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01 Lokalplanforslag nr. 1972-01 for "Sikret ungdomsinstitution, Brønders-
lev" og kommuneplantillæg 24 (B) 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/6346 Åben sag 
  UP

 
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 på grund
af fredskov på en del af ejendommen. Det udarbejdede lokalplanforslag giver mulighed for at
etablere 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 ca. 70 % af et eksisterende
stykke skov, og lokalplanområdet er desuden omfattet af skovbyggelinie i henhold til naturbe-
skyttelseslovens § 17. Opførelse af bebyggelsen kræver dispensation fra skovbyggelinien, hvil-
ket behandles i forbindelse med byggeansøgningen. Fagenheden vurderer, at etablering af in-
stitutionen med den pågældende placering og fældning af et eksisterende skovstykke vil medfø-
re et væsentligt naturmæssigt og landskabeligt tab. Lokalplanområdet indeholder i dag land-
skabelige 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 na-
tur og landskab er der indarbejdet følgende afbødende foranstaltninger i lokalplanen: 

• etablering af minimum 4.000 m2 erstatningsbeplantning,  

• bevaring af ca. 30 % af eksisterende skov midt i lokalplanområdet,  

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

• placering af byggefeltet i forsvarlig afstand til fredskov.  

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
en dialog med naboerne om bl.a. fastsættelse af procedure i forbindelse med eventuelle flugt-
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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: 
Referat fra møde med Region Nordjylland om offentlighed 
Lokalplanforslag nr. 1972-01 - 26.10.2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009: 
Indstilles sendt i høring med rettelser. 
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02 Tilslutningspligt til antenneforeninger 
J.nr.: 13.10.00P21/dwtftaj 
 09/23467 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag nr. 06-45 for "Boligområde og rekreativt områ-
de ved Rævdalslunden, Dronninglund" foreslog fagenheden, at Udviklings- og Planlægningsud-
valget tog stilling til, hvorvidt der fortsat skal indskrives tilslutningspligt til antenneforeninger i lo-
kalplaner for nye boligområder. Udvalget ønskede forholdet nærmere belyst inden der blev truf-
fet en afgørelse. 

Fagenheden har foretaget en høring af kommunens antenneforeninger samt andre tv-udbydere, 
der leverer tv via kabel. Der er modtaget kommentarer fra Bredbånd Nord, Hjallerup Antenne-
forening, Klokkerholm Antenneforening samt Brønderslev Antennelaug. Der er vedlagt to artikler 
om tilslutningspligt til antenneforeninger. 

Baggrund og lovgrundlag 

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

Det oprindelige formål med tilslutningspligten var et ønske om at sikre forsyningen af radio- og 
tv-signal, og samtidig af æstetiske hensyn for at undgå antenne-/masteskove i boligområderne.

Ifølge By- og Landskabsstyrelsen har den tekniske udvikling på området gjort det mindre rele-
vant at foreskrive tilslutningspligt til antenneforeninger i lokalplaner. Desuden er der efter By- og 
Landskabsstyrelsens opfattelse ikke hjemmel til at kræve tilslutning til bredbåndsforbindelser.   

Kommentarer fra tv-udbydere 

Kommentarerne fra antenneforeningerne indeholder alle et ønske om at fastholde tilslutnings-
pligt til antenneforeninger i nye lokalplaner. Dette ønske begrundes bl.a. med, at antennefor-
eningerne ikke vil have økonomi til at udlægge kabler i nye boligområder, hvis der ikke er tilslut-
ningspligt. Desuden mener Hjallerup Antenneforening, at det vil stille nye medlemmer ringere 
end de eksisterende medlemmer af foreningen. Brønderslev Antennelaug stiller primært
spørgsmål til en konkret sag om tilslutningspligt i Ådalen, som fagenheden har besvaret.    

Bredbånd Nord mener, at lovgrundlaget for tilslutningspligt er forældet, da der i dag er en lang
række forsyningsmuligheder. Bredbånd Nord mener desuden, at det bør være forbrugerens frie
valg, hvilken tv-leverandør de ønsker at benytte, og at tilslutningspligten begrænser den frie
konkurrence på området. Bredbånd Nord gør også opmærksom på, at de mener, at tilslutnings-
pligten bør ophæves i allerede eksisterende boligområder. 

Fagenhedens bemærkninger 

Det er fagenhedens opfattelse, at der ikke længere er et planlægningsmæssigt formål med at
fastholde tilslutningspligt til antenneforeninger i nye boligområder. Der findes i dag en lang ræk-
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ke forskellige tv-udbydere, der ønsker at forsyne nye boligområder. Det er dermed ikke nød-
vendigt at indskrive tilslutningspligt for at få et område forsynet. Brønderslev Forsyning har op-
lyst, at der ved byggemodning af bl.a. Læsøgade i Jerslev samtidigt er nedlagt kabler for TDC,
Bredbånd Nord og Jerslev Antenneforening. Det er Brønderslev Forsynings opfattelse, at der
generelt er interesserede tv-leverandører, der ønsker at nedlægge kabler i alle dele af kommu-
nen. I de tilfælde, hvor flere forskellige leverandører nedlægger kabler samtidigt, vil det desuden
være vanskeligt at afgøre hvilket selskab, der anvender en fællesantenne, der er tilslutningspligt 
til. 

De æstetiske hensyn kan indarbejdes i lokalplaner uden at indskrive tilslutningspligt ved at fast-
sætte begrænsninger for antal, størrelse og placering af antenner og paraboler på den enkelte
ejendom.  

Bredbånd Nord ønsker desuden tilslutningspligten ophævet for de eksisterende boligområder.
Ophævelse af tilslutningspligten i allerede udbyggede boligområder vil kræve dispensation fra 
de omfattede lokalplaner. Der kan ikke meddeles generel dispensation og hver enkelt dispensa-
tion vil skulle behandles enkeltvist. Alternativt skal der vedtages nye lokalplaner for områderne,
der ikke indeholder tilslutningspligt, hvilket vil være meget ressourcekrævende. Fagenheden
vurderer derfor, at det ikke er muligt at foretage en generel ophævelse af tilslutningspligten i ek-
sisterende boligområder.  

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 
at der fremover ikke skal indarbejdes tilslutningspligt til antenneforeninger i lokalplaner for nye
boligområder.  

 
Bilag: 
Artikel om antenneforeninger 
Artikel om tilslutningspligt 
Kommentar fra Bredbånd Nord 
Kommentar fra Hjallerup Antenneforening 
Kommentar fra Klokkerholm Antenneforening 
Spørgsmål og besvarelse - Brønderslev Antennelaug 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009: 
Udvalget anbefaler fagenhedens indstilling.  

Ole Bruun er for at fastholde tilslutningspligt. 
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03 Orientering om møde afholdt den 22. oktober 2009 med Hjallerup Sam-

virke 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/2207 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har den 24. september 2009 modtaget et brev fra Hjallerup Samvirke. 
Foreningen mener, at det er utilfredsstillende, at kommunen først i forbindelse med planlægning
af boligområderne i vestbyen og østbyen bliver opmærksomme på grundvandsproblematikken,
når der er brugt megen tid og energi på at udarbejde en Masterplan for Hjallerup. Hjallerup
Samvirke påpeger, at grundvandsproblematikken burde have været indarbejdet i Masterplanen.
De mener endvidere, at de ikke på nogen måde kan gå imod kravene om sikring af rent drikke-
vand. 

Hjallerup Samvirke er løbende blevet orienteret om de to lokalplanforslag, der er under udarbej-
delse for boligområder i Hjallerup vestby, samt i østbyen. De har ikke nogen større indvendinger 
mod lokalplanforslag nr. 10-52 for vestbyen. De mener dog, at der skal udarbejdes en ny samlet 
plan for hele området. De prioriterer den nye forbindelse fra Tennisskovvej til E3. 

Foreningen er mere skeptiske overfor lokalplanforslag nr. 10-55 for et boligområde i østbyen. 
De mener, at planlægning af et mindre boligområde langs Skelbakvej uden forbindelse med re-
sten af byen, er en uheldig byudvikling for Hjallerup by. Hjallerup Samvirke ønsker, at
der indkaldes til møde for at diskutere byudviklingen i Hjallerup.  

Der blev den 22. oktober 2009 afholdt møde. På mødet deltog repræsentanter fra Hjallerup 
Samvirke, samt repræsentanter fra Brønderslev Kommune, Teknik og Miljø, Borgmester Mikael
Klitgaard og udvalgsformand Bendt Danielsen.  

Hjallerup Samvirke fremlagde deres bekymring for byudviklingen i Hjallerup. De fastslog, at ve-
jen, der skal forbinde Tennisskoven med E3, er en vigtig forbindelse for byen. Kommunen udtal-
te, at så længe området ikke er byudviklet, vil der ikke blive etableret vejforbindelse til E3. For-
eningen havde ikke de store bekymringer for området i vestbyen og påpegede, at det er vigtige-
re for Hjallerup, at der byudvikles mod øst, hvor der findes skole og hal. 

Hjallerup Samvirke udviste større bekymringer for byudvikling i Hjallerup Øst. De udviste stor
bekymring for planerne om byudvikling af et boligområde langs Skelbakvej i øst. Området 
vil fremstå som en selvstændig enklave uden sammenhæng til resten af byen. Kun beregnin-
gerne af det nye vandindvindingsopland vil vise, om man på et senere tidspunkt vil kunne sam-
menbygge denne enklave med resten af byen og skabe en sammenhængende byudvikling.  

Bendt Danielsen fremlagde svar fra Miljøcenter Århus, modtaget den 27. august 2009, på fore-
spørgsel om der kan planlægges for et mindre boligområde øst for Hjallerup, langs Skelbakvej. I 
brevet fremgår, at de ikke vil gøre indsigelse mod et lokalplanforslag for et mindre boligområde
langs Skelbakvej. De begrunder dette med, at de nyeste beregninger af indvindingsområdet vi-
ser, at sandsynligheden for overlap mellem det faktiske indvindingsområde og det foreslåede
boligområde er forholdsvis lille og risikoen for forurening af grundvandsressourcen derfor be-
grænset. Miljøcenter Århus skriver desuden, at de ikke vil gøre indsigelse, selv om lokalplanfor-
slaget strider mod det statslige princip "indefra og ud", da Brønderslev Kommune har under-
streget, at disse arealer er nogle af de vigtigste byvækstarealer i kommunen og kommunen ag-
ter at planlægge for en udvikling af byen på disse arealer i det omfang det kan lade sig gøre. De
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skriver, at de har en forventning om, at det mindre boligområde inden for en overskuelig fremtid 
vil kunne sammenbygges med resten af Hjallerup. 

Teknik og Miljø fortalte kort om grundvandsressourcerne i kommunen. Der findes ikke så store
mængder grundvand i Vendsyssel, så derfor er det vigtigt, at der tages hensyn til grundvands-
ressourcerne i planlægningen.  

Konklusionen på mødet blev, at Hjallerup Samvirke kan acceptere, at der arbejdes videre med
planlægningen for et boligområde i Hjallerup vestby og østby. Lokalplanforslag nr. 10-52 og nr. 
10-55 er under udarbejdelse. Lokalplanforslag nr. 10-52 forventes endelige vedtaget omkring 
april 2010 og lokalplanforslag nr. 10-55 forventes vedtaget omkring maj 2010.  

 
Bilag: 
Masterplan for Hjallerup og miljøkrav - Brev fra Hjallerup Samvirke 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009: 
Taget til efterretning. 
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04 Forslag om hundeskov i Hjallerup 
J.nr.: 04.05.00G01/dwtfodr 
 09/28730 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en hundeskov i Hjallerup. 
Fagenheden for Teknik og Miljø har foreslået at benytte Brønderslev Kommunes Skov på Fre-
derikshvilevej, hvilket ansøgerne er tilfredse med. Der er tale om en ung granskov på ca. 1 ha,
hvori der er indplantet bøg, eg, fuglekirsebær, mirabel og tjørn. Skoven er tilstrækkeligt åben til
at være egnet som hundeskov. 
  
Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget giver en 
principiel godkendelse af projektet, således at det kan gennemføres, når økonomien og de nød-
vendige tilladelser i henhold til lovgivningen er på plads. 
 
Bilag: 
Forslag om etablering af hundeskov i Hjallerup 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009: 
Godkendt under forudsætning af, at ansøgere selv tilvejebringer midler til anlæg. 
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05 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009: 
• Dahlsvej / Stationsvej.  

• Såfremt der fremsendes lokalplanansøgning om opførelse af sundhedshus i karreen Val-
demarsgade / Vestergade, fremmes denne mest muligt. 

Runa Christensen var fraværende. 
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