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REDEGØRELSE .

Lokalplanens område & baggrund .

Lokalplanen omfatter hele det område, der i lokalplan nr .
B-14 blev fastlagt til boligformål, dels til tæt og lav be-
byggelse, dels alternativt til tæt og lav eller åben og lav
bebyggelse .

Lokalplanens område er i dag helt omgivet af bebyggelse,
der er etableret i h .t . den gældende byplanvedtægt nr . 10 .

Området, som aldrig blev udbygget i h .t . lokalplanen, be-
står udelukkende af åben og lav boligbebyggelse .

Med vedtagelsen af nærværende plan henføres området i over-
ensstemmelse med de faktiske forhold til samme udnyttelse
som omgivende arealer .

Lokalplan B-14 vil med vedtagelsen af nærværende lokalplan
blive aflyst .

Lokalplanens indhold .

Som nævnt fastlægges bestemmelser for området lig med be-
stemmelserne for de omgivende arealer, som er omfattet af
byplanvedtægt nr . 10 .

Området er udbygget med veje, stier og friarealer m .v . i
h .t . byplanvedtægten, så der skal ikke foretages fysiske
indgreb .

Grundstørrelsen må ikke udstykkes med mindre størrelse end
700 m 2 eller mindre facadelængde end 20 m .

Sti- og vejanlæggene forbinder området til de beplantede
bælter (friarealer) beliggende længere østpå .

Vejsystemet er lukket med adgang ad Limfjordsvej til off .
vej (Agdrupvej) .

På arealerne er endvidere den 12 . juni 1981 tinglyst rådig-
hedsindskrænkende deklaration .



Lokalplanens forhold til kommuneplanlægning og øvrig plan-
lægning i området .

Kommuneplan .

HOVEDSTRUKTUR ;

Lokalplanens område ligger indenfor kommuneplanens enkelt-
område 1801, der fastlægger udnyttelse til "Åben lav bolig-
område, Agdrup" .

Under planforhold er anført, at en mindre del er omfattet
af lokalplan nr . B-14 (tinglyst) .

Fra kommuneplanens rammebestemmelser gengives nedenfor føl-
gende :

STATUS :

Lokalområdet er arealmæssigt af en betragtelig størrelse,
men rummer imidlertid ikke megen bebyggelse . Det ældre by-
kvarter mellem Vestergade og Jernbanen samt Agdrupgårdområ-
det, delvis udbygget med nye enfamiliehuse, er de eneste
boligområder . Derudover er der en større erhvervsvirksomhed
ved Saltumvej-Agdrupvej samt et af byens store friarealer,
Vestskoven, med kolonihaver .

Området hører i dag under Søndergade skoles distrikt, men
der er i øvrigt flydende skoledistrikter i hele Brønderslev
by .

MÅL I DEN LOKALE PLANLÆGNING .

Det er hovedmålet, at bydelen i løbet af planperioden skal
udbygges såvel med boligbebyggelse som erhvervsvirksomheder
og rekreative funktioner .

Det er endvidere målet, at Agdrupvejen kan færdiggøres med
bro over jernbanen og dermed kæde lokalområdet sammen med
den øvrige by og forbedre trafikafviklingen generelt .

PERSPEKTIVER .

Som nævnt under afsnittet om Brønderslev sydvest skal Brøn-
derslev bys samlede boligbyggeri i planperioden foregå
vest for jernbanen .

Nord for Vestergade er der foruden Agdrupgårdområdets fær-
diggørelse tale om udbygningen af et stort boligområde,
Valby nord, mellem Agdrup og jernbanen . Dette område er det
første nye større område, der tages i brug i Brønderslev
by . Foruden disse rene boligområder udlægges der nord for
Saltumvej et ca . 24 ha stort område til "egentlige er-
hvervsformål" . "Industriområde-vest" forventes dog tidligst
ibrugtaget i slutningen af planperioden, idet "industriom-
råde-syd" ønskes færdiggjort først .

En vigtig funktion for denne nordvestlige bydel er imidler-
tid den rekreative . Hele området omkring Nørre Kornum på-
regnes udbygget som grønt område med forskellige idræts- og
andre rekreative tilbud .



Her åbnes også mulighed for etablering af campingplads,
vandrerhjem eller andre overnatningsanlæg til understøtning
af byturismen, ligesom der udlægges areal til ny markeds-
plads .

Det store rekreative område videreføres som en grøn kile
med hovedsti gennem vestskoven, hvor der åbnes mulighed for
en udvidelse af kolonihaveområdet, og videre til de andre
bydele .

Der udlægges endvidere et område til nye større institutio-
ner omkring den fremtidige Agdrupvej .

Forudsætningen for at den nordvestlige bydel vil fungere
tilfredsstillende i forhold til den øvrige by, er for det
første færdiggørelsen af Agdrupvej . Dernæst vil en stifor-
bindelse over jernbanen gøre det muligt at lade området
indgå i Hedegårdsskolens distrikt .

Efterfølgende kan det oplyses, at Agdrupvej og broen over
jernbanen er færdiggjort, således at en af forudsætningerne
er opfyldt .

Rammer for lokalplanlægningen .

Den ønskede anvendelse af lokalplanens område er i overens-
stemmelse med kommunens rammer for lokalplanlægning (en-
keltområde 1801) .

Vej- og stiplanlægning .

Vej- og stianlæggene er fuldt udbygget i området .

Adgang til off . vej sker ad Limfjordsvej til Agdrupvej .

Kollektiv trafik .

Der udgår busruter fra Agdrupvej til øvrige del af byen .

Teknisk forsyning .

Elforsyning skal ske fra BOE .

Vandforsyning skal ske fra kommunalt vandværk .

Varmeforsyning skal ske ved tilslutning til Brønderslev
kommunes varmeforsyning .

Kloakforsyningen (separat system) skal ske i h .t . spilde-
vandsplanen .





ØØR FOR LOKALPLANLÆGNINGEN

Rammebestemmelserne og kort er indsat herunder

Rammer for
lokalplanlægningen Lokalområde 18 Branderslev nordvest

ENKELTOMRÅDE
j

1801 Åben-lavt boligområde, Agdrup.
l

I

Områdets Områdets anvendelse fastlægges til boligfor
mål mindre offentlige of private servicefunk-

fremtidige anvendelse tioner til områdets daglige forsyning samt
små erhvervsenheder, der kan indpasses uden

genevirkninger.
Se byplanvedtægt nr. 10 og lokaplan nr . 8-
14 .

Bebyggelsens art,
omfang og placering

Bebyggelsens
ydre fremtræden

Friarealforhold

Trafik og
teknisk forsyning

Serviceforsyning Området betjenes med privat og offentlig
service fra Vestergade og midtbyen.

Zoneforhold, lokalplaner På en mindredelt området er tinglyst lo-
kalplan nr . 8-14 på det resterende område

o g byplanvedtægter er tinglyst byplanvedtægt nr . 10 .

Andet Ved Agdrupvejs færdiggørelse med bro over

l

jernbanen vil det være muligt .t henføre om "
rådet tit ttedeglrQskolerss distrikt modn u

Søndergades.



I h .t . tinglyst deklaration (12 . juni 1981) er samtlige
parcelejere pligtige til at tilslutte sig et fælles anten-
neanlæg, som etableres i området .

Tilladelse fra andre myndigheder .

Brønderslev kommune er vejmyndighed vedr . Agdrupvej og del
af Limfjordsvej .





LOKALPLAN NR . 1801-01 .

Område ved Storebæltsvej .

I h .t . lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr . 746 af 16 . august
1994 med senere ændringer) fastsættes hermed følgende bestemmelser
for det i § 2 nævnte område .

§ 1

	

LOKALPLANENS FORMÅL.

Lokalplanen har til formål .

at

	

overføre området omfattet af Lokalplan nr . B-14 til samme be-
stemmelser som gældende for byplanvedtægt nr . 10 .

at

	

aflyse lokalplan nr . B-14 .

at

	

sikre områdets udbygning i overensstemmelse med omgivende area-
ler .

§ 2

	

LOKALPLANENS OMRADE .

2 .1

	

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr . 1 og omfatter
matr .nr . 5cx, 5cy, 5cz, 5cæ, 5CØ, 5da, 5db, 5dc, 5dd, yde, 5df,
5dg, 5dh, 5di, 5dk, 5d1, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ed,
5ee, 5ef og del af Sen Thorsmark, Brønderslev Jorder .

2 .2

	

Med byrådets offentlige bekendtgørelse overføres området til
bestemmelser gældende for Lokalplan nr . 1801-01 .

§ 3

	

OMBADETS ANVENDELSE .

3 .1

	

Området må kun anvendes til boligformål .

Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav boligbebyggelse .

På hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig .

3 .2

	

Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virk-
somhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under
forudsætning af :

at virksomheden drives af den, som beboer den pågældende ejen-
dom .

at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde,
at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres
(herunder ved skiltning eller lignende), og at områdets ka-
rakter af boligområde ikke brydes .

at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende .

at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er
plads til på den pågældende ejendom .

Ejendommen må ikke benyttes til nogen anden form for erhvervs-
virksomhed .



3 .3

	

Indenfor de enkelte områder kan med godkendelse af Byrådet op-
føres bygværker til områdernes tekniske forsyning samt red-
skabsbygninger og legehuse . Bygningerne må hver især ikke over
stige et bebygget areal på 30 m 2 og ikke gives en højde af mere
end 3 m over terræn .

Bygningerne skal udformes i overensstemmelse med den omkring-
liggende bebyggelse og iøvrigt ikke virke skæmmende for områ-
derne .

Endvidere kan der indenfor området, dog ikke på fælles friarea-
ler, opføres eller indrettes bebyggelse (fælleshus) til formål,
der er fælles for områdernes beboere .

§ 4

	

UDSTYKNINGER .

4 .1

	

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på kor-
tene viste plan .

4 .2

	

Ingen grund må udstykkes med en størrelse mindre end 700 m 2 el-
ler en facadelængde mindre end 20 m .

§ 5

	

VEJ- OG STIFORHOLD .

5 .1

	

Der udlægges areal til veje og stier med en beliggenhed som
vist på kortbilag

5 .2

	

Veje og stier forbliver private med adgang for almenheden, og
vedligeholdelse og renholdelse, herunder snerydning, påhviler
en oprettet grundejerforening .

5 .3

	

Rabatter i vej- og stianlæg vedligeholdes, og evt . græs slås,
af den enkelte ejer/bruger ud for den pågældende ejendom .

5 .4

	

Der må kun etableres en overkørsel for hver bebyggelse til den
tilstødende private vej .

5 .5

	

Langs følgende veje og stier pålægges byggelinier i de nedenfor
angivne afstande fra vejskel .

Limfjordsvej : 3,5 m fra vejskel .

Langs adgangsgivende veje til en ejendom : 7,00 m fra vejskel .

Langs øvrige veje : 1,00 m fra vejskel, med tillæg af en bebyg-
gelsesregulerende afstand, der fastlægges i h .t . gældende byg-
ningsreglement .



§ 6

	

TEKNISKE FORHOLD .

6 .1

	

Al nybebyggelse i området skal tilsluttes fjernvarmeforsyning
på de til enhver tid gældende betingelser .

6 .2

	

El-ledninger, he runder til vej- og parkeringspladsbelysninger,
må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udfyres som
jordkabler .

6 .3

	

Gadebelysning langs nyudlagte veje skal udføres på lave stande-
re .

§ 7	 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING .

7 .1

	

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
25 .

7 .2

	

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en
højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i
bygningsreglementet .

7 .3

	

Træhuse, bortset fra garager, carporte, udhuse o .lign . må ikke
opføres .

7 .4

	

Bygninger må kun opføres med en etage med udnyttelig tagetage .

7 .5

	

Ved bebyggelse med kælder må disses lofter ikke etableres med
mere end 80 cm over færdigreguleret terræn .

§ 8

	

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN .

8 .1

	

Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilla-
delse i hvert enkelt tilfælde .

8 .2

	

Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes, undtaget
herfra er flade tage til mindre bygningsdele, så som carporte,
overdækkede terrasser o .lign .

8 .3

	

Der må ikke opsættes udvendige antenner til radio, TV o .lign .

§ 9

	

UBEBYGGEDE AREALER .

9 .1

	

Terrænreguleringer på mere end ± 0,5 in må kun foretages med By-
rådets tilladelse .

9 .2

	

Mod vej- og parkeringsarealer, fælles fri- og opholdsarealer
samt øvrige fælles beplantede arealer, har parcelejerne fuld
hegnspligt og fuld vedligeholdelsespligt .

Beplantning og hegn skal plantes 0,5 m bag vej- og stiskel .



§ 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE .

10 .1 Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes Brønderslev kom-
munale fjernvarmeforsyning efter gældende bestemmelser . Ny be-
byggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet
sted .

10 .2 Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes fællesantennean-
læg .

§ 11 GRUNDEJERFORENING .

11 .1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af grunde indenfor delområde 2 .

11 .2 Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det .

11 .3 Grundejerforeningen skal vederlags- og omkostningsfrit tage
skøde på de fælles vej- . sti- og parkeringsarealer samt fri- og
opholdsarealer samt kabler til intern belysning af disse area-
ler .

11 .4 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet .

11 .5 Grundejerforeningen skal på Byrådets forlangende tilsluttes an-
den grundejerforening .

§ 12 SERVITUTTER .

12 .1 Lokalplan B-14, tinglyst den 2/2-1983, aflyses .

12 .2 Dok . om benyttelse, udstykning, beplantning, veje, fællesanten-
ne, fjernvarme, fællesarealer m .v ., tinglyst den 12/6-1981, ud-
vides til også at medtage ejendomme omfattet af nærværende lo-
kalplan .



OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT/LOKALPLAN .

Lokalplan B-14 ophæves ved godkendelse af nærværende lokalplan .

Lokalplanforslagets retsvirkninger .

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme,
der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, be-
bygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens be-
stemmelser .

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som
hidtil . Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at ud-
føre de anlæg, der er indeholdt i planen .

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i planen . Videre-
gående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lo-
kalplan .

Det område, der omfattes af lokalplanen udlægges til offentlige for-
mål . Det betyder, at ejeren efter planlovens § 48 under visse forud-
sætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning .

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde-
lige bebyggelesesregulerende bestemmelser i byggeloven og planlo-
ven .



0

VEDTAGELSESPATEGNING

Lokalplanforslaget er vedtaget af Brønderslev Byråd, den 12 . maj
1999 .

Lene Hansen
borgmester
sign .

A . Bak . Andersen
kommunaldirektør
sign .

Lokalplanforslaget er offentliggjort den 18 . maj 1999 .

I henhold til § 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lo-
kalplan endeligt .

Brønderslev Byråd, den 11 . august 1999 .

Lene Hansen
borgmester
sign .

A . Bak . Andersen
kommunaldirektør
sign .

Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den 7 .
september 1999 .
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