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01 Lokalplanforslag nr. 03-26, Asaa Børnehave, og kommuneplantillæg nr. 
37 (D) 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtfjwj 
 09/19547 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 03-26 for "Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa" samt 
kommuneplantillæg nr. 37 (D). Asaa Børnehave ønsker at opføre en tilbygning i form af et ude-
hus til udeaktiviteter. Udehuset kan kategoriseres som en blanding mellem en udestue og et le-
gehus. Placeringen af udehuset på ejendommen vil ske over matrikulært skel, hvilket gør det
nødvendigt, at foretage en matrikulær sammenlægning af ejendommens to matrikler. 

Eksisterende kommuneplanrammer for lokalplanområdet udlægger anvendelsen til boligformål
med tilhørende kollektive anlæg. Dette stemmer ikke overens med den faktiske anvendelse,
derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen til offentlige formål.
Det udarbejdede kommuneplantillæg nr. 37 (D) fastsætter anvendelsen til privat eller offentlig 
institution på området. 

En del af ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 20-21, der udlægger ejendommen til bolig-
formål. Den del af lokalplan nr. 20-21, der omfatter ejendommen, aflyses med den endelige
vedtagelse af lokalplan nr. 03-26. 

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. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 03-26 
for "Asaa Børnehave, Bolværksvej 2, Asaa" samt kommuneplantillæg nr. 37 (D) og sender for-
slagene i 8 ugers offentlig høring. 

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 03-26 (05.10.2009) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Indstilles sendt i høring. 
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02 Lokalplanforslag nr. 1972-01 for "Sikret Ungdomsinstitution, Brønders-

lev" og kommuneplantillæg nr. 24(B) 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/6346 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 1972-01 og kommuneplantillæg nr. 24(B) for etablering af
en sikret ungdomsinstitution i Brønderslev. Region Nordjylland ønsker at opføre en sikret ung-
domsinstitution på ejendommen matr.nr. 5f Bøgen, Brønderslev Jorder ved Brønderslev Psykia-
triske Sygehus. Placering af institutionen er flyttet flere gange gennem planprocessen pga.
fredskov på en del af ejendommen. Det udarbejdede lokalplanforslag giver mulighed for at etab-
lere institutionen på ejendommens sydlige del, sydvest for den eksisterende bebyggelse ved
psykiatrisk sygehus (se kort i lokalplan). 

Lokalplanen omfatter et ca. 40.880 m2 areal, der overføres fra landzone til byzone med lokal-
planens vedtagelse. I de eksisterende kommuneplanrammer fastholdes området i landzone, og 
der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg, der muliggør overførelse til byzone. Øvrige ret-
ningslinier i kommuneplanrammerne fastholdes. Lokalplanens anvendelse fastlægges til institu-
tionsformål, og der gives mulighed for opførelse af i alt 5.000 m2 bebyggelse i maksimalt 1,5 
etage. 

Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. Fagenheden har vurderet, at lokalplanen vil medføre en negativ indvirk-
ning på to områder - natur/landskab og tryghed for naboerne. Miljøvurderingen er vedlagt ba-
gerst i lokalplanen.  

I forhold til natur/landskab giver lokalplanen mulighed for at fælde et eksisterende stykke skov,
og lokalplanområdet er desuden omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbeskyttelseslovens 
§ 17. Opførelse af bebyggelsen kræver dispensation fra skovbyggelinien, hvilket behandles i
forbindelse med byggeansøgningen. Fagenheden vurderer, at etablering af institutionen med
den pågældende placering og fældning af et eksisterende skovstykke vil medføre et væsentligt 
naturmæssigt og landskabeligt tab. Lokalplanområdet indeholder i dag landskabelige kvaliteter i
form af flotte og markante overgange mellem åbne arealer og skovarealer, hvilket forsvinder
ved lokalplanens realisering. For at afbøde de negative konsekvenser for natur og landskab er
der indarbejdet følgende afbødende foranstaltninger i lokalplanen: 

• etablering af minimum 5.000 m2 erstatningsbeplantning,  

• krav om udarbejdelse af beplantningsplan, der tager hensyn til plante- og dyrelivets 
spredningsmuligheder,  

• placering af byggefeltet i en afstand til fredskov, der vurderes at være tilstrækkelig til at 
sikre fredskovens sundhedstilstand.  

Fagenheden vurderer, at lokalplanområdet efter en årrække vil opnå et naturindhold svarende 
til det nuværende.  

Lokalplanen vurderes desuden at medføre en væsentlig negativ indvirkning på naboernes tryg-
hedsfølelse, hvilket bl.a. kom til udtryk gennem indsigelser og borgermøde i offentlighedsfasen.
Fagenheden foreslår derfor, at Brønderslev Kommune opfordrer Region Nordjylland til at indgå i
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en dialog med naboerne om bl.a. fastsættelse af procedure i forbindelse med eventuelle flugt-
forsøg fra institutionen. 

Der planlægges afholdt et borgermøde i samarbejde med Region Nordjylland i forbindelse med 
offentlighedsfasen. Der er endnu ikke fastsat dato herfor.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplanforslag nr. 1972-01 
”Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev” og kommuneplantillæg nr. 24 (B) og sender forslagene 
ud i 8 ugers offentlig høring.   

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 1972-01 (05.10.2009) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Udgår efter anmodning fra regionen. 
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03 Indretning af tandlægeklinik Gravensgade 69B, Brønderslev 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtftaj 
 09/24566 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Tandlægeklinikken beliggende Dannebrogsgade 17, Brønderslev, har søgt om dispensation fra 
lokalplan nr. 1351-01 § 3.1 til indretning af kontorfaciliteter og personalerum i lejlighed på 1. sal 
af ejendommen Gravensgade 69B. Brønderslev Kommune meddelte den 11. marts 2002 di-
spensation til indretning af kontor og personalerum i lejligheden. Da dispensation ikke er udnyt-
tet inden for en periode på 3 år er den bortfaldet, jf. planlovens § 56. Ejerne af tandlægeklinik-
ken har købt lejligheden med overtagelse den 1. oktober 2009 med hensigt om at indrette lejlig-
heden til kontor og personalefaciliteter. 

Ejendommen er beliggende inden for delområde 1 i lokalplan nr. 1351-01, der fastlægger områ-
dets anvendelse til bolig- og erhvervsformål. Ifølge lokalplanens § 3.1 må erhverv kun forefindes
i stueplanet. 

Dispensation fra lokalplanens § 3.1 har været sendt i naboorientering fra den 15. til den 29. sep-
tember 2009. I forbindelse med naboorienteringen har Brønderslev Kommune modtaget to 
kommentarer. Den ene kommentar er fra ejendommens ejerforening og den anden er under-
skrevet af fire af ejendommens beboere. Kommentarerne er sendt i partshøring, jf. forvaltnings-
loven, til tandlægerne.  

Ejerforeningen skriver i deres brev, at bestyrelsen ikke har noget imod, at tandlægerne anven-
der lejligheden til det ansøgte. De bemærker, at tandlægerne har oplyst dem om, at det er en
overgangsløsning indtil der er mulighed for udvidelse i stueetagen og at lejligheden derefter vil 
blive tilbageført til boligformål. Ejerforeningen bemærker dog, at de er bekymrede for den ænd-
rede fordeling mellem erhverv og boliger i ejerforeningen. Tandlægernes køb af lejligheden
medfører, at der vil være en overvægt af erhverv i foreningen mod tidligere ligelig fordeling.  

De fire boligejer anfører i deres brev, at det ikke er 8 ansatte, der vil anvende lejligheden som
oplyst af tandlægerne, men 16. Tandlægerne har desuden oplyst, at lejligheden ikke vil blive
anvendt i weekenden. Boligejerne påpeger, at tandlægeklinikken har åbent 21 lørdage i 2009.
Tandlægerne anfører i deres svarbrev, at det er korrekt, at der er 16 ansatte, men at der kun er
8 ansatte på arbejde af gangen. De bemærker desuden, at lejligheden ikke forventes benyttet 
om lørdagen, da de ansatte ikke har frokostpause disse dage.  

Boligejerne anfører, som ejerforeningen, at de er bekymrede over overvægten af erhverv i ejer-
foreningen, og at erhvervene dermed kan majorisere beslutninger igennem. Desuden er bolig-
ejerne bekymrede over, at det vil være sværere at få valgt en bestyrelse ved tandlægernes køb
af lejligheden. 

Boligejerne mener, at deres lejligheder vil falde i værdi som følge af erhverv på 1. sal. Der er p.t.
en lejlighed til salg, som ejer forventer vil blive vanskeligere at sælge pga. den trafik, der vil væ-
re i opgangen ved indretning af erhverv. Ejer af lejligheden forventer et fald i salgspris på 5-10 
%, som han ønsker dækket af kommunen, såfremt der meddeles dispensation. Det anføres og-
så, at tandlægernes anvendelse af lejligheden vil medføre større slitage af trappeopgang m.m.
end ved boligformål. Andelen af fællesudgifterne svarer dog ikke til den øgede slitage. Afslut-
ningsvis ønsker boligejerne en tilkendegivelse af, hvorvidt de også kan sælge/udleje deres lej-
ligheder til erhverv, såfremt der meddeles dispensation. 
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Fagenhedens bemærkninger 

Lokalplanens bestemmelse om, at erhverv kun må etableres i stueetagen er en del af lokalpla-
nens anvendelsesbestemmelser og dermed planens principper. Der kan som udgangspunkt ik-
ke dispenseres fra lokalplanens principper. Ifølge den kommenterede planlov og afgørelser fra
Naturklagenævnet kan der dog dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne, men kun i meget
beskedent omfang. Dispensationen vil ikke stride mod  lokalplanens formål, der udlægger lokal-
planens område til bolig- og erhvervsformål. Den planlægningsmæssige baggrund for at indar-
bejde krav om, at erhverv kun må etableres i stueetagen er et ønske om at skabe/bevare et le-
vende bybillede med butikker og erhverv i stueetagen og samtidigt sikre liv i bymidten efter ar-
bejdsdagens ophør med boliger. 

Ifølge ejerforeningens vedtægter kan beboelseslejligheder indrettes til liberale erhverv eller kon-
torer, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere. Fagenheden bemærker, at der med en 
eventuel dispensation fra lokalplanen ikke er taget stilling til en tilladelse i følge ejerforeningens
vedtægter. Dette spørgsmål må afklares internt i ejerforeningen. Fagenheden henviser desuden
klagepunkterne om forhold mellem erhverv og bolig i ejerforeningen, andel af fællesudgifter
samt valg af ejerforeningens bestyrelse til behandling internt i ejerforeningen. 

Der kan ikke meddeles en generel dispensation til etablering af erhverv i lejligheder-
ne. Eventuelle dispensationer vil skulle behandles enkeltvist. Fagenheden vurderer, at det vil
være en uheldig udvikling, såfremt der i større omfang meddeles dispensation, da det kan fjerne
eksisterende erhverv fra stueetagerne med tomme butiks-/erhvervslokaler som resultat.  

Fagenheden vurderer ikke, at der er belæg for at vurdere, at der vil ske et prisfald som følge af
indretning af lejligheden til kontor og personalerum. Planlægning er som udgangspunkt erstat-
ningsfri regulering, og der kan derfor ikke forventes erstatning ved eventuelt prisfald ved en di-
spensation.  

I dette tilfælde er der tale om udvidelse af en allerede eksisterende virksomhed beliggende i
stueetagen. En dispensation kan bidrage til at fastholde den eksisterende virksomhed i ejen-
dommens stueetage. Fagenheden anbefaler, at dispensationen meddeles på vilkår om, at lej-
ligheden skal tilbageføres til boligformål, når tandlægeklinikkens brug af lejligheden ophører.
Hermed sikres, at nye virksomheder etableres i stueetagen. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler 
dispensation fra lokalplan nr. 1351-02 § 3.1 til indretning af kontor og personalefaciliteter i Gra-
vensgade 69B, 1. sal, lejlighed nr. 1, Brønderslev, på vilkår om, at lejligheden skal tilbageføres
til boligformål, når tandlægeklinikkens brug af lejligheden ophører.  

 
Bilag: 
Kommentarer fra Tandteamet til høringsskrivelser 
Høring Gravensgade 
Høringssvar fra ejerforening 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Godkendt. 
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04 Anmodning om igangsætning af lokalplan for Hjallerup Flugtskyd-

ningsbane ved Kærsgård Engvej 15, Hjallerup 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtflrw 
 09/14149 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 28. april 2009 modtaget anmodning om igangsætning af lokal-
plan for etablering af flugtskydebane ved Kærsgård Engvej 15, Hjallerup. 

Hjallerup Jagtforening har søgt om miljøgodkendelse af flugtskydebane ved Kærsgård Engvej
15, Hjallerup. I samme forbindelse er der søgt om etablering af en sportingbane og hertil etable-
ring af støjvolde. Etablering af støjvolde kræver i henhold til Planlovens § 35 en landzonetilla-
delse, da der er tale om en anvendelsesændring. Yderligere søges der om opførelse af 6-8 ma-
skinhuse, hvilket også i henhold til Planlovens § 35 kræver landzonetilladelse.  

Området ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 7.V1 - det åbne land m.v., vindmølle-
zone 1 (områder uden vindmøller).  

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. 

Ifølge den kommenterede planlov er større bygge- og anlægsarbejder m.v. lokalplanpligtige. Så-
fremt gennemførelse af et projekt vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø, vil
der kræves, at der udarbejdes en lokalplan. 

Ifølge vejledning om landzoneadministration vil etablering af større idrætsanlæg, som fx golfba-
ner, skydebaner og motocrossbaner udløse lokalplanpligt. Det vurderes ud fra det fremsendte
ansøgningsmateriale, at der samlet set er tale om etablering af et større idrætsanlæg. Det vur-
deres, at udvidelsen af skydebanen vil medføre væsentlige ændringer af bestående miljø. Ifølge
fremsendte kortbilag fremgår, at man ønsker at supplere eksisterende skydebane med
en sportingbane på den sydlige del af matr. nr. 44d Hjallerup Fjerding, Hjallerup.  

Det tidligere Nordjyllands Amt meddelte i forbindelse med tidligere tilladelse til eksisterende
skydebane, at dette område kun måtte benyttes til hundetræning. Området er udpeget til regio-
nalt naturområde. Etablering af en sportingbane vil betragtes som en væsentlig ændring af ek-
sisterende forhold. I forbindelse med aktiviteten, vil der være øget støj og trafik til området. Der 
etableres støjvolde og maskinhuse, som vil være synlige elementer i landskabet. 

I august 1995 er der meddelt tilladelse til etablering af flugtskydebane på matr.nr. 44m Hjallerup
Fjerding, Hjallerup. I tilladelsen står, at matr.nr. 44d og 45g kun må anvendes til hundetræning. 
Tilladelsen er yderligere givet på betingelse af, at skydebanen ved Hjallerup by nedlægges. I
afgørelsen er der lagt vægt på, at skydebanens anlæg ikke placeres syd for matr.nr. 44m. Det 
er det tidligere Nordjyllands Amt, der har meddelt tilladelse til etablering af skydebanen. I 1997
er der sket en matrikulær sammenlægning, hvor matr.nr. 44m er inddraget under matr.nr. 44d. I
dag består ejendommen kun af matr.nr. 44d Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Skydebanen er oprin-
deligt etableret på matr.nr. 44m - den nordligste del af matr.nr. 44d.  

På den sydlige del af ejendommen matr.nr. 44d Hjallerup Fjerding, Hjallerup er der registreret
beskyttet natur - henholdsvis en beskyttet mose og en beskyttet eng. Haglnedfald fra skyd-
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ningsaktiviteter vil ikke berøre det registrerede beskyttede naturområde. Området berøres des-
uden af den økologiske forbindelse, der er udpeget i Regionplan 2005. Der henvises til retnings-
linie 5.3.7 og 5.3.8. Indenfor de økologiske forbindelser skal planlægning og administration ved-
rørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for dyr
og planter, som forbindelsen skal sikre. Retningslinier i regionplanen er en del af et landsplandi-
rektiv. Der skal ske forhandlinger med Miljøcenteret herom. 

Den præcise udformning og placering af sportingbanen vil blive fastlagt i forbindelse med udar-
bejdelse af lokalplanen. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget igangsæt-
ter udarbejdelse af lokalplan for Hjallerup Flugtskydebane ved Kærsgård Engvej 15, Hjallerup, 
dog under forudsætning af, at ansøger bidrager med udkast til lokalplanen og i samarbejde med
kommunen udvælger en konsulent.   

 
Bilag: 
Ønsker at der udarbejdes lokalplan 
Kortbilag fremsendt af ansøger, placering af sportingbane 
Oversigtskort 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Godkendt. Der tages dialog med Miljøcenter inden igangsætning. 
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05 Behandling af lokalplanforslag nr. 11-16 for "Detailhandel ved Hellum-

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

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Byråd vedtog på møde den 25. juni 2009 lokalplanforslag nr. 11-16 for "Detailhan-
del ved Hellumvej, Klokkerholm". Lokalplanforslaget sikrer, at der i området kan opføres én dag-
ligvarebutik. Bebyggelsens placering fastlægges ud fra et angivet byggefelt mod syd, der skal
sikre, at der tages størst mulig hensyn til Hellevad Kirke. Lokalplanforslaget har været sendt i of-
fentlig høring i perioden fra den 30. juni til den 25. august 2009. 

Fagenheden gør opmærksom på, at der inden for høringsperioden er indkommet indsigelser og
planen er blevet påklaget til Naturklagenævnet. Indsigelserne er endnu ikke behandlet, men vil 
blive behandlet efterfølgende. Aalborg Stiftsøvrighed har indgivet indsigelse i henhold
til Planlovens § 29, stk. 3. Ifølge Planlovens § 28 kan et planforslag ikke endeligt vedtages, hvis
en myndighed efter reglerne i planlovens § 29 har modsat sig dette skriftligt overfor Byrådet. 
Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige
ændringer. 

Der har været afholdt møde den 10. september 2009, hvor kirkegårdskonsulenten fra Aalborg
Stiftsøvrighed, en repræsentant fra Hellevad Kirkes menighedsråd, en repræsentant fra Klok-
kerholm Borgerforening, repræsentanter fra Brønderslev Kommune, ansøger og ansøgers kon-
sulent deltog. På mødet blev det konkluderet, at Brønderslev Kommune har lavet en fejl ved ik-
ke at indhente en udtalelse fra Aalborg Stiftsøvrighed i forbindelse med fastlæggelse af indhol-
det i miljøvurderingen. Aalborg Stiftsøvrighed er en berørt myndighed i den konkrete 
sag. Aalborg Stiftsøvrighed påpeger, at gennemførelse af planen kan påvirke indsigten til Helle-
vad Kirke. Aalborg Stiftsøvrighed mener, at det bør belyses i miljøvurderingen for planen, gen-
nem visualiseringer, hvordan en eventuel ny bebyggelse vil påvirke indsigten til kirken. 

Desuden ønskede Aalborg Stiftsøvrighed, at der i lokalplanforslaget nærmere redegøres for be-
hovet for parkeringspladser i området, og i hvilket materiale den nye bebyggelse opføres. Yder-
ligere ønsker Aalborg Stiftsøvrighed en præcisering af, hvor der må placeres skilte og flagstæn-
ger, således at disse ikke vil stå i indsigtskilen til Hellevad Kirke. Bemærkninger er indarbejdet i 
den reviderede udgave af lokalplanforslag nr. 11-16. 

Indblik til Hellevad Kirke 

Lokalplanforslag og miljørapporten er revideret for at imødekomme Aalborg Stiftsøvrigheds ind-
sigelse. Brønderslev Kommune har modtaget visualiseringer fra ansøger, der viser den påtænk-
te dagligvarebutik placeret på det gamle baneareal. Visualiseringerne viser, at indsigten til Hel-
levad Kirke vil reduceres. Brønderslev Kommune har lavet en fotoserie, der viser forløbet fra
Hellumvej, umiddelbar syd for området til umiddelbart nord for området. Ved sammenligning
mellem kirkens synlighed i eksisterende rammer og kirkens synlighed efter planens gennemfø-
relse vurderes, at der er tale om en mindre reducering af indblik til Hellevad Kirke. Det vurderes,
at Hellevad Kirke fortsat vil fremstå som et monument i landskabet efter planens gennemførel-
se.   

Tilbagemelding fra Aalborg Stiftsøvrighed 
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Brønderslev Kommune har den 6. oktober 2009 modtaget svarbrev fra Aalborg Stiftsøvrighed.
Aalborg Stiftsøvrighed meddeler i brevet, at Aalborg Stiftsøvrighed ikke kan acceptere, at flag-
stænger placeres nord for byggefeltet uden for indsigtskilen som angivet i revideret lokalpla-
norslag nr. 11-16. Eventuelle flagstænger kan placeres ved bygningens øst eller sydside. Skilte
kan placeres nord for byggefeltet, dog uden for indsigtskilen, som vist i lokalplanforslaget.  

Aalborg Stiftsøvrighed påpeger, at der må indgås en tinglyst ret eller lignende bindende doku-
ment, der sikrer, at parkeringspladsen kan benyttes til kirkelige formål. Disse betingelser vil blive 
indarbejdet i revideret lokalplanforslag efter aftale med ansøger og ansøgers konsulent inden
forslaget sendes ud i fornyet høring.   

Støjpåvirkning 

Af miljørapporten fremgår, at gennemførelse af planen ifølge støjberegninger vil medføre en 
væsentlig støjpåvirkning af flere ejendomme i området øst og syd for butikken. Der er lavet en
supplerende støjredegørelse, der viser støjpåvirkningen, såfremt der opsættes en støjskærm i
forhold til naboområderne. Der skal gøres opmærksom på, at de indsendte indsigelser påpeger 
problematikken vedrørende støjpåvirkningen af naboejendommene. Der er i det reviderede lo-
kalplanforslag i miljøvurderingen tilføjet et afsnit, der omhandler opsætning af støjskærm. Det 
vurderes, at såfremt det bliver nødvendigt at opsætte en støjskærm, som beregningerne tyder
på, vil opsætning af en støjskærm skæmme området og genere naboerne. Der er i forvejen ikke
meget plads i området og opsætning af en støjskærm mod naboejendommene vurderes ikke at
være rimelige vilkår for naboerne. Såfremt man vælger at gennemføre planlægningen af områ-
det, kan man risikere, at støjgrænserne ikke kan overholdes. Såfremt der indgives klage og 
det efterfølgende viser sig, at støjgrænseværdierne ikke kan overholdes,
vil virksomheden/butikken blive stillet overfor et påbud om at reducere støjbelastningen i over-
ensstemmelse med de vejledende støjgrænseværdier. I værste tilfælde kan dette føre til, at bu-
tikken ikke kan fortsætte sine aktivivteter på det ønskede areal. Brønderslev Kommune har ikke 
mulighed for at skride ind over for butikken, inden der foreligger en konkret overskridelse af 
støjgrænserne. Det skal nævnes, at ansøger og ansøgers konsulent er blevet gjort opmærksom
på ovenstående.    

Fornyet høring 

Da der er tale om en væsentlig ændring i forhold til tidligere udsendt lokalplanforslag samt mil-
jøvurdering, skal planen og miljørapporten udsendes i fornyet høring. Den offentlige høring af
miljøvurderinger skal ifølge vejledningen til miljøvurdering af planer og programmmer følge den 
pågældende plans tilvejebringelse. Derfor skal planforslag og miljørapporten udsendes i fornyet
høring i 8 uger.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet 

• tager stilling til, om revideret lokalplanforslag nr. 11-16, samt miljørapport kan godken-
des, og  

• om man ønsker at udsende lokalplanforslag nr. 11-16 i fornyet høring . 

 
Bilag: 
Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vedr. revideret lokalplan 11 - 16 
Brev fra Aalborg Stiftsøvrighed vedr. revideret lokalplan 11 - 16 
Lokalplan nr. 11-16 (06.10.2009) fornyet høring 
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Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Godkendt sendt i fornyet høring i 8 uger. 
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06 Lokalplan for boliger ved Gefionsvej, Brønderslev 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtfchh 
 09/23319 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Ejer af ejendommen Gefionsvej 7, matr.nr. 19i V. Brønderslev, Brønderslev, ønsker at udarbej-
de en lokalplan for udstykning af tre parcelhusgrunde fra ejendommen, der udgør 9.342 m². 

Området er i kommuneplanen udlagt til lavt boligområde med en bebyggelsesprocent på 25, 
maksimum 1½ etage og højde på 8,5 m. Området forventes fastholdt til boligformål i den kom-
mende kommuneplan, dog med en bebyggelsesprocent på 30. 

Området er omfattet af 1.500 m støjkonsekvenszone om skydebanen på Skydebanevej. Der må 
kun etableres støjfølsomme arealanvendelser, hvis det kan dokumenteres, at støjen ikke over-
stiger de vejledende grænseværdier for den ønskede anvendelse. 

Byrådet har i oktober 1996, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1511-04 for arealet 
tilkendegivet, at eventuelle grunde kunne vejbetjenes ad Gefionsvej. Gefionsvej er en privat fæl-
lesvej, der er belagt med grus og med en lille bredde. I løbet af lokalplanudarbejdelsen skal det
afklares, hvilke krav, der skal stilles til vejens belægning og bredde, idet den nu skal betjene 5 
husstande. Der skal gives mulighed for adgang for renovationsbiler, idet der er mere end 50
meters gangafstand. Vejarealet skal indgå i lokalplanen. 

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

•         principielt godkender udstykningsplanen, 

•         tilkendegiver overfor ansøger, at han skal indgå aftale om en eventuel ændring af Ge-
fionsvej, og at denne aftale skal foreligge, før lokalplanforslaget kan igangsættes, 

•         fastlægger at ansøger bidrager til udarbejdelsen af lokalplanen i form af et udkast til lo-
kalplan, 

•         at ansøger vælger lokalplankonsulent i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Mil-
jø, 

•         at lokalplanen indsættes på prioriteringslisten. 

 
Bilag: 
Brev til lodsejer 
Ansøgning 
Udstykningsplan 
Kort over arealet 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Godkendt. 
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07 Prioritering af lokalplaner 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 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: 

• Lokalplan for åben-lave boliger Gefionsvej, Brønderslev som nr. 22 på listen,  

• Lokalplan for riffelskydebane, Hjallerup som nr. 21 på listen.  

 
Bilag: 
Prioritering af lokalplaner før Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 13.10.2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Gefionsvej: nr. 22. 

Riffelskydebane: nr. 9. 
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08 Status på kommuneplanrevision 2009-2021 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Kommuneplanen består af følgende afsnit : 

1. Hovedstruktur  

2. Retningslinier  

3. Rammer for lokalplanlægningen  

4. Redegørelse  

5. Miljøvurdering  

6. Kort  

Status på de enkelte afsnit er således: 

1. Der foreligger et forslag til hovedstruktur, som har været til behandling i Udviklings- og 
Planlægningsudvalget og Økonomiudvalget. Der er foretaget enkelte rettelser - Hallund 
er udpeget som lokalby, et område til boligformål på den gl. campingplads i Asaa redu-
ceres væsentligt pga. § 3 område og overskridelse af arealramme, således at §3 områ-
det udlægges som et nyt rekreativt område, og der udlægges i stedet et nyt boligområde 
syd for den eksisterende campingplads ved Vodbindervej. Nyudlæg i Hjallerup er tilpas-
set aktuel udmelding fra Miljøcenter Århus, således at et mindre areal ved Skelbakvej 
inddrages via lokalplanlægning nu, mens det  foreslåede boligområde i Markedsbyen er 
udpeget som perspektivområde ( indtil afstrømningsforholdene mv. for OSD-området er 
afklaret i Miljøcenter Ålborg ca. medio 2010. Det nye boligområde i Vestbyen tilret-
tes efter minimumsafstand til kildepladszone og resten af arealet udlægges ligeledes 
som perspektivområde, indtil  forhold omkring OSD-området er klarlagt. I Flauen-
skjold må det foreslåede boligområde på matr.nre.7e og 7d udgå, da der her er frem-
skredne planer om etablering af regnvandsbassin. Der kigges på andre muligheder pt.  

2. Der er udarbejdet et forslag til nye retningslinier i Udviklings- og Planlægningsudvalget, 
som hovedsageligt tager udgangspunkt i de gældende regionplanretningslinier fra Regi-
onplan 2005. Forslaget er sendt i intern høring frem til den 19. oktober 2009.  

3. Charlotte Hornemann, som har været hovedansvarlig for dette afsnit, har gennemgået,  
tilrettet og harmoniseret alle rammer i de to gamle kommuneplaner. Der mangler pt. ca. 
20-30 rammer i Brønderslev by, samt gennemgang internt i Stabsenheden for Udvikling 
og Planlægning.  

4. Der er udarbejdet et udkast til redegørelse, som forholder sig til RUP, planstrategi, stats-
lige interesser i kommuneplanlægningen, råstofplan, nabokommuners planlægning, 
vandplaner mv.  

5. Der er foretaget en screening af relevante og væsentlige ændringer i den nye kommu-
neplan i forhold til de gamle kommuneplaner og regionplanen (hovedsageligt nye areal-
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udlæg til boliger, erhverv, offentlige formål, skydebaner, modelflyvepladser og vindmøl-
ler) . På baggrund af denne screening over væsentlige ændringer,  har Myndigheder 
m.fl. haft 4 uger til at forholde sig til det indhold, som vi forventer den efterfølgende mil-
jøvurdering skal indeholde, herunder også de parametre, som skal undersøges i Miljø-
vurderingen (scoping). Fristen for indsendelse af bemærkninger til scoopingen udløb 
den 2. oktober 2009, og der er ikke fremsendt bemærkninger, som ændrer på indhold og 
omfang af Miljøvurderingen. Udarbejdelsen af Miljøvurderingen kan derfor påbegyndes 
nu.  

6. Med hensyn til relevante kort til de ovenfornævnte afsnit har vi overblik over, hvilke kort 
der skal laves. Mange af de data, der skal bruges til at fremstille kortene har vi fra regi-
onplan 2005, og de resterende kan vi hente assistance til fremstillingen hos GIS-
gruppen i Dronninglund.  

Detailhandelsplanen for Brønderslev Kommune, som ved vedtagelsen bliver en del af den nye 
kommuneplan, kører sideløbende med kommuneplanrevisionen. Forslag til detailhandelsplan er
i øjeblikket i offentlig høring frem til den 3. november 2009. 

Endelig kan det nævnes, at der er aftalt praktisk hjælp til uploadning af det omfattende tekst-, 
billed - og kortmateriale til den digitale kommuneplan.  

Arbejdet med den nye kommuneplan forløber således i overensstemmelse med den vedtagne
tidsplan fra juni 2009. 

Sagen fremsendes til orientering i Udviklings- og Planlægningsudvalget. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Taget til efterretning. 

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 13. oktober 2009 Side 759
 

 
09 Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund 
J.nr.: 02.34.02P19/dwtfjwp 
 08/1647 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune meddelte den 4. december 2008 byggetilladelse til at opføre en ny byg-
ning på ejendommen Stationsvej 31, Dronninglund. I bygningen ville man etablere detailhan-
delsbutik (optikerforretning). 
  
For etablering af detailhandelsbutik besluttede Udviklings- og Planlægningsudvalget på møde 
den 11. november 2008, at der kunne meddeles dispensation fra lokalplan for etablering af de-
tailhandelsbutik. Forud for udvalgets beslutning blev der foretaget naboorientering, hvilket med-
førte indsigelser, dels principielt imod at der meddeles dispensation fra lokalplanen, dels fordi
man mente, at nogle forhold i terræn herunder grusunderlag og adkomst til Dahlsvej, ikke var til-
fredsstillende. På baggrund af fremsatte ønsker fra nabogruppe og med henvisning til lokalplan 
nr. 06-28 indvilgede ansøger i, at dele af indkørsel og p-arealer ville blive asfalteret, og at over-
kørsel fra ejendommen til Dahlsvej ville blive afspærret. 
  
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at den nye bygning ville blive opført med facader i vandskuret 
teglsten og tagbelægning ville blive udført med røde vingeteglsten, altså i samme stil og materi-
aler som øvrige bygninger indenfor lokalplanområdet. 
  
Bygningen er siden blevet opført af helvægs sandwich betonelementer med murstenspræg og
tagbelægning er udført med sorte glaserede teglsten. 
Den omstændighed, at man har ladet byggeriet opføre i andre byggematerialer end ansøgt har
været drøftet med naboer og i Udviklings- og Planlægningsudvalget, herunder hvorvidt de valg-
te materialer, efter bestemmelse 9.1 i lokalplan 06-28, kunne betragtes som skæmmende mate-
rialer. 
  
Efter nærmere vurdering, herunder indhentet udtalelse fra juridisk ekspert, er det fagenhedens
vurdering, at det opførte byggeri og forhold i terræn er etableret indenfor rammerne i lokalplan 
06-28. Sagt med andre ord: Hvis man antager, at byggeriet var opført som ansøgt, og at arbej-
der i terræn var udført helt efter opskrift fra naboer, ville ejer uden tilladelse eller dispensation
kunne ændre bygningen til nuværende, og foretage ændringer til nuværende. 
  
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der fremsendes redegørelse til parterne i sagen,
herunder en beslutning om, at kommunen ikke agter at foretage sig yderligere i sagen, idet
byggeriet vurderes at være opført indenfor rammerne i lokalplanen, og dermed udstede ibrug-
tagningstilladelse. 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Godkendt. 
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10 Revision af erhvervspolitik - tilføjelse af indsatsområde vedr. turime 
J.nr.: 24.00.00P22/dwfsss 
 09/10032 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Udviklingsråd foreslår, at Erhvervspolitikken for Brønderslev Kommune udvides
med et 7. indsatsområde: Turismeudvikling. Formålet er, at videreudvikle turismen i kommunen 
ved at fremme turismen og dermed øge den erhvervsøkonomiske effekt og derigennem skabe
udvikling og vækst. 

Kommunaldirektøren foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget drøfter forslaget fra 
Brønderslev Udviklingsråd. 

 
Bilag: 
Indsatsområde 7 - Turisme 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Indstilles godkendt. 
Det anbefales, at sidste afsnit præciseres. 
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11 Ansøgning om tilskud til udvikling af turismestrategi for Brønderslev 

Kommune 
J.nr.: 24.05.00Ø40/dwfsss 
 09/25587 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Udviklingsråd har i brev af 22. september 2009 søgt om et tilskud på 155.000 kr. til 
udvikling af turismestrategi for Brønderslev Kommune. 

Visit Nordjylland har afsat en pulje til lokal turistfremme. Puljen er øremærket de kommunale tu-
ristkontorer. Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter har søgt om 274.159 kr. fra denne pulje,
men har endnu ikke fået endelig bekræftelse. 

Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter ønsker at bruge midlerne til turismekortlægning og stra-
tegiudvikling, herunder udarbejdelse af en lokal differentieret strategi for turisme for at sikre bå-
de en differentieret og samlet markedsføring af de mange tilbud i kommunen.  

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

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at der er 223.000 kr. tilbage på budgettet for 2009 til Erhverv
og Turisme. 

 
Bilag: 
Ansøgning om økonomisk støtte  
Budget for turisme 
Beskrivelse - Destination helårsturisme 
Status på restmidler til Erhverv og Turisme pr. 24. september 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Bevilget. 
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12 Orientering om svar fra Miljøcenter Århus om udstykning af boliger ved 

Strandvænget, Asaa 
J.nr.: 01.02.03G01/dwfsss 
 08/1055 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Ejer af ejendommen Havnegade 30, Asaa, har ønsket at udstykke boliggrunde i Asaa på et
areal, der ligger nær kysten, og hvor der er gennemført skovrejsning. Ansøgningen blev  i okto-
ber 2008 sendt til Miljøcenter Århus.  

Miljøcentret oplyser i brev af 30. september 2009, at de vil nedlægge veto mod en lokalplan for
et sådant projekt. 

Borgmester Mikael Klitgaard har vurderet, at der er for store hindringer for projektets realisering.
Ansøger er svaret herom. 

Baggrund 
Ansøgningen har været drøftet på møde i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 7. oktober
2008. Det blev konstateret, at arealets anvendelse til boliger forudsætter a) ophævelse af fred-
skovpligt og b) dispensation til byggeri indenfor kystnærhedszonen. Det blev aftalt, at lodsejer
undersøger spørgsmålet om fredskovpligt, mens kommunen retter henvendelse til Miljøcenter
Århus vedrørende spørgsmålet om kystnærhedszonen. 

Efter planlovens § 28 kan en lokalplan ikke vedtages endeligt, hvis der foreligger indsigelse fra
en statslig myndighed. 

Planlovens § 28. Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i
§§ 29, 29 a, 29 b eller 29 c har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet henholdsvis By-
rådet inden udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, eller § 27, stk. 2. Forslaget kan herefter først 
vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
    Stk. 2. Kan de involverede myndigheder ikke nå til enighed i sager, hvor der er gjort indsigel-
se efter § 29, stk. 3, §§ 29 a og 29 c, kan spørgsmålet indbringes for miljøministeren.
    Stk. 3. Indsigelser efter §§ 29, 29 a, 29 b eller 29 c skal være begrundede og indeholde en 
henvisning til, at indsigelsen har den i stk. 1 angivne virkning. 

Sagen fremsendes til udvalgets orientering. 

 
Bilag: 
Udstykningsforslag 
Strandvænget Asaa - Notat vedr. matr.nr. 19ae 
Miljøcenter Århus - Svarbrev om byvækst ved Asaa 
Svarbrev til ejer 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Taget til efterretning. 

 

http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29&schultzlink=lov19910388#p29
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29a&schultzlink=lov19910388#p29a
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29b&schultzlink=lov19910388#p29b
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29c&schultzlink=lov19910388#p29c
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p24&schultzlink=lov19910388#p24
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p27&schultzlink=lov19910388#p27
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29&schultzlink=lov19910388#p29
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29a&schultzlink=lov19910388#p29a
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29c&schultzlink=lov19910388#p29c
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29&schultzlink=lov19910388#p29
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29a&schultzlink=lov19910388#p29a
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29b&schultzlink=lov19910388#p29b
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p29c&schultzlink=lov19910388#p29c
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13 Orientering om lokalplan nr. 20-29 for rideklub på Kirkevej, Dronning-

lund 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtftaj 
 08/1413 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
 
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. 

 
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).     
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Supplerende sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 13. ok-
tober 2009: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 15. September 2009, at anbefale 
lokalplanforslag nr. 20-29 for ”Rideklub ved Kirkevej, Dronninglund” endeligt vedtaget efter en
fornyet høring på 4 uger.  
Ejer af ejendommen meddelte den 29. september 2009 telefonisk, at han ikke ønsker lokalpla-
nen endeligt vedtaget pga. de restriktioner lokalplanen giver for ejendommen og projektets stør-
relse. Fagenheden har endnu ikke tilrettet og udsendt lokalplanen i fornyet høring. Fagenheden
henlægger hermed lokalplanforslag nr. 20-29 og kommuneplantillæg nr. 33 (D).  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
Lokalplanen henlægges. 
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14 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13. oktober 2009: 
P-forhold Hjallerup Rideklub. 

NT køreplan 2010/11. 

Busbetjening Brønderslev Gymnasium. 
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