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Hvad mener du?
Brønderslev Kommune ønsker at medvirke 
til placering af en riffelskydebane i Brønder-
slev Kommune.

I forbindelse med anlæg af skydebanen 
ønskes opført en ca. 60 kvm stor skydeba-
nebygning, som vil indeholde skydepladser, 
teknikrum, fællesrum, toilet mv. 
Området, hvor skydebanen ønskes placeret, 
giver kun mulighed for opførelse af bygnin-
ger med tilknytning til jordbrugserhvervene. 
Det er derfor nødvendigt at udarbejde et 
tillæg til kommuneplanen, som muliggør 
den ændrede anvendelse af arealet samt 
opførelse af bebyggelse i tilnknytning til den 
nye aktivitet.

Da projektet således forudsætter en ændring 
af kommuneplanen, gennemføres nu en 
kort fordebat, før det egentlige arbejde med 
at tilvejebringe et plangrundlag iværksættes. 
Fordebatten strækker sig fra tirsdag den 15. 
juli 2008 til tirsdag den 5. august 2008.
   
Indtil Byrådet har besluttet et nyt plan-
grundlag,  er det imidlertid kommunepla-
nens gældende bestemmelser om anvendelse 
til grønt område, idrætsformål og lign. 
offentlige formål, der er gældende for områ-
dets anvendelse (læs herom i folderen).

Idéer og forslag m.v. skal indsendes til:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700  Brønderslev

eller til

raadhus@99454545.dk eller
sikkerpost@99454545.dk (digital signatur)

Det indsendte skal være kommunen i 
hænde senest den 5. august 2008.

Yderligere information kan fås ved henven-
delse til Bodil Bjørn, 9945 5503 eller bodil.
bjorn@99454545.dk
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Placering af riffelskydebane syd for Brønderslev
Byrådet skal udarbejde plan for områdets fremtidige anvendelse. Tag del i debatten!

Riffelskydebane syd for 
Brønderslev ved Sdr. 
Engvej.

Brønderslev Kommune har modtaget 
en ansøgning fra Samvirkende Jagtfor-
eninger i Brønderslev Kommune om 
tilladelse til at etablere en riffelskyde-
bane ved Sdr. Engvej syd for Brønder-
slev By.

Brønderslev  Kommune ønsker at 
medvirke til at fi nde en egnet placer-
ing for riffelskydebanen i kommunen, 
og peger på området ved Sdr. Engvej 
som en mulig og velegnet placering. 
Riffelskydebanen ønskes placeret på 
et areal som i kommuneplanen er ud-
lagt til fl ersidig anvendelse, dog under 
hensyn til jordbrugserhvervene.

Området anvendes i dag til fl ere 
formål. Brønderslev Jagtforening 
etablerede i 1964 en fl ugtskydebane 
på matr. nr. 18 p V. Brønderslev, som 
i 1998 blev miljøgodkendt. Den an-
søgte riffelskydebane ønskes placeret 
umiddelbart nord for fl ugtskydebanen 
på samme matrikel. 

Indenfor området er der endvidere 
placeret en regional vindmøllepark 
med 7 stk. 1,5 MW. Møllerne blev 
opstillet i 2005.  

Endelig rummer området en model-
lyveklub og en ultra-light fl yveklub.

Hidtidige rammer: (Uddrag)

Fremtidig anvendelse
For området fastlægges en fl ersidig anvendelse, dog under hensyntagen til jordbrugserhvervene. Arealanvendelsen skal gene-
relt ske under hensyntagen til den jordbrugsmæssige drift.

Bebyggelsens art, omfang og placering
Der må kun opføres bebyggelse med tilknytning til jordbrugserhvervene. Eksisterende landbrugsbygninger kan dog indrettes til 
erhvervsformål.  Der må endvidere opføres vindmøllewr og tilhørende tekniske anlæg indenfor de hertil indrettede udlagteind  
udlagte vindmølleparkområder. Ingen mølle må i størrelse eller effekt overskride grænserne herfor i regionplanlægningen. 

Trafi k og teknisk forsyning
Der pålægges beskyttelseszoner jf. regionplanen omkring Hirtshalsmotorvejen og Aalborgvej. 
Der skal sikres areal til dobbeltbesporing af jernbanen og til etablering af den nødvendige støjafskærmning.

Zoneforhold
Området forbliver i landzone.

Andet
Aftale om sikring og pleje af Ø. Brønderslev Kirkes omgivelser beskriver om indblikszoner fra rammeområdet mod kirken.
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Baggrunden for ønsket Samvirkende Jagtforeningers ønske om etablering 
af en ny riffelskydebane i Brønderslev Kommune er, at der er ganske få 
indskydningsbaner i Nordjylland, hvor det er muligt for jægere at dygtig-
gøre sig i anvendelsen af rifl ede skydevåben til jagt. Behovet for uddan-
nelse og dygtiggørelse af jægerne er stadigt voksende og på sigt medfører 
bedre forhold at antallet af anskydninger under jagt nedbringes positivt.

Skydeanlægget vil bestå af 2 stk 200 meter baner , 6 stk 100 meter baner 
samt et anlæg med mobile mål. Anlægget tænkes placeret med skudret-
ning mod sydvest parallelt med det nordlige skel på matr. nr. 18 p. I den 
vestlige ende placeres en skydepladsbygning, som indeholder skydep-
ladser, teknikrum, fællesrum, toilet og lign. Desuden vil der blive anlagt 
parkeringsareal i tilknytning til skydepladsbygningen.

På arealets østligste del er placeret en mindre sø, som friholdes for skyde-
banearealet. Rundt om banen vil der blive etableret volde dels af hensyn 
til sikkerheden dels af miljømæssige hensyn. 

I ansøgningen til Brønderslev Kommune er der ikke angivet i hvilke 
tidsrum og hvor ofte banen vil blive benyttet såfremt de nødvendige 
tilladelser falder på plads. Dette vil blive afklaret i det videre planlægn-
ings- og miljøgodkendelsearbejde. 


