremgår, at Brønderslev Kommune støtter KKR
Nordjyllands høringssvar, og at problematikken omkring mulighed for udvikling og planlægning i
kystzonen er af stor relevans for Brønderslev Kommune ( byudvikling, stiplanlægning, turisme-
aktiviteter mv.). 

 
Bilag: 
Notat vedr. Forslag til landsplanredegørelse 2009 
Forslag til Landsplanredegørelse 2009 
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Følgebrev til forslag til Landsplanredegørelse 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15. september 2009: 
Der udarbejdes høringssvar indeholdende  

• vigtigt med Aalborg i Østjysk Bybånd  

• mulighed for udvikling af kystområder  

• opbakning til fælles KKR-svar 

Ole Bruun var fraværende. 
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