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01 Anmodning om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan for velfærds-
faciliteter ved Dronninglund Kirke 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 09/13856 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Forhistorie 

Brønderslev Kommune modtog den 14. april 2008 en anmodning fra Dronninglund Menigheds-
råd om en forhåndsudtalelse for et projekt vedrørende udvidelse af kirkegården og velfærdsfaci-
liteterne ved Dronninglund Slotskirke mod øst. I dette projekt ønskede man at lave en ny vejfø-
ring øst om bebyggelsen over en formodet § 3 beskyttet engareal.  

Arealet, der ønskes inddraget til projektet, er omfattet af skov- og kirkebyggelinier, deklaration 
om fredning af allétræer langs Slotsgade og Ø. Hassingvej, ligesom vandløbet syd for/delvis in-
denfor området er beskyttet. Endvidere er arealet beliggende indenfor de i Nordjyllands Amts
Regionplan 2005 udpegede områder for særligt værdifuldt landskab, kulturmiljø og økologisk
forbindelse. Projektet blev dengang sendt til udtalelse ved Miljøcenter Århus, Fredningsnævnet
og Kulturarvsstyrelsen. 

Miljøcenter Århus har i brev af 3. juni 2008 oplyst, at de ikke på baggrund af det fremsendte kan
vurdere, om projektet kan gennemføres. Miljøcenter Århus lægger i brevet vægt på, at byggeri 
mv. ikke må finde sted, såfremt det i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af de 
kulturhistoriske værdier. Det fredede vejforløb betragter de som en væsentlig del af kulturmiljøet
omkring kirken og derfor bør dette bevares. 

Kulturarvsstyrelsen oplyser, at arealet ikke er omfattet af bygningsfredning, fortidsmindefredning 
eller sten- og jorddigebeskyttelse, hvor Kulturarvsstyrelsen er myndighed. Fredningsnævnet er
myndighed med hensyn til deklaration om fredning af vejforløb og træer. Kulturarvsstyrelsen op-
lyser, at man ved ændringer i områder udpeget til værdifuldt kulturmiljø, skal forholde sig til re-
gionplanens retningslinier. Miljøcenteret er myndighed indenfor disse udpegninger i Regionpla-
nen, der er ophævet til landsplandirektiv, indtil de er indarbejdet i pågældende kommuneplan. 

Fredningsnævnet har besigtiget forholdene ved møde den 12. november 2008. Ved mødet del-
tog også repræsentant fra Aalborg Stiftsøvrighed, der oplyste, at han ikke kunne tage i stilling i
sagen på baggrund af manglende tegninger over præcist , hvor man vil anlægge en eventuel ny 
kirkegård samt oplysninger om, hvorvidt der vil opstå et behov for en udvidelse. Fredningsnæv-
net har efterfølgende meddelt kommunen, at de har udsat sagen, til Brønderslev Kommune har
taget stilling til vejføringen. 

Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 9. december 2008, at projektet i 
henhold til Planlovens § 13, stk. 2 er lokalplanpligtigt. Det vurderes, at gennemførelse af det an-
søgte projekt vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø og offentligheden bør ind-
drages gennem lokalplanprocessen og her gives lejlighed til at gøre deres synspunkter gæl-
dende.   

Revideret projekt 

Brønderslev Kommune har den 13. november 2009 modtaget anmodning om igangsætning af
udarbejdelse af lokalplan for velfærdsfaciliteter ved Dronninglund Kirke. Dronninglund Menig-
hedsråd ønsker at opføre en ca. 728 m² stor velfærdsbygning på del af ejendommene matr.nr.
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1al og 1an, samt del af matr.nr. 1bm, alle Dronninglund Hgd., Dronninglund, beliggende Ø.
Hassingvej 1-3, Dronninglund, ved Dronninglund Slotskirke. 

På arealet findes i dag et eksisterende kirkekontor med beboelse på 1. sal, et mindre udhus
samt "den gamle smedje", som alle påtænkes nedrevet. Den nye velfærdsbygning skal indehol-
de kirkekontor, kapel, offentlige toiletter, garage, depot og værksted mv. for medarbejdere på
Slotskirkens kirkegård og øvrige kirkegårdsmedarbejdere i gl. Dronninglund Kommune. 

Dronninglund Menighedsråd ejer arealerne matr.nr. 1al og 1an, begge Dronninglund Hgd.,
Dronninglund. Dronninglund Menighedsråd har opnået aftale om køb af del af ejendommen 
matr.nr. 1bm Dronninglund Hgd., Dronninglund, et areal på ca. 4.500 m². Af projektet fremgår, 
at vejadgang skal ske fra Slotsgade. Hertil skal nævnes, at de fredede allétræer skal tilgodeses
og der skal sikres oversigtsareal. Parkeringsarealerne skal betjene Slotskirken og kirkegårdens
besøgende. 

Der er fremsendt visualiseringer af velfærdsbygningen, hvor bl.a. indsigtsgenerne til Slotskirken
kan vurderes. Velfærdsbygningen tænkes opført i hvid pudset mur og rødt tegl - tilpasset kul-
turmiljøet. 

Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag. Området ligger delvist indenfor kommune-
planens rammeområde 7.V1 og rammeområde 3.F1. Område 7.V1 er udlagt til det åbne land
m.v., vindmøllezone 1 (områder uden vindmøller). Rammeområde 3.F1 er udlagt til jordbrugs-
område, delvis skovbevoksede, Øster Mølleområdet, Dronninglund by. Området må anvendes 
til rekreative formål og områdets kulturtræk og økologisk betydning skal bevares. Der må in-
den for området ikke opføres ny bebyggelse ud over mindre velfærdsbygninger. Det ansøgte
projekt er ikke i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser. Der skal derfor la-
ves et kommuneplantillæg, der omfatter hele lokalplanafgrænsningen og som kan indeholde det
ansøgte projekt, således at lokalplanen vil være i overensstemmelse med kommuneplanen. 

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet kommuneplanrevision. I denne revision af kommune-
planen vil man udlægge et rammeområde, der omfatter arealet ved Dronninglund Slotskirke
og arealet der ønskes inddraget til velfærdsfaciliteter for kirken. Rammebestemmelserne vil 
kunne indeholde projektet.  

Ifølge Planlovens § 23c skal Byrådet før udarbejdelse af forslag til ændringer af kommunepla-
nen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne 
i § 23a, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Det vurderes, at
borgerne i Dronninglund har et stort tilhørsforhold til området omkring Dronninglund Slotskirke
og derfor bør de inddrages i planlægningsprocessen. Det anbefales, at der laves en forudgåen-
de debat, da der er tale om en væsentlig ændring af gældende kommuneplan.  

Som nævnt ovenfor, er arealet, der ønskes inddraget til opførelse af velfærdsfaciliteter-
ne, omfattet af byggelinie, deklaration og retningslinier i Regionplan 2005. Det fremsendte revi-
deret projekt skal på ny fremsendes til udtalelse ved Miljøcenter Århus, Fredningsnævnet og
Aalborg Stiftsøvrighed. 

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

• tager stilling til om projektet iht. Planlovens § 23c skal sendes ud i en forudgående høring, 
hvor borgerne kan bidrage med idéer og forslag,  

• godkender anmodning om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan for velfærdsfaciliteter 
ved Dronninglund Kirke under følgende forudsætninger;  
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• at ansøger bidrager med udkast til lokalplanen og i samarbejde med kommunen udvælger 
en konsulent, der kan udarbejde udkast til lokalplanen.  

 
Bilag: 
Anmodning om igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan 
Bilag til ansøgning om igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan 
Billede 019 - eksisterende forhold til Dronninglund Kirke 
Billede 014 - eksisterende forhold ved Dronninglund Kirke 
Kort 2 - Målfast 
Kort 1 - Målfast 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Godkendt, dog således der ikke gennemføres foroffentlighed. Vejbetjeningen skal aftales med
trafiksikkerhedsudvalget inden der uarbejdes lokalplanforslag. 
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02 Behandling af materiale til fordebat vedrørende etablering af modelfly-

vebane samt klubhus på areal ved Vildmosevej og Ryå syd for Brøn-
derslev 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 09/23734 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
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.  

Udviklings- og Planlægningsudvalgt behandlede denne ansøgning på møde den 15. september
2009, hvor det blev besluttet, at lokalplanudarbejdelsen iværksættes samtidig med gennemfø-
relsen af forudgående høring i henhold til Planlovens § 23 c. Det vurderes, at etablering af mo-
delflyvebane og klubhus det pågældende sted er så betydningsfuldt og så væsentlig en æn-
dring i forhold til gældende kommuneplanramme, at projektet skal sendes i forudgående høring. 

Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 1991, der udlægger
området til jordbrugsområde, Brønderslev Land. Arealanvendelsen skal ske under hensyn til 
den jordbrugsmæssige drift.   

Modelflyvebane og klubhus ønskes placeret inden for åbeskyttelseslinie - ca. 120 meter fra Ryå. 
Udviklings- og Planlægningsudvalget har tidligere på møde den 27. august 2009 tilkendegivet, 
at de var positivt indstillet overfor placeringen og vil arbejde for en dispensation fra åbeskyttel-
seslinien. En dispensation fra åbeskyttelseslinien vil blive behandlet i forbindelse med godken-
delse af lokalplanforslag for modelflyvebane og klubhus på arealet ved Ryå. 

Modelflyvebane og klubhus ønskes placeret på et areal, der er beliggende indenfor den i Regi-
onplan 2005 udpegede økologisk forbindelse. Miljøcenter Århus varetager de statslige interes-
ser for de i Regionplan 2005 udpegede økologiske forbindelser. Brønderslev Kommune vil tage 
kontakt til Miljøcenter Århus og få deres udtalelse i sagen.    

Brønderslev Kommune har den 10. november 2009 modtaget udkast til fordebatmateriale. Fa-
genheden vurderer, at materialet skal udsendes i forudgående høring i en periode på 4 uger. 
Sideløbende hermed vil sagen sendes til Miljøcenter Århus, der varetager de statslige interes-
ser indenfor de i Regionplan 2005 udpegede økologiske forbindelser. Der vil sendes materiale i
screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer i fagenheden sideløben-
de med fordebatten forløber.   

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender 
materiale til fordebat og udsender dette i offentlig høring i en periode på 4 uger.  

 
Bilag: 
Folder - modelflyveklub 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Godkendt. 
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03 Behandling af indsigelser/bemærkninger til fordebat vedrørende op-

sætning af vindmøller ved Ryå syd for Brønderslev 
J.nr.: 01.02.20G01/dwtflrw 
 08/319 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget besluttede på møde den 15. september 2009 at godkende
materiale til debatfolder for vindmøller ved Ryå syd for Brønderslev. Materialet blev sendt ud i
en forudgående debat i perioden fra den 29. september 2009 til den 27. oktober 2009. Sidelø-
bende hermed er projektet sendt ud til berørte myndigheder i forbindelse med fastlæggelse af
indholdet i Miljøvurderingen (Scoping) iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, samt
indhold i VVM redegørelsen. 

Brønderslev Kommune har i forbindelse med scoping af projektet modtaget bemærkninger fra
berørte myndigheder og parter i sagen. Disse bemærkninger er samlet i et notat og vil behand-
les i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering 
samt VVM redegørelsen. 

Brønderslev Kommune har modtaget bemærkninger og indsigelser til debatmaterialet fra to be-
rørte naboer. Disse bemærkninger er sendt i partshøring hos ansøger i henhold
til Forvaltningslovens § 19 i perioden fra den 2. november til den 17. november 2009. Ansøger 
har ikke reageret på denne partshøring. 

Brønderslev Kommune har modtaget bemærkninger til sagen fra ejer af ejendommen. Se bilag:
"Mail: Bemærkninger til vindmølleplan - fordebat", "Brev fra Kim Dam Nielsen - vindmøllepark" 
og "Uddrag fra avis vedrørende Brønderslev Kommune og vindkraften". Ejeren mener, at man 
bør opsætte så mange møller som muligt i området ved Ryå, vest for hovedvejen. Han har ved-
lagt et læserbrev, der har været i Nordjyske den 20. oktober 2009. Heraf fremgår hans positive 
holdning til vindkraft, samt en opfordring til alle om at deltage i debatten.  

Ejeren har desuden vedlagt et brev, dateret den 5. februar 2007, et brev han tidligere
har fremsendt til Brønderslev Kommune i forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplaner. Han 
har aldrig fået en reaktion på brevet. Han skriver i dette brev, at vindmølleparken Ryå Vest bør 
udvides med 1 eller 2 rækker vindmøller. Han finder området velegnet, da der i forvejen findes
store vindmøller, der findes kabeltræk og der var ikke væsentlige protester mod tidligere plan-
lægning for opstillede vindmøller. For at skabe en bedre forbindelse til andre vindmølleparker,
som man passerer på strækningen mellem Brønderslev og Aalborg, som er opstillet i gitterfor-
mation, mener han, at det vil være passende at udvide vindmøllepark Ryå Vest med 2 rækker 
vindmøller. Det fremgår af brevet, at ejeren mener, at Brønderslev Kommune bør tage del 
af Danmarks ansvar om at udbygge vindkraften og sikre Danmarks position på vindmøllemar-
kedet i verden. 

Brønderslev Kommune har den 30. oktober 2009 modtaget bemærkninger til sagen fra Advo-
katfirma Hjulmand & Kaptain, der repræsenterer ejeren af Vildmosevej 141. 

Klienten udtrykker en bekymring for udvidelse af vindmølleparken ved Ryå. Han mener, at de
nye vindmøller, dels pga. deres højde, vil blive generet af møllerne i relation til støj og hans
landskabsudsigt vil forstyrres af de enorme konstruktioner. Han skriver, at han forventer større 
skyggegener og reflekser fra sollys. Hertil skal nævnes, at møllerne behandles med en refleks-
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behandling, der kan afhjælpe problemet. 

Yderligere skrives i brevet, at det kan konstateres, at møllerne placeres nær beskyttede eng-
arealer og den naturbeskyttede Ryå. Han mener, at møllerne vil udgøre en forstyrrelse af fugle 
og dyrelivet på det planlagte opstillingssted. Ifølge kommunens kortdata er der registreret be-
skyttede engarealer syd for Ryå ved den vestligste placerede vindmølle. Det er korrekt, at 
vindmøllerne ønskes placeret delvis indenfor åbeskyttelseslinien. Kommunen arbejder dog på, 
at møllerne placeres mindst 100 meter fra Ryå. Det vil i en VVM redegørelse og miljøvurdering
vurderes, hvorvidt møllerne vil udgøre en forstyrrelse af fugle og dyrelivet. Der vil i miljøvurde-
ringen lægges særligt vægt på påvirkningen af trækfugle i området, og såfremt der ikke vil ske
nogen betydelig påvirkning af fuglenes fourageringsmuligheder i området, har Miljøcenter Århus
tidligere udtalt, at de ikke forventer at gøre indsigelse mod et planforslag. 

Klienten foreslår, at møllerne placeres nærmere motorvejen, hvor der er større afstand til boli-
gerne. Statslig udmelding til kommuneplanlægning 2009 angiver i forhold til overordnede veje,
at vindmøller skal placeres mindst 4 gange møllens totalhøjde fra overordnede veje, og således
at vindmøllerne ikke placeres i vejens sigtelinie, hvis det vurderes, at kunne fjerne trafikanternes
opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Skygge fra møllerne kan genere trafikken på motorve-
jen og medfører risiko for haveri. 

Klienten ønsker desuden oplyst, hvornår tidspunktet for afholdelse af det i lov om fremme af
vedvarende energi (VE-loven) møde afholdes. Der er endnu ikke fastsat nogen dato for, hvor-
når mødet forventes afholdt. Klienten vil blive oplyst herom, når mødedato foreligger. Desuden
ønsker klienten oplysninger om, hvem der er vindmølleansøger/opstiller. Ansøger er Windestate
A/S. Klienten vil få oplyst dette i svarbrev på indsigelse.  

Brønderslev Kommune har den 11. november 2009 modtaget revideret projekt, hvor det ønskes
at opstille 10 vindmøller, dog lavere end de først ansøgte, frem for 5 vindmøller, som er rede-
gjort for i det materiale, der har været sendt ud i foroffentlig høring. Det er i telefon den 18. no-
vember 2009 blevet oplyst fra ansøgers konsulent, at der arbejdes videre med projektet med de 
10 vindmøller, dog under forudsætning af, at møllerne kan trækkes 100 meter væk fra Ryå.
Som projektet er fremlagt vurderes, at møllerne placeres for tæt på Ryå og indenfor den økolo-
giske forbindelse. 10 vindmøller vil eventuelt medføre større støjbidrag og skyggegener for de 
nærmeste naboer. Kommunen afventer revideret projekt, før der tages stilling til, om projektet 
skal udsendes i fornyet scoping ved berørte myndigheder/parter. I forslag til lokalplan, kommu-
neplantillæg, VVM redegørelse samt miljøvurdering vil der redegøres for anlæggets påvirkning
af miljøet. 

Brønderslev Kommune har en vision om at være "Klima Kommune" og hjælpe med til at reduce-
re udslippet af CO2. Ved at opstille vindmøller på arealet, under størst mulig hensyntagen til
landskabelige værdier og naboer, bidrager kommunen til reducering af CO2 udledningen. Ved at 
samle vindmøller i parker undgås enkelt opstillede møller at fremtræde som uheldigt opstillede
møller. Ved at samle møllerne i parker kan der opnås et godt helhedsudtryk gennem struktur og 
mønster. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget afviser ind-
sigelse og fortsætter udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, miljøvurdering
samt VVM redegørelse, hvori der vil redegøres for anlæggets og planens gennemførelses på-
virkning af miljøet. 

 
Bilag: 
Klient på Vildmosevej 141 udtrykker stor bekymring for projekt 
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Uddrag fra avis vedrørende Brønderslev Kommune og vindkraften 
Brev fra Kim Dam Nielsen - vindmøllepark 
Mail: Bemærkninger til vindmølleplan - fordebat 
Opsamling på scoping vedrørende opsætning af vindmøller 
Oversigtskort med 10 vindmøller 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Oprindeligt projekt fastholdes som udgangspunkt.  

Såfremt ansøger ønsker nyt projekt med 10 vindmøller skal dette ud i ny fordebat efter politisk
behandling. 
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04 Ansøgning om tilladelse til opstilling af forsøgs- og referencemøller 
J.nr.: 01.02.20P19/dwtfbb 
 09/30665 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har modtaget ansøgning om tilladelse til opstilling 
af 3 stk. forsøgs- og referencemøller ved Gingsholmvej syd for Try. Der søges om opstilling af 2
stk. referencemøller samt 1 stk. forsøgsmølle med en højde på op til 150 m og effekt på 
2,3 MW. I samarbejde med Stabsenheden for Udvikling og Planlægning er der lykkedes at finde 
et areal, som kan rumme 3 store vindmøller og samtidig overholde kravene om afstand til nabo-
beboelse. Området overholder også alle krav i regionplan 2005 og berører således ikke værdi-
fulde naturområder eller landskaber, økologiske forbindelser, værdifulde kulturmiljøer eller lign.
Dog kan afstand til nærmeste vindmøllepark, der som udgangspunkt skal være 28 x total mølle-
højde, ikke overholdes, da dette vil betyde en mindste afstand til vindmølleparken på Gretter-
holtvej på mindst 4,2 km, mens den reelle afstand vil blive på ca.1.000 m.  

Såfremt ansøgningen imødekommes vil der, som for traditionelle møller, skulle udarbej-
des VVM, kommuneplantillæg, lokalplan samt miljøvurdering, og i den forbindelse vil det bl.a.
skulle dokumenteres, at støjgrænser og vejledende makimalt antal skyggetimer, kan overhol-
des, ligesom visualiseringer skal godtgøre, at placering af 3 nye møller i en afstand af ca. 1 km 
fra eksisterende møllepark ikke virker landskabeligt uheldigt.    

Udviklings- og Planlægningsudvalget har tidligere fået forelagt ideen i vindmølleprojektet på
møde den 15. september 2009, hvor udvalget besluttede at opfordre ansøger til at arbejde vide-
re med at finde en egnet lokalitet til forsøgsmøllerne.  

Der er nu indgået en betinget aftale mellem ansøger og lodsejeren, som bl.a. indbefatter, at
lodsejer bliver medejer på møllerne, såfremt projektet realiseres. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudval-
get imødekommer ansøgningen, således at udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag kan
igangsættes. 

 
Bilag: 
Bilag til ansøgning om opstilling af forsøgsmøller - FORIDA grundide 
Revideret ansøgning om opstilling af 3 stk. forsøgsmøller  
Oversigtskort 
Kortbilag 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Godkendt. 
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05 Forslag til kommuneplan 2009-2021 for Brønderslev Kommune 
J.nr.: 01.02.03P15/dwtfbb 
 08/161 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der foreligger nu et forslag til kommuneplan 2009-2021 for Brønderslev Kommune. Forslaget 
afløser Brønderslev Kommunes kommuneplan 2005-17, Dronninglund Kommunes kommune-
plan 2001-2013 samt dele af Nordjyllands Amts regionplan 2005. 

Kommuneplanforslaget består af  4 hovedafsnit: 

• Hovedstruktur  

• Retningslinier  

• Rammer for lokalplanlægningen og  

• Redegørelse  

Hovedstrukturen angiver Byrådets visioner, målsætninger og handlinger indenfor områderne -
 Byer og byudvikling, Natur- og landområder, Erhverv og turisme, Trafik, teknik og miljø, Vand,
Klima og bæredygtighed samt Hverdagsliv. Der udlægges nye byudviklingsområder i Brønders-
lev, Dronninglund, Hjallerup, Asaa, Flauenskjold, Jerslev, Manna-Thise, Serritslev, Stenum og 
Øster Brønderslev. Der udlægges endvidere et område til rekreativt område ( kolonihave) i
Asaa, to arealer til tekniske formål (skydebane og modelflyvebane) syd for Brønderslev samt et
område til tekniske formål i Dronninglund (Solcelleanlæg). Bymønstret fra de gamle kommune-
planer er bibeholdt, dog er Hallund udpeget som lokalby.  

I hovedafsnittet Retningslinier er anført de bestemmelser, der gælder for administrationen af 
kommunens arealer og fremtidige udvikling. Retningslinierne er i vid udstrækning en viderefø-
relse af retningslinierne fra Regionplan 2005, men er tilpasset de lokale forhold i Brønderslev
Kommune. Det vil sige, at regionplanretningslinier, som ikke har relevans for Brønderslev
Kommune, ophæves i forbindelse med vedtagelsen af den nye kommuneplan. Enkelte dele af 
regionplan 2005 er overført uden ændringer, nemlig afsnittet om vandressourcer. Her gælder
regionplanens retningslinier, indtil der foreligger en statslig vandplan, som ophæver regionpla-
nens retninglinier. Der er tilføjet nye retningslinier til kommuneplanforslaget om reservation af 
arealer til nye vejforbindelser (retningslinie 4.1.2) og om udpegning af nye potentielle vindmøl-
leområder (retningslinie 4.3.3). Generelt er hele vindmølleområdet opdateret i forhold til ny lov-
givning (nyt vindmøllecirkulære). 

Hovedafsnittet Rammer for lokalplanlægningen indeholder to underafsnit, nemlig generelle
rammer og specifikke rammer. De generelle rammer angiver generelle forhold af overordnet ka-
rakter, f.eks. miljøklasser, bebyggelsesforhold, støjgrænser, parkeringsforhold osv., mens de 
specifikke rammer angiver mere konkrete anvendelsesbestemmelser for mindre geografiske
områder  f.eks. et boligområde i Brønderslev by, et erhvervsområde i Hjallerup eller et teknisk 
anlæg i det åbne land. Rammerne angiver således også det overordnede sæt bestemmelser,
som gælder for indholdet af lokalplaner indenfor det afgrænsede geografiske område. Hovedaf-
snittet Rammer for lokalplanlægningen er i store træk en sammenskrivning og harmonisering
af rammerne fra de to gamle kommuneplaner. Der er vedlagt bilag, hvor samtlige ændringer i 
rammerne i forhold til tidligere er opgjort. Der er lavet nye rammer for alle nye udpegninger af
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områder til byformål (bolig, erhverv, blandet bolig og erhverv, offentlige formål, tekniske anlæg).

I hovedafsnittet Redegørelse er der foretaget en vurdering af, hvorledes kommuneplanforslaget 
forholder sig til anden planlægning, herunder Brønderslev Kommunes Planstrategi 2007, den
regionale udviklingsplan (RUP), de statslige interesser, nabokommuners planlægning, Region 
Nordjyllands råstofplan, statslige planer (natura 2000 planer og vandplaner) mv. Redegørelsen 
indeholder endvidere det offentliggjorte forslag til detailhandelsplan samt en overordnet miljø-
vurdering af det nye kommuneplanforslag. Miljøvurderingen er foretaget af de større væsentlige
ændringer, der er foretaget i den nye kommuneplan i forhold til de to gamle kommuneplaner og
regionplan 2005. Miljøvurderingen giver således et godt overblik over de ændringer, der er fore-
taget. 

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet godkender Kommuneplan 
2009-2021 for Brønderslev Kommune til efterfølgende offentliggørrelse i 8 uger. 

 
Bilag: 
Forside 
Indledning 
Hovedstruktur 
Retningslinier 
Rammer 
Redegørelse 
Kort - byudvikling 
Bilag med ændringer 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Indstilles sendt i høring med enkelte redaktionelle rettelser, samt med 

• ny retningslinie vedr. potentielle naturområde, Ingstrup Sø  

• forslag til mere præcise beskrivelser for afstandskrav mellem skovbyggelinie og VVM-
pligtige anlæg. 

Ole Bruun og Johannes Trudselv fastholder, at vindmøller skal placeres i Ryå-området (vest og 
øst). 

Runa Christensen var fraværende. 
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06 Endelig vedtagelse af Detailhandelsplan 2009 
J.nr.: 01.02.03P15/dwupmhp 
 09/17097 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Endelig vedtagelse af Detailhandelsplan 2009 for Brønderslev Kommune - kommuneplantillæg 
22(B) til Brønderslev Kommuneplan 2005-17 og Kommuneplantillæg 38(D) til Dronninglund 
Kommuneplan 2002-13.  

Forslag til Detailhandelsplan 2009 har været fremlagt i offentligheden i perioden fra den 1. sep-
tember til den 3. november 2009. I perioden er der indkommet enkelte bemærkninger, som er
helt eller delvist er indarbejdet i detailhandelsplanen.  

Af vedlagte dokument ”ændringsskema, forslag til detailhandelsplan 2009” fremgår de væsent-
ligste ændringer, der er foretaget i Detailhandelsplan 2009. Ændringerne er foretaget på bag-
grund af indkomne bemærkninger og stabens egne forslag til ændringer.  

 
Bilag: 
Detailhandelsplan 2009 - endelig 
Ændringsskema, forslag til Detailhandelsplan 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Indstilles godkendt, dog således at i retningslinie 1.4.1 fastsættes max. butiksstørrelse til 800 
m2. 

Runa Christensen var fraværende. 
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07 Endelig vedtagelse af lokalplan 06-45 "Boligområde og rekreativt områ-

de ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantillæg nr. 27(D) 
samt behandling af indsigelse 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/929 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Lokalplanforslag nr. 06-45 for "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dron-
ninglund" og kommuneplantillæg nr. 27 (D) blev godkendt af Byrådet den 27. august 2009. For-
slagene har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 8. september 2009 til den 3. no-
vember 2009. Lokalplanens delområde I udlægges til tæt-lave boligformål, delområde II udlæg-
ges til rekreative formål i form af kolonihaveområde og delområde III udlægges til rekreative 
formål i form af park.   

Behandling af indsigelse 

Der er i høringsperioden modtaget én indsigelse fra bestyrelsen i Dronninglund Børnehave.
Indsigelsen har været sendt i partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19. Brønderslev
Kommune har modtaget kommentarer fra bygherre. Indsigelse og partshøringssvar er vedlagt i
bilag.  

Dronninglund Børnehave er beliggende på hjørnet af Geråvej og Hybenvej umiddelbart vest for
lokalplanens delområde I. Børnehavens bestyrelse har 3 kommentarer til lokalplanen: 

1. Bestyrelsen henviser til, at der i lokalplanens delområde I alene må etableres erhverv i mil-
jøklasse 1-2 og er bekymrede for, at børnehaven vil blive betragtet som en gene og vil blive 
pålagt forskellige påbud. En børnehave betragtes som miljøklasse 1-3.  

Lokalplanens bestemmelse om miljøklasser gælder kun inden for lokalplanens område. Lo-
kalplanens bestemmelse om miljøklasse 1-2 påvirker således ikke mulighederne for at drive 
børnehaven, der ligger uden for lokalplanens område. De fremtidige beboere inden for lo-
kalplanområdet vil kunne klage over eventuelle gener i forbindelse med børnehaven. Så-
danne eventuelle klager vil blive behandlet i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen. Fa-
genheden bemærker, at børnehaven allerede i dag er beliggende i tilknytning til boliger, der 
ligeledes har mulighed for at klage over gener.  

2. Bestyrelsen er betænkelig ved en øget trafikbelastning af Geråvej, hvilket de mener vil for-
ringe vilkårene for de svage trafikanter når børnene afleveres i børnehaven. De foreslår der-
for, at der foretages trafiksikring af Geråvej omkring børnehaven.  

Lokalplanen omfatter ikke Geråvej og kan derfor ikke indeholde bestemmelser om, at der 
skal foretages trafiksikring ved børnehaven. Fagenheden bemærker, at der er planlagt en 
omfartsvej øst om Dronninglund, der er medtaget i det nye forslag til kommuneplan 2009. 
Når omfartsvejen etableres vil Geråvej blive afspærret og trafikken omkring børnehaven 
vil falde væsentligt. Hvis der ved lokalplanens udbygning viser sig behov for trafiksikring af 
Geråvej inden omfartsvejens etablering vil sagen blive behandlet af Færdselssikkerhedsud-
valget.   

3. Bestyrelsen foreslår, at lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en ny børneha-
ve/vuggestue i delområde I´s nordvestlige område. Der henvises til, at der med flere boliger 
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i området vil være behov for flere institutionspladser.    

Bygherre mener ikke, at der skal gives mulighed for børnehave inden for lokalplanens om-
råde. Han henviser til, at bebyggelsen er tiltænkt seniorer og at kommunen selv har arealer, 
der vil være bedre egnede. Fagenheden bemærker, at lokalplanen ikke regulerer områdets 
beboertype og der således ikke er garanti for, at det er seniorer, der vil blive områdets frem-
tidige beboere. Brønderslev Kommune ejer flere arealer i området, der vil kunne anvendes 
til børnehave, hvis der opstår behov herfor. Delområde I ejes af LL. Rævdal Landbrugsan-
partsselskab. Hvis lokalplanen udlægger dele af området til offentlige formål vil bygherre 
kunne forlange denne del overtaget af Brønderslev Kommune, jf. planlovens §48, da byg-
herre ikke vil have mulighed for at opnå en økonomisk udnyttelse af arealet. Såfremt Byrå-
det ønsker at indarbejde mulighed for at etablere børnehave inden for lokalplanens område 
skal lokalplanen tilrettes og udsendes i en ny offentlig høringsperiode på 8 uger.  

Tilslutningspligt til antenneforening 

Ved godkendelse af lokalplanforslaget blev det besluttet, at der skulle foretages en nærmere
undersøgelse af, hvorvidt der forsat skal indarbejdes tilslutningspligt til antenneforeninger i lo-
kalplaner for nye boligområder. Spørgsmålet om tilslutningspligt til antenneforeninger blev be-
handlet af Udviklings- og Planlægningsudvalget den 3. november 2009 og forventes endeligt
behandlet af Byrådet 26. november 2009. Fagenheden foreslår, at lokalplanens bestemmelser 
om tilslutningspligt og opstilling af parabolantenner tilrettes i overensstemmelse med Byrådets 
endelige beslutning.  

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår , at Byrådet vedtager lokalplan nr. 06-45 
for "Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund" og kommuneplantil-
læg nr. 27(D) endeligt på følgende betingelser: 

• at der ikke indarbejdes mulighed for børnehave i området,  

• at lokalplanen tilrettes i overensstemmelse med Byrådets beslutning om tilslutningspligt til 
antenneforeninger.  

Såfremt Byrådet ønsker mulighed for børnehave i området foreslår Fagenheden for Teknik og 
Miljø, 

• at der foretages de nødvendige ændringer i lokalplanforslaget, der udsendes i fornyet 8 
ugers offentlig høring,  

• at lokalplanen tilrettes i overensstemmelse med Byrådets beslutning om tilslutningspligt til 
antenneforeninger.  

 
Bilag: 
Partshøringssvar BJK 
Kommentarer til lokalplanforslag nr. 06-45 
Partshøringssvar 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Fagenhedens indstillinger anbefales. 
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08 Lokalplanforslag 1364-01 "Centerområde mellem Bredgade og Gra-

vensgade samt Smalbyvej og Dannebrogsgade, Brønderslev" 
J.nr.: 01.02.05P16/dwtftaj 
 08/16911 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 1364-01 for "Centerområde mellem Bredgade og Gra-
vensgade samt Smalbyvej og Dannebrogsgade, Brønderslev". Fagenheden har på baggrund af 
en beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 25. september 2007 udarbejdet en ny 
lokalplan for pågældende område.  

Grunden til revideringen af lokalplanen skyldes flere henvendelser om ansøgning til dispensati-
on fra tilladte tagmaterialer. Hermed blev der fremsat et ønske om liberalisering af visse be-
stemmelser, herunder bl.a. tagmaterialer og bebyggelsesprocent. Den igangværen-
de udarbejdelse af en ny kommuneplan for Brønderslev kommune har resulteret i, at andre em-
ner i lokalplanen er blevet rettet til for at sikre at kommuneplanen er overholdt, herunder bl.a. 
byggefelter og anvendelsen, - som jf. kommuneplanen er ændret til maksimalt 100 kvm for bu-
tikker.  

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 1366-01. Lokalplan nr. 1366-01 aflyses med den 
endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1364-01. 

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer
og programmer. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagenheden, at planforslaget ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering. 

Lokalplanforslaget offentliggøres i 8 uger fra den 5. januar 2010. 

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr. 1364-01 
"Centerområde mellem Bredgade og Gravensgade samt Smalbyvej og Dannebrogsgade, Brøn-
derslev" og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring. 

 
Bilag: 
Lokalplanforslag nr. 1364-01 (23.11.2009) 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Anbefales. 
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09 Flextur - flere muligheder fra januar 2010 
J.nr.: 13.05.06G01/dwtfjkk 
 09/30791 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Erfaringerne med NT´s Flextur har overordnet vist, at kørselsordningen fungerer tilfredsstillen-
de, og borgerne har taget godt imod Flextur. Dette afspejler sig også i kundernes anvendelse af
kørselsordningen: Fra 2007 til 2008 steg antallet af Flexture fra 13.000 til 32.000 ture i hele re-
gionen. 

Jammerbugt Kommune indførte som den første Flextur i hele kommunen med reduceret takst
for godt et år siden, og der er derfor gennemført en evaluering af ordningen sammen med
kommunen. I Jammerbugt Kommune erstattede man de tidligere kommuners teletaxi-ruter, med 
én samlet Flextur-ordning for hele kommunen. Teletaxi-ordningen var takstmæssigt baseret på 
en forenklet udgave af det takstsystem, der anvendes i busserne. Hvorimod Flextur er et kilo-
meterbaseret takstsystem, der har en lidt højere prissætning end for ordinær buskørsel. 

Der har vist sig et behov for at justere takst- og rejsebestemmelser en smule, for at skabe et 
større incitament til at flere borgere bestiller kørslen samlet. Ligesom der er et kommunalt ønske
om at have flere takstmæssige muligheder, fordi der i kommunerne er forskellige bevæggrunde
til at implementere Flextur. For nogle kommuner vil Flextur være et produkt, man lægger oven i
den eksisterende kollektive trafikbetjening, og for andre kommuner vil Flextur være en erstat-
ning for nuværende rejsemuligheder. 

NT´s bestyrelse godkendte på møde den 11. september 2009 nye principper og takster for Flex-
ture. Taksterne ændres ved takstændringen i januar 2010 således, at der opereres med et
takstniveau for hele regionen ligesom i dag (Takst 1) og to valgfrie kommunale takstniveauer:
Standard kommunal takst eller lav kommunal takst (Takst 2 eller takst 3). Takst 1 og 2 svarer til
de nuværende takstniveauer korrigeret for takststigningen fra januar 2010. 

Forslag til takster i Flextur fra januar 2010: 

  kr. pr. km. minimumsbetaling (kr.)

Takst 1 (Regionstakst)  10,00 32,00

Takst 2 (Standard kommunetakst) 5,00 16,00

Takst 3 (Lav kommunetakst) 2,50 16,00

Ændringen vil betyde, at minimumsbetalingen altid svarer til mindsteprisen for 2 zoner med bus. 
Herudover ændres ledsagerbetalingen fra 2,25 kr. pr. km til 1,25 kr. pr. km. Ændringen er be-
grundet i et ønske om et større økonomisk incitament til, at flere kunder bestiller og rejser sam-
men. Endelig betyder ændringen, at der er bedre muligheder for imødekomme kommunale øn-
sker om et lavt takstniveau og dermed også lav takst for grupper, der får rabat i den kollektive 
trafik, f.eks. børn og pensionister. For at kørselsordningen skal være let at administrere, kan
kommunen dog kun vælge et lavt takstniveau for alle kommunens borgere under ét. 

På marketingsområdet er det planen at forenkle informationen om Flextur på den måde, at der
udarbejdes særskilte kommunefoldere i elektronisk form på hjemmesiden. Herudover er der
planlagt en kampagne for Flextur. 
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NT fremsender den 11. november 2009 beregninger over kommunens udgifter ved de alternati-
ve taksttilbud. Beregningerne bygger på en fortolkning af erfaringerne fra Jammerbugt samt en
forventning til øget fremtidig brug som følge af lavere pris og øget markedsføring. Beregningen 
er "forsigtig", så den faktiske udgift for kommunen vil næppe blive større. Brønderslev by indgår 
ikke i beregningen. Hvis kommunen ønsker det, vil man også her kunne lave flextur enten mel-
lem stoppestederne eller endnu enklere fra adresse til adresse. 

Udgiften til de eksisterende teletaxaer indgår heller ikke i beregningen. 

NT overvejer stadig problematikken med prisen for ture over kommunegrænsen. Som konceptet
er nu, bliver turene uforholdsmæssigt dyre.  

Økonomi Flextur Brønderslev  Indb. 

Antal indb. (u/ Brønderslev by) 23.643

   

Antal ture pr. år i kommunen Ture

Antal ture takst 2 (inkl. reklamefaktor) 4.500

Antal ture takst 3 ( inkl. reklamefaktor) 6.500

   

Takst  2 Brønderslev Kommune  

Udgift / indtægt for kommunen Kr.

Omkostninger ved Flextur (4500 ture) 360.588

Indtægter ved takst 2 ( 4500 ture) 204.281

Indtægt for medrejsende ( 50 %  = 2250 * 1,25 * gens. rejselængde) 25.535

Adm. Udgift 15 kr./tur ( 4500 ture * 15 kr. ) 67.500

Samlet udgift for kommunen 198.271

   

Takst  3 Brønderslev Kommune  

Udgift / indtægt for kommunen Kr.

Omkostninger ved Flextur ( 6500 ture ) 520.849

Indtægter ved takst 3 ( 6500 ture ) 147.537

Indtægt for medrejsende ( 50 % = 3250 * 1,25 * gens. rejselængde ) 36.884

Adm. Udgift 15 kr./tur ( 6500 ture * 15 kr. ) 97.500

Samlet udgift for kommunen* 433.928
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Såfremt Brønderslev Kommune vælger at lade Flextur erstatte teletaxaordningen i det åbne
land, vil der ifølge budget 2010 kunne spares 320.000 kr. på teletaxaordningen. Derudover for-
ventes der en besparelse på de teletaxabetjeningen på de i "Trafikplan for Nordjylland 2009-12" 
overdragne regionalruter 208 og 209 på sammenlagt 152.000 kr. Indførelsen af Flextur efter 
takst 3 princippet forventes således at blive udgiftsneutral, såfremt regionens nuværende udgif-
ter til teletaxabetjeningen af rute 208 og 209 som overdrages kommunen medregnes i bespa-
relsen. Indførelsen af Flextur efter takst 3 modellen vil betyde, at kommunens borgere mod kon-
tant betaling på niveau med NT´s billet takstsystem, vil få en ensartet fladedækningen på tids-
punkter, hvor det ordinære rutenet ikke fungerer. 

På nuværende tidspunkt har Jammerbugt og Hjørring kommune besluttet at indføre Flextur
takst 3 fra henholdsvis januar og juli 2010.   

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender 
indførelsen af Flextur takst 3 modellen i kommunen fra køreplanskiftet den 27. juni 2010, som
afløsning for den nuværende teletaxaordning, som dog fortsætter i Brønderslev by.  

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger 

 
Bilag: 
Flextur - flere muligheder fra januar 2010  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Godkendt. 
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10 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009 
J.nr.: 00.30.10Ø09/dwokhoc 
 09/11845 Åben sag 
  UP/ØK/BY

 
Indstilling: 
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2009: 
Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens forslag. 

Budgetopfølgningen udsendes til fagudvalg til behandling. 

Steen Christensen var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Stabschefen for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009.  

Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølg-
ningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagud-
valg, Økonomiudvalg ogByråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. 

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:  

Serviceudgifter .................................................................................. +37.264.000 kr.

Overførsler ........................................................................................ +18.660.000 kr.

Anlæg ................................................................................................ -1.578.000 kr.

Finansiering ....................................................................................... -23.875.000 kr.

Netto .................................................................................................. +30.471.000 kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte
bilag over den samlede budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2009. Der vedlægges ligeledes
status vedr. opfølgningen på aftalepunkterne fra budget 2009. 

Det bemærkes endvidere, at budgetopfølgning 3 har en afledt effekt på 2010 svarende til en
merudgift på i alt 2,3 mio. kr. Endvidere sker der pt. omlægninger på beskæftigelsesområdet,
ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), samt anbringelse af børn og unge.
Der er derfor ikke foretaget konkrete 2010-vurderinger på disse områder. 

Budgetopfølgning 3 danner udgangspunkt for positive og negative tillægsbevillinger til budgettet
for 2009.  

Stabschef for Økonomi og IT fremsender budgetopfølgningen til behandling, og foreslår at By-
rådet godkender positive og negative tillægsbevillinger på netto 30.471.000 kr. til budgettet for 
2009. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. 

Forretningsledelsen behandlede den 10. november 2009 budgetopfølgning 3 med følgende
bemærkninger: 
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Det foreslås, at merudgiften på 1,5 mio. kr. til vikarpuljen dækkes af som en kollektiv ordning
blandt de institutioner som deltager.  

Det forslås endvidere, at det ændrede skøn over PL i 2009 indregnes, således budgetterne i
2009 nedsættes på de relevante driftskonti. 

I forbindelse med budget 2010 er der taget højde for mange af budgetopfølgningens forhold.
Forretningsledelsen udtrykker dog bekymring over udviklingen i udgifterne på de specialiserede 
sociale områder og beskæftigelsesområdet. Specielt områderne STU/USB, anbringelser af børn
og unge samt indsatsen for øget aktivering, herunder etablering af de ønskede kommunale løn-
tilskudspladser,  må ses som problematiske i forhold til at opnå de ønskede målsætninger der er
indeholdt i budget 2010.  

 
Bilag: 
Budgetopfølgningsrapport 30-9-2009  
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Udvalget henleder opmærksomheden på Forretningsledelsens udtalelser og tager i øvrigt rap-
porten til efterretning. 
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11 Forslag om opsætning af informationstavler/oversigtskort på strategi-

ske steder 
J.nr.: 05.13.01G01/dwtftj 
 09/30906 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Formanden for Udviklings- og Planlægningsudvalget stiller forslag om, at der på relevante ste-
der ( f.eks. ved Dronninglund Slot/ ved P pladser ved byerne/ i bymidterne m.fl. ) bliver opstil-
let informationstavler med oversigtskort  over nærområdet og også gerne områdekort, der kan
vise gæster/turister m.fl. vej - f.eks. til betydningsfulde samlingssteder, turistattraktioner og lig-
nende. 

Udgiften foreslås finansieret fra Udviklings- og Planlægningsudvalgets udviklingspulje, hvor der 
fortsat er uforbrugte midler i 2009. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi bemærker, at der resterer 68.000 kr. på budgettet for udviklingspuljen. 

 
Bilag: 
Status på budget for Erhverv og Turisme 2009 pr. 26. november 2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Forslaget godkendt igangsat etapevis, i første omgang indenfor rammen af restbeløbet. 

Udvalget anbefaler, at der efterfølgende sker opdatering/renovering af alle informationstavler i
kommunen. 
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12 Orientering om at miljøvurdering for lokalplanforslag 11-16 for "Detail-

handel ved Hellumvej, Klokkerholm" er blevet påklaget til Naturklage-
nævnet 

J.nr.: 01.02.05P16/dwtflrw 
 08/17107 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Udviklings- og Planlægningsudvalget behandlede på møde den 13. oktober 2009 ændringer til 
miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 11-16. Udvalget besluttede at udsende forslaget i fornyet
høring i henhold til Planlovens § 27, stk. 2. Forslaget er sendt ud i fornyet høring i perioden fra
den 20. oktober til den 15. december 2009.  

Brønderslev Kommune har den 18. november 2009 modtaget kopi af klager indgået til Natur-
klagenævnet over miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 11-16 for "Detailhandel ved Hellumvej, 
Klokkerholm". Klager påpeger, at miljøvurderingen ikke er tilstrækkeligt belyst og mener, at det 
bør nærmere vurderes, hvorledes støjgener samt forureningen fra lastbiler ved varelevering på
sin ejendom vil udmønte sig, og hvorledes de kan begrænses. Klager nr. 2 påpeger også i sit
klagebrev, at miljøvurderingen ikke er fyldestgørende vedrørende støjgener fra varelevering. 
Derudover påpeges trafiksikkerhedsmæssige problemer og mulighed for placering af dagligva-
rebutikken i erhvervsområdet ved Lucernevej. Det skal hertil nævnes, at detailhandel ifølge
Planlovens § 5l og § 5m placeres indenfor områder, der i kommuneplanen er udlagt til center-
formål, og kan altså ikke placeres indenfor et område udlagt til erhvervsområde. Miljøcenter År-
hus varetager de statslige interesser indenfor detailhandel. 

Klagerne vil blive behandlet af Naturklagenævnet. Klagerne har ikke opsættende virkning, men 
klager har i den tid sagen ligger til behandling hos Naturklagenævnet mulighed for at anmo-
de om opsættende virkning. Begge klagere anmoder Naturklagenævnet om, at klagen tillægges
opsættende virkning. 

Bygherre er blevet gjort opmærksom på, at sagen er blevet påklaget til Naturklagenævnet og
har fået tilsendt kopi af klager. 

 
Bilag: 
Klage fra Interlex 
Klage anden runde - Skansen 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Taget til efterretning. 
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13 Orientering om status på lokalplansager 
J.nr.: 01.02.05G01/dwtfchh 
 08/776 Åben sag 
  UP

 
Sagsfremstilling: 
Se bilaget Prioritering af lokalplaner efter Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 3. 
november 2009. Af notatet fremgår status på sagsforløbet af de enkelte lokalplansager. 

 
Bilag: 
Prioritering af lokalplaner efter Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 3. november
2009 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Sundhedshuslokalplan fremrykkes til nr. 4, med forventet endelig godkendelse i sommer 2010. 

I øvrigt taget status til efterretning. 

 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 01. december 2009 Side 832
 

 
14 Orientering 
J.nr.: /dwfsss 
  Åben sag 
  UP

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Intet. 
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15 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

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

Kim Toft var fraværende. 

 
Beslutning i Byrådet den 26. november 2009: 
Udsat. 

Uffe Sørensen, Steen Christensen og Kim Toft var fraværende 

 
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. 
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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 
for ”Boliger og butikker i centerområde – Dronninglund by” til offentliggørelse i 8 uger. 

  

 
Bilag: 
Udkast til lokalplan 06-46 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Anbefales sendt i høring med følgende ændringer: 

• max 3 etager i byggefelt 2  

• ingen vinduer i gavlene i byggefelt 2  

• der oprettes område til cykelparkering  

• busskur skal placeres ved busstoppested  

• bygningernes ydre fremtræden skal beskrives som i Algadelokalplanen (gl. Netto, Brønders-
lev)  

• 8.2 ændres til ventilationsanlæg, klimaanlæg, kompressorer og større rør til aftræk og lig-
nende må ikke vende mod offentlig vej  

• 8.7 ændres til evt. tilbygninger skal opføres i samme ydre materialer, som det eksisterende 

Lokalplan anbefales først endeligt vedtaget, når der foreligger støjberegning, der dokumenterer 
at støjgrænserne kan overholdes.  

Runa Christensen var fraværende. 
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16 Dispensationsansøgning fra Hjallerup Rideklub til lokalplan nr. 20-24 
J.nr.: 01.03.00K02/dwtfchh 
 08/1642 Åben sag 
  UP

 
Indstilling: 
Fagenheden Teknik og Miljø foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, 

• at der meddeles dispensation fra lokalplan 20-24 § 6.5 på betingelse af 

• at naboorientering ikke resulterer i indsigelser, 

• at der etableres parkering ved fællesvejen, som vist på bilag 2 eller tilsvarende areal senest 
den 1. maj 2010, og 

• at der kan meddeles landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads på et markareal til 
brug ved ridestævner. 

 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11. november 2008: 
Indstillingen godkendt. 

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune modtog den 3. april 2008 klage over, at plantebælte mod ejendommen
Tryvej 9, Hjallerup, ikke var etableret som fastlagt i § 9.1 i lokalplan 20-24 ”Ridecenter ved Try-
vej, Hjallerup”. Rideklubben har anlagt baner i en afstand af ca. 6 meter fra skel, hvor plante-
bæltet i følge § 9.1 skulle være 10 m. Se kortbilag nr. 1 og 2. 

Der er ca. 18 meter fra stuehuset til skel mod rideklubbens ejendom. Arealet op til klagers ejen-
dom anvendes af tilskuere samt til opvarmning og afskridtning af hestene. Klager anfører, at de
er generet af støj og støv fra banen, som anvendes stort set dagligt i sæsonen.  

Klager anfører bl.a.: 

” Sagen om læbæltebeplantning har efterhånden trukket ud længe nok.  

Som Rideklubben selv beskriver indviede de klubben i april 2006, og allerede der ventede vi
forgæves på, at omtalte læbæltet skulle tilplantes, men væbnede os med tålmodighed. Da vi så
endelig med Brønderslev Kommunes hjælp fik tilplantet den ene side (2007), blev vi lovet fra
Rideklubbens side, at de nok skulle tilplante resten, bare lige vi vil vente indtil de kunne tilplante
en jordvold ved samme lejlighed, som når de skulle tilplante resten af læbæltet ind til os.” 

Der er 8. maj 2008 holdt møde på ejendommen, hvor klager, bestyrelsesformand og berider var 
til stede. Aftalen blev, at parterne skulle forhandle om en løsning. Klager gik med til at nedsætte
bredden af plantebæltet til 6 meter mod, at der blev etableret hegn som skærmede af samtidigt
med, at det ville beskytte læbæltet mod nedtrædning. 

Derudover mener klager også, at der måtte være en form for kompensation i forhold til værdifor-
ringelse som følge af, at ridebanerne ligger så tæt, som de gør. Klager foreslog gratis medlem-
skab. 



Udviklings- og Planlægningsudvalget, den 01. december 2009 Side 836
 

Flere henvendelser fra henholdsvis klager og fagenheden har ikke resulteret i løsningsforslag
fra rideklubbens side. 

Lokalplan nr. 20-24 udlægger et areal til parkering. Dette areal er stort set inddraget til ridebane.
Når der afholdes ridestævner parkeres i stort omfang på tilkørselsvejen. Se fotos indsendt af
klager i bilag. 

Hjallerup Rideklub har søgt om dispensation fra lokalplanens § 9.1. Se bilag. 

Klager har indsendt breve samt partshøring om ansøgning om dispensation. Se bilag. 

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

• ikke meddeler dispensation fra lokalplanens krav om plantebælte,  

• meddeler en frist til 1. april 2009 til at beplante plantebæltet,  

• kræver parkeringspladsen genetableret, som vist i lokalplanen inden den 1. april 2009, al-
ternativt at der findes et tilsvarende areal til parkering, som sendes i partshøring hos nær-
meste nabo inden etablering.  

Klager er indbudt til mødet kl. 13.00. 
  
Sagsfremstilling til Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 1. december 2009 
Der har været gennem længere tid været modtaget klager fra ejer af Tryvej 9 som følge af uor-
ganiseret parkering for rideklubben. Se foto i bilag. Det skyldes, at parkeringsarealet indenfor 
lokalplanen aldrig er blevet etableret. Udviklings- og Planlægningsudvalget har på møde den 
11. november 2008 besluttet at meddele påbud om etablering af parkeringsplads indenfor lo-
kalplanområdet senest den 1. april 2009, alternativt at der skulle findes et tilsvarende areal til
parkering. Rideklubben indsendte en ansøgning om en alternativ parkeringsplads, som lå øst 
for og nord for ejendommen Tryvej 9. Ansøgningen blev behandlet på et møde i Teknik- og Mil-
jøudvalget den 25. maj 2009, hvor der blev meddelt afslag på landzonetilladelse på grund af
indsigelse fra ejer af Tryvej 9. 

Der har været afholdt møde med repræsentanter for Hjallerup Samvirke, Rideklubben og for-
manden for Udviklings- og Planlægningsudvalget den 8. oktober 2009. Her blev fundet et alter-
nativt p-areal ved fællesvejen syd for lokalplanen, hvor en grøft kan rørlægges og opfyldes. Se
bilag 2 og 3. Det er et vejareal, som er under overdragelse fra Vejdirektoratet til Brønderslev
Kommune. Vejdirektoratet har givet tilsagn til gennemførelsen af projektet. Der kan etableres
parkeringsareal uden landzonetilladelse, fordi der er tale om et vejareal. I følge ansøgningen 
bekostes anlægget af parkeringspladsen af Hjallerup Rideklub. Der vil blive stillet vilkår om den
tekniske udførelse.  

Hjallerup Samvirke søger samtidig landzonetilladelse til et parkeringsareal på marken nord for
ridecentret til brug for ridestævner og traktortræk, hvor deltagerantallet udløser parkering, der
ikke kan rummes på det førnævnte areal.  Se bilag 4. 

Ansøgningen om landzonetilladelse påregnes behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, når nabo-
orienteringen er afsluttet.  

Lokalplan nr. 20-24 § 6.5: ”P-arealet beliggende i den vestlige del af lokalplanområdet skal kun-
ne rumme den nødvendig parkering for den daglige betjening af ridecentret samt parkeringsbe-
hov i forbindelse med afholdelse af stævner ol. lign.” 
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 Dispensation fra lokalplanen forudsætter en naboorientering hos de nærmeste naboer. 

Arealet udlagt til parkering er ca. 875 m². Det alternative areal ved fællesvejen udgør ca. 365
m². Det er understreget i § 6.5, at parkeringen skal kunne indeholde parkeringsbehovet også
ved stævner. Fagenheden foreslår derfor, at dispensationen meddeles på betingelser som vist
under indstilling. 

 
Bilag: 
Billeder 004 
Parkeringsareal ved fællesvej 
Ansøgning om parkeringsareal ved fællesvej 
Kortbilag - parkering på marken 
 
Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 1. december 2009: 
Godkendt. 

Udvalget anbefaler, at der efterfølgende meddeles landzonetilladelse. 
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