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01 Lokalplanforslag nr. 06-46 for boliger og butikker i centerområdet, 
Dronninglund by 

J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 09/16669 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 06-46 for ”Boliger og butikker i centerområde – Dron-
ninglund by”. Forslaget bygger på kommuneplantillæg til de to eksisterende kommuneplaner i
form af Detailhandelsplan 2009 (DP09), der forventes endeligt vedtaget den 17. december
2009. DP09 udlægger 3.500 m² til nyetablering af butikker i Dronninglund by. 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på maksimum 2.000 m² eller ud-
valgsvarebutikker på maksimum 1.500 m². Det samlede nye butiksareal må udgøre 2.000 m².
Lokalplanen overholder retningslinjerne i DP09. 

Der kan opføres bygninger i 3 etager langs Slotsgade og i et byggefelt ved Smedegade. Der er
placeret et byggefelt inde i karreèn mellem Smedegade og Slotsgade. Her kan opføres boliger i
op til samlet 4 etager ovenpå dagligvarebutikken. 

Der udlægges et samlet fælles opholdsareal på ca. 5% af bruttoetagearealet indenfor lokalplan-
området. Arealet vurderes at være tilstrækkeligt, når områdets placering i den mest centrale del 
af byen tages i betragtning. Opholdsarealet er placeret, så det kan få sol i store dele af dagen
og forudsættes indrettet, så det er brugbart til ophold. Der kan desuden indrettes tagterrasser
på den 4-etages bygning. 

Lokalplanforslaget indeholder en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer. Miljøvurderingen omhandler støj fra varelevering, trafikstøj, kulturmiljø, skyggegener 
og indblik. 

Miljøvurdering 
Støjberegninger har vist, at støjniveauet ved boliger nord for dagligvarebutikken ikke kan over-
holdes med den viste støjafskærmning. Der stilles derfor krav om, at støjdæmpningen doku-
menteres ved ansøgning om byggetilladelse. Det er ikke sikkert, at støjgrænserne kan overhol-
des, selv om alle vareleverancer forudsættes at ske i dagtimerne på hverdage (7.00 – 22-00). 
Lokalplanen indeholder ikke mulighed for flytning af vareleveringen. 

Store dele af Dronninglund er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i regionplan 2005, der
er ophøjet til landsplandirektiv indtil vedtagelsen af kommuneplan 2009. 

Opførelsen af den 4-etages bygning med dagligvarebutik og boliger ovenpå opføres meget tæt
på den nyopførte bygning med adressen Slotsgade 29. En bygning i 4 etager er ukarakteristisk
for bebyggelsen i Dronninglund by. 

Der stilles vilkår om sikring mod trafikstøj fra Slotsgade, hvor en trafiktælling viser, at støjgræn-
serne for opførelse af boliger uden særlig støjdæmpning, er overskredet. 

Der er medtaget vilkår om begrænsning af tagterrasser i nordsiden af byggefelt til 4-etages 
bygning op mod Smedegade for at begrænse indbliksgener i forhold til boliger på nordsiden af
Smedegade. Miljøvurderingen foreslår begrænsninger i placeringen af vinduer på de øverste
etager, men der er ikke bindende bestemmelser herom i lokalplanforslaget. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 06-46 
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for ”Boliger og butikker i centerområde – Dronninglund by” til offentliggørelse i 8 uger. 

  

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 26. november 2009: 
Udsættes til næste møde. 

Kim Toft var fraværende. 
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