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1. Orientering om den nye landbrugslov Åben sag 
2. Attraktive boliger på Sæby Nordstrand, tidligere Sæby Strand Camping Åben sag 
3. Udbygning af Skagen Nordstrand, 2. etape Åben sag 
4. Enfamilieshus på ejendommen Rebslagervej 25, Sæby Åben sag 
5. Socialpsykiatrisk Center, Kalkværksvej 7, Frederikshavn Åben sag 
6. Etablering af område til butikker for pladskrævende varegrupper ved Suderbovej, 

Frederikshavn 
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19. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 222-C og kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for motel 

ved Frederikshavnvej/Buttervej, Skagen 
Åben sag 

20. Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af uopvarmet udestue i 
tilknytning til carport - Efterretningssag 

Åben sag 

21. Miljøgodkendelse af Nordmark Maskinfabrik A/S - Efterretningssag Åben sag 
22. Håndhævelse af deklarationsbestemmelse, pligt til helårsbeboelse i kommunen - 

Efterretningssag 
Åben sag 

23. Klitrosevej 14 i Skagen - Efterretningssag Åben sag 
24. Byggeri på ejendommen matr. nr. 204D Skagen Bygrunde, beliggende Østre Strandvej 33A, 

Skagen - Efterretningssag 
Åben sag 
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1. Orientering om den nye landbrugslov  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575014 
Sbh: TF/sove 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Forvaltningen vil på mødet give en orientering om den nye landbrugslov 
og om den aktuelle situation for ansøgninger om miljøgodkendelse af 
landbrug. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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2. Attraktive boliger på Sæby Nordstrand, tidligere Sæ by 
Strand Camping  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569689 
Sbh: TF/olfi 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I samarbejde med Strandholm Ejendomsselskab fremlægger 
forvaltningen forslag til principiel bebyg-gelsesplan for udbygning af en 
varieret vifte af attraktive boliger på Sæby Nordstrand med henblik på 
udarbejdelse af bygherrelokalplan.  
  
Det ny boligområde etableres på den tidligere Sæby Strand Camping’s 
arealer. Bebyggelsesplanens disponering udnytter arealets topografi, 
således at hovedparten af boligerne opnår havudsigt tæt på eksisterende 
badestrand.  
  
Bebyggelsesplanen opdeles i et østligt område med vejadgang fra Nordre 
Strandvejs forlængelse og et vestligt område med vejadgang fra 
Frederikshavnsvej. Den offentlige sti fra Sæby bymidte føres gennem 
området på vestsiden af Nordre Strandvej, ligesom en øst-vestgående sti 
placeret midt i området sikre alle boliger adgang til den offentlige sti og 
stranden.  
  
Der planlægges med henblik på høj arkitektonisk kvalitet, hvor bygherren 
står for grundsalg og opførelsen af alle boliger. Området ønskes i 
hovedtræk af fremstå med lyse funkisvillaer/parcelhuse og en højere 
bebyggelse i sort træ mod Frederikshavnsvej. Boligtyperne er fra vest 
mod øst fordelt som følger: 
  

  
Boligerne opføres som pudset eller muret byggeri i hvide, lyse gule eller 
beige farver. Mod vest opføres bebyggelsen i 2½ etage som sorte 
træhuse, eventuelt som andelsboliger. Boligerne forventes at appellere til 
en bred vifte af boligsøgende i alle aldersgrupper og dermed styrke 
Frederikshavn Kommune som bosætningsområde. 
  
På mødet fremlægges notat til belysning af eventuelle konsekvenser af 
nedlæggelse af Sæby Strand Campings samt påvirkning af øvrige 
campingpladser i kommunen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at bygherren 
udarbejder lokalplanforslag på grundlag af den principielle 
illustrations- og bebyggelsesplan 

  

Boliger i 2½ etage: Bebyggelsesprocent 40, 75-100 m2, 
stueplan/op til 110 m2, 1. sal 

60 stk. 

Parcelhuse: Bebyggelsesprocent 25, 1 etage, 150-220 m2 
(6+9 stk.) 

15 stk. 

Udsigtsvillaer: Bebyggelsesprocent 30, 2 etager, 150-220 5 stk. 

Gårdhavehuse: Bebyggelsesprocent 30, 1 etage, 120 m2 5 stk. 

Parcelhuse, Bebyggelsesprocent 30, 2 etager, 140 m2 11 stk. 

Rækkevillaer: Bebyggelsesprocent 30, 2 etager, 150 m2 10 stk. 
Strandvillaer: Bebyggelsesprocent 30, 2 etage, 130-160 m2 10 stk. 
Boliger i alt   116 stk. 

Bilag   Fordeling 
1. Illustrations- og bebyggelsesplan PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 2 B1 Illustrations- og bebyggelsesplan.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Indstillingen tiltrædes, idet sagen ikke forudsætter fremsættelse for byrådet. 

Fraværende:  
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3. Udbygning af Skagen Nordstrand, 2. etape  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575260 
Sbh: TF/olfi 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I samarbejde med Skagen Nordstrand KS fremlægger forvaltningen 
forslag til principiel bebyggelses-plan for 2. etape af udbygningen af 
Skagen Nordstand arealerne med henblik på udarbejdelse af byg-
herrelokalplan.  
  
Som fremlagt i redegørelsesdelen i Lokalplan 217-B, Skagen Nordstrand 
1. etape, påtænkes området omfattende 2. etape udbygget med hotel og 
nye erhvervsformer. Hotellet etableres med fokus på oplevelser, sundhed 
og helse i områdets nordvestlige del. Den resterende del, som ikke kan 
benyttes til natophold på grund af nærheden til rensningsanlægget og 
affalds- og genbrugspladsen foreslås udlagt til nye former for 
”tænketanks-erhverv”, fx it-baserede liberale erhverv, administrations- 
og kontorvirksomhed, offentlig og privat service samt forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner.  
  
Hotellet foreslås opført i tre etager med udsigtsaltan og i en 
bygningsform, der gror op af klitheden. Antal værelser, ca. 100-120, 

antal hotellejligheder ca. 30-40, areal i alt ca. 15.000 m2. Bebyggelsen 
fremstår i træ med tag i pap eller tegl. Forventet antal 
helårsarbejdspladser 80-100. Erhvervsfunktionerne samles fysisk i en 
række ”erhvervsgårde”, placeret på øst og vestsiden af en nord-syd 
orienteret adgangsvej. Bebyggelsen fremstår i træ i op til to etager med 

tag i pap. Samlet areal ca. 15.000 m2. 
  
Arealet mellem eksisterende beplantet vold og Buttervej, udlagt til 
egentligt erhverv i Lokalplan 196-E, foreslås udtaget heraf og inddraget i 
etape 2. Arealet udlægges som en grøn buffer mellem det tidligere 
minkområde, nu revitaliseret som en ny bydel, og de tilstødende arealer 
til spildevandsrensning samt affalds- og genbrugshåndtering. 
  
I forbindelse med amtets behandling af Lokalplan 217-B sommeren 2007 
blev ved forhandling fastlagt en øst-vestgående linie i minkområdets 
nordlige del. Nord for linien ville amtet ikke tillade ny bebyggelse på § 3-
beskyttede arealer, syd for linien blev der givet dispensation til ny 
bebyggelse.  Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite har med 
opsættende virkning indklaget amtets dispensation til Naturklagenævnet 
december 2006. Forvaltningen skal dog understrege, at det ved den 
igangværende lokalplanlægning sikres, at eksisterende § 3-arealer 

bevares, og at der tilføres området ca. 40.000 m2 retableret § 3-areal. 
  
Klagesagen forventes afgjort på Naturklagenævnets møde primo april 
2007, hvorefter Lokalplan 217-B kan gøres retsgyldig. Derefter kan 
igangværende magelægsforhandlinger afsluttes med henblik på at 
udbyde 2. etape i offentligt udbud.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at bygherren 
udarbejder lokalplanforslag for Skagen Nordstrand, 2. etape, og 
at området udbydes i offentligt udbud snarest 

  
Bilag   Fordeling 
1. Principiel arealdispositionsplan 2. etape, Skagen 

Nordstrand 
PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Pricipiel arealdispositionsplan 2. etape, Skagen Nordstrand.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Indstilling tiltrædes, idet sagen ikke nu forudsætter fremsendelse til byrådet. 

Fraværende:  
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4. Enfamilieshus på ejendommen Rebslagervej 25, Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575170 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ark. Ole Søndergaard Jepsen ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at 
opføre nyt enfamilieshus med ensidig taghældning på ejendommen 
beliggende Rebslagervej 25, Sæby. 
  
Huset er tænkt opført i moderne arkitektur med ensidig taghældning, 
således at taghældningen over hovedbygningen udføres med 10°. 
  
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 4.87.0, delområde 1. Heraf 
fremgår det, at tage skal have en hældning på mellem 25° og 45°. Tage 
på garage, carport mv. kan udføres med lille, eventuel ensidig hældning 
(flade tage). Realisering af projektet betinger således dispensation fra 
bestemmelserne om taghældning. 
  
Ansøger har tidligere søgt om tilladelse til opførelse af samme hus med 
fladt tag. Der er hertil meddelt administrativt afslag. 
  
Forvaltningens vurdering:  
Lokalplan 4.87.0 er blandt andet udarbejdet for at muliggøre bebyggelse 
for et areal mellem eksisterende boligområde ved Søndermarksvej og 
skoven. Jf. tilhørende kommuneplantillæg skal nuværende 
bebyggelseskarakter fastholdes. 
  
Ved besigtigelse i området er konstateret, at nuværende bebyggelse 
langs Rebslagervej og Gørtlervej alle undtaget én ejendom har saddeltag 
med hældning på min. 20-25° til 45°. 
  
De nye ejendomme under opførelse langs Rebslagervej har alle saddeltag 
med hældning inden for rammerne af lokalplanens bestemmelser. Disse 
lodsejere har erhvervet grund og bygget i overensstemmelse med planen. 
  
Der ses ikke at være begrundelse for at godkende ændret taghældning i 
forbindelse med dette nybyggeri, og dermed tilsidesætte lokalplanens 
intention om fastholdelse af områdets nuværende bebyggelseskarakter. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der meddeles afslag på ønske om opførelse af nyt parcelhus med 
ensidig taghældning med en hældning på 10° 

  
•          ansøger henvises til at ændre projektet i overensstemmelse med 

lokalplanens bestemmelser 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Oversigtskort.pdf 
 Pkt. 4 B2 Ansøgning med tegning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Ansøgning med tegning PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
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Et flertal tiltræder forvaltningens indstilling. Brian Pedersen kan ikke tiltræde 
indstillingen. 

Fraværende:  
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5. Socialpsykiatrisk Center, Kalkværksvej 7, Frederiks havn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575128 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Trigon A/S fremsender forslag til ændret placering af Socialpsykiatrisk 
Center. Centeret foreslås placeret på ejendommen matr. nr. 72 
Frederikshavn Markjorder, beliggende Kalkværksvej 7. 
  
Den nye bygning er i 4 etager og kælder. Kælder, stue og 1. sal indrettes 
til offentlige formål, konkret Socialpsykiatrisk Center med tilhørende 
skole. 3. og 4. etage indrettes med boliger tilknyttet centeret. 
  

Bygningen har et bebygget areal på ca. 400 m2. Det samlede etageareal 
bliver ca. 1.750 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 114%. 
Grundarealet udgør 1.524 m2. 
  
Bygningen opføres med facademur og med pyramidetag med 
tagpapdækning. 
  

Byggeprojektet udløser et krav til opholdsareal på 540 m2 og 15 
parkeringspladser. Begge krav er opfyldt. 
  
Bygningen placeres med gavlen ud mod Kalkværksvej og facaden parallel 
med den vest for beliggende boligbebyggelse Bakkegården så langt mod 
vest som mulig. Sæbybanestiens skæring med Kalkværksvej flyttes lidt 
mod vest. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen, her Midtbyplanens område 
B8 og omfattet af Lokalplan 15.01.01, zone 2. Jf. Midtbyplanen må det 
gamle baneterræn ikke bebygges, men skal henlægge som fælles 
opholdsareal, dog kan der opføres randbebyggelse langs Kalkværksvej og 
Skansegade. Disse rammer er udmøntet konkret i Lokalplan 15.01.01. 
  
Heraf fremgår, at der på Kalkværksvej 7 gives mulighed for 
randbebyggelse langs kalkværksvej i mindre omfang, 2½ etage og 
bebyggelsesprocent max.50%. Det resterende areal er udlagt til 
opholdsareal og må ikke bebygges. 
  
Umiddelbart syd herfor er der bygget i 3 etager og bebyggelsesprocent % 
max. 110% i overensstemmelse med lokalplanbestemmelserne. 
  
Forvaltningens vurdering: 
I området er der en del høj bebyggelse, punkthusene nord herfor i 3 
etager, Bakkegården vest herfor i 4½ etage og Skansegården i 3 etager. 
Øst herfor ligger der 1½ etages huse. 
  
Centerbebyggelsen vil med det fremlagte forslag blive placeret tæt på 
andre høje og voluminøse bygninger. Der er søgt at skabe størst mulig 
afstand til den lavere bebyggelse langs Kalkværkvsvej og Grønnegade. 
Bebyggelsen får ca. samme omfang som bebyggelsen ved Skansegade og 
vurderes at kunne indpasses uden væsentlige gener for omgivelserne. 
  
Realisering af projektet betinger, at der udarbejdes nyt plangrundlag, 
konkret kommuneplantillæg og lokalplan. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
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•          der udarbejdes nyt plangrundlag med henblik på realisering af 
centeret på adressen Kalkværksvej 7. Ansøger forestår denne 
planlægning 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 5 B1 Oversigtskort med bebyggelsen indtegnet.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort med bebyggelsen indtegnet PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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6. Etablering af område til butikker for pladskrævende  
varegrupper ved Suderbovej, Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575263 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
J.J.Calundan anmoder på vegne af potentiel køber om ændring af 
anvendelsesbestemmelserne for ejendommene Suderbovej 5,11 og 13 
samt areal ved H.C.Ørsteds Vej med henblik på etablering af butik, der 
overvejende forhandler særligt pladskrævende varegrupper f.eks. 
byggemarked/tøm-merhandel. 
  

Der ønskes mulighed for butiksstørrelse op til 5.000 m2. 
  
Arealet ligger som helhed med facade ud til Suderbovej, der jf. 
Trafikpolitikken for gl. Frederikshavn Kommunen er udlagt til trafikvej 
(tung trafik og gennemgående trafik). 
  
Ejendommene er beliggende i kommuneplanen, her Erhverv & Miljø 
område E.13.09 del a og omfattet af Lokalplan 552-1. Heraf fremgår det, 
at området skal anvendes til industri- og værkstedsvirksomhed, 
entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt 
forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, 
eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. 
  
Området er ikke medtaget i Frederikshavn Kommunes Detailhandelsplan, 
men ligger umiddelbart op til aflastningsområde Hjørringvej vest. Jf. 
denne plan kan den ansøgte butikstype placeres uden for disse områder, 
hvis der kan sikres god trafikafvikling. 
  
Jf. Regionplan 2005 skal placering af større butikker, der overvejende 
forhandler de særligt pladskrævende varegrupper tage udgangspunkt i de 
allerede udlagte aflastningsområder, hvor der på forhånd er sikret 
”samling af” flere butikker og god tilgængelighed hertil.  
  
Der kan i Frederikshavn etableres yderligere store butikker af den 

ansøgte kategori: 2 stk. på max. 3.000 m2 og 1 stk. på 5.000 m2. Den 
ene 3.000 m2 butik er allerede placeret. 
  
Det i februar 2007 fremsatte lovforslag vedrørende revision af 
detailhandelsreglerne er ingen hindring for det ansøgte. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Med en placering ud til Suderbovej er der optimal beliggenhed med 
hensyn til varemodtagelse, vareudbringning, kunder i privat bil mv. 
Endvidere er beliggenheden i umiddelbar nærhed af andre butikker med 
salg af overvejende pladskrævende varegrupper. 
  
Realisering af projektet betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag, 
konkret kommuneplantillæg og lokalplan. Viser der sig behov herfor 

planlægges for butik med bruttoetageareal på op til 5.000 m2 i dette 
område. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          udvalget er positiv medvirkende til udarbejdelse af nyt 
plangrundlag med henblik på etablering af butik med salg af 
overvejende pladskrævende varegrupper med en placering ved 
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Suderbovej og max. størrelse på 5.000 m2. Ansøger forestår denne 
planlægning 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 6 B1 Ansøgning.pdf 
 Pkt. 6 B2 Detailhandelsplan, kort Aflastningscenter Hjørringvej vest.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning med kort PMU 
2. Detailhandelsplan, kort Aflastningscenter 

Hjørringvej vest 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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7. Kommunens stillingtagen til opstilling af gevinstgi vende 
spilleautomater Danmarksgade 16, Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573945 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Action Automater, Brønderslev har søgt Spillemyndigheden om tilladelse 
til opstilling af 60 automater i en spillehal beliggende Danmarksgade 16, 
Frederikshavn. Åbningstid fra kl. 9.00 til kl. 24.00. Spillehal indrettes i 
tidligere restaurationslokale ud mod Danmarksgade. 
  
Efter § 9 i Lov om gevinstgivende spilleautomater skal kommunen 
komme med en indstilling til, at spillemyndigheden giver tilladelse til 
opstilling af spilleautomater i kommunen. Kommunens indstilling er 
vejledende for spillemyndigheden. 
  
Miljøudvalget Frederikshavn har den 12. december 2000 taget general 
stilling til placering af spillehaller: 

•          spillehaller fortrinsvis placeres i områder udlagt til centerformål 
•          ønskes spillehaller placeret andetsteds tager udvalget i hvert 

enkelt tilfælde stilling til ændring af plangrundlaget 
•          boligområder friholdes for spillehaller 
  

Byrådet behandlede i mødet den 6. maj 2002 sag om generelt forbud 
mod spillehaller. 
  
Byrådet besluttede herunder, at man: 

•          principielt ikke ønsker flere spillehaller i kommunen 
  
Frederikshavn Byråd (gl. kommune) har hermed givet udtryk for en klar 
holdning til etablering af spillehaller. 
  
Den konkret ansøgte spillehal er beliggende i kommuneplanen, her 
midtbyplanens område BC7 og omfattet af lokalplan 619-1, zone II. Af 
Midtbyplanen fremgår, at ejendommen skal anvendes til bolig- og 
centerformål. Stueetagen skal anvendes til butikker. 
  
Jf. lokalplanen må området kun anvendes til bolig- og bycenterformål 
(butikker samt kundeorienterede kontorer, klinikker, offentlige formål 
samt mindre ikke-generende lager og værksted i tilknytning til 
butikkerne). 
  
Der er tidligere godkendt cafe/restauration i lokalerne, der nu har stået 
tom i en årrække. 
  
Miljøudvalget behandlede tilbage i marts 2001 en tilsvarende sag, dog 
denne gang kun opstilling af 36 automater. 
  
Med baggrund i den på det tidspunkt generelle stillingtagen til placering 
af spillehaller og lokalernes tidligere anvendelse blev spillemyndigheden 
meddelt, at udvalget kunne acceptere indretning af spillehal 
Danmarksgade 16. Spillehallen er aldrig blevet etableret. 
  
Jf. planlovens § 56 bortfalder en tilladelse efter planloven, hvis den ikke 
har været udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Ovennævnte 
stillingtagen er således forældet og dermed bortfaldet. 
  
Med Byrådets stillingtagen maj 2002 er de generelle retningslinier for 
placering af spillehaller bortfaldet.  
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Forvaltningens vurdering: 
Spillehal vurderes ikke at være en erhvervstype, der kan sidestilles med 
de typer for erhverv som lokalplanen muliggør. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at spillemyndigheden meddeles, at 
  

•          udvalget med baggrund i lokalplanens anvendelsesbestemmelser 
for ejendommen ikke kan acceptere indretning af spillehal her 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 7 B1 Oversigtskort.pdf 
 Pkt. 7 B2 Ansøgning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Ansøgning PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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8. Kommunens stillingtagen til opstilling af gevinstgi vende 
spilleautomater Frederikshavnsvej 23, Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573947 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Spilorama A/S, Højbjerg har søgt spillemyndigheden om tilladelse til 
opstilling af 7 automater i en spillehal beliggende Frederikshavnsvej 23, 
Sæby. Åbningstid fra kl. 7.30 til kl. 20.00, dog 22.00 i 
sommermånederne. Spillehallen indrettes i del af nuværende 
minimarked/kiosk og drives sammen med denne. 
  
Efter § 9 i Lov om gevinstgivende spilleautomater skal kommunen 
komme med en indstilling til, at spillemyndigheden giver tilladelse til 
opstilling af spilleautomater i kommunen. Kommunens indstilling er 
vejledende for spillemyndigheden. 
  
Ejendommen er omfattet af kommuneplanens generelle 
rammebestemmelser og beliggende i planens område B.1.02. Det 
fremgår heraf, at der kun kan opstilles spille- og morskabsautomater i 
forbindelse med serveringsvirksomhed (spillehal, kasino og lignende 
udløser lokalplanpligt). Der kan maksimalt opstilles én automat pr. 

påbegyndt 20 m2 serveringslokale. Dog max. 7 stk. pr. selvstændig 
virksomhed. 
  
Jf. kommuneplanrammerne er ejendommen beliggende i boligområde og 
kan anvendes til boligformål samt fællesanlæg, institutioner og lignende 
til dækning af bydelens behov, samt i begrænset omfang erhverv med 
lokal betydning. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Spillehal etableret i og drevet sammen med minimarked/kiosk er i strid 
med kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Endvidere 
vurderes spillehal ikke at være en erhvervstype med lokal betydning. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at spillemyndigheden meddeles, at 
  

•          udvalget med baggrund i rammebestemmelserne både de 
generelle og konkret for ejendommen ikke kan acceptere 
indretning af spillehal her 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 8 B1 Oversigtskort.pdf 
 Pkt. 8 B2 Ansøgning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Ansøgning PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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9. Medlemskab af KIMO  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574533 
Sbh: TF/toth 
  
Besl.komp: PMU/BR 

Sagsfremstilling 
KIMO (Kommunernes Internationale Miljø Organisation) er en 
international miljøorganisation for lokalemyndigheder. Skagen 
Kommune har været medlem af organisationen, men ved udgangen af 
2006 ophørte de kommunale medlemskaber af KIMO Danmark. Der er 
fremsendt henvendelse til 11 kommuner på Jyllands vestkyst, hvor de 
nye kommuner er anmodet om at tage stilling til ønske om fortsat 
medlemskab af KIMO Danmark. Der er p.t. givet positivt tilsagn herom 
fra 9 af de 11 kommuner. 
  
KIMO repræsenterer godt 6 mio. borgere i 10 lande og har i alt ca. 120 
medlemmer i interesseområdet, der omfatter Nordsøen, Irske Hav og 
dele af Nordatlanten. Organisationen har i en årrække arbejdet med: 
  

•          problematikker vedrørende radioaktivt affald 
•          forurening i forbindelse med ophugning inden for 

offshoreindustrien (olie og gas) 
•          tilførsel af affald til Nordsøen herunder sikring af, at 

mængderne over tid begrænses 
•          maritim sikkerhed og forurening, herunder fokus på store 

forureningskatastrofer 
•          internationale bestemmelser om registrering af dumpede 

konventionelle og kemiske våben 
•          forurening med farlige stoffer 
•          forsikringsdækning ved forureningskatastrofer og dækning ved 

anden påvirkning, der kan påføre kommunerne økonomiske 
forpligtelser 

  
Skagen Kommune har hidtil været medlem for at markere en positiv 
holdning til organisationen og den indsats organisationen har ydet for 
havmiljøet. Den hidtidige repræsentation for Skagen Kommune har 
været tegnet af borgmester Hans Rex og teknisk direktør Mogens Hust. 
  
Kontingent for medlemskab af KIMO Danmark er i 2007 for kommuner 
med over 25.000 indbyggere fastsat til 26.300 kr. Kontingentet 
fremskrives ved anvendelse af KL’s pris- og lønskøn. Udgiften for 
Frederikshavn kommune vil i 2007 udgøre i alt 26.300 kr., der påregnes 
afholdt inden for det af byrådet vedtagne budget. 
  
Ved medlemskab vil kommunen skulle udpege en politisk og en 
administrativ repræsentant. Det er af KIMO oplyst, at den politiske 
repræsentant typisk vil være en viceborgmester eller formanden for det 
udvalg, der varetager natur- og miljøområderne, og at den 
administrative repræsentant vil være enten teknisk chef eller chefen for 
natur og miljø. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at sagen  
  

•          fremsendes til byrådet med anbefaling af, at der tegnes 
medlemskab af KIMO Danmark 

  
•          Plan- og Miljøudvalget udpeger en politisk repræsentant, under 

forudsætning af byrådets godkendelse af medlemskab 
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Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. John 
Christensen udpeges som repræsentant. 

Fraværende:  
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10. Ansøgning om udstykning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574242 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Landinspektørfirmaet Herluf Løhde har på vegne af ejeren ansøgt om 
principiel tilladelse til udstykning af ejendommen matr.nr. 377, 
Frederikshavn Bygrunde (Søndergade 69A, 9900 Frederikshavn). 
  

Ejendommens matrikulære areal er på 1.246m2. Ved det ansøgte bliver 
den udstykkede grund på ca. 700 m2 og restejendommen, der ligger ud 
mod Søndergade, bliver på ca. 550 m2.  
  
Den udstykkede grund skal efter det ansøgte have vejadgang til 
Stenstrupsgade over en bagvedliggende ejendom, matr.nr. 380. Denne 
vejadgang findes allerede i dag. 
  
Den del af ejendommen, der er beliggende ud mod Søndergade, er 
bebygget med et beboelseshus i 2½ etage samt et bagvedliggende 
beboelseshus i 1½ etage. Den parcel, der opstår ved udstykningen, er 
alene bebygget med nogle mindre udhuse, som forventes fjernet. Der er i 
alt 6 boligenheder på restejendommen fordelt på for- og bagbebyggelse. 
  
Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, hvor ejendommen er 
beliggende. Ejendommen er beliggende i midtbyplanens rammeområde 
BC1 (kommuneplanen), der omfatter de ejendomme, der støder op til 
Søndergades sydlige del mellem Kalkværksvej og Klitgade.  
  
Kommuneplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 90 og et 
max. etageareal på 2½. Ved det ansøgte er bebyggelsesprocenten 
overholdt. 
  
Det fremgår af midtbyplanens bestemmelser for område BC1, at der ikke 
må etableres boliger i bagbebyggelsen. På den ansøgte ejendom er der 
allerede etableret boliger i bagbebyggelsen. Ved det ansøgte opstår der 
en facadeløs grund i midten af en karre. Udstykningen er derfor ikke i 
overensstemmelse med midtbyplanens rammebestemmelser.  
  
Der er i tilknytning til sagens behandling foretaget vejledende 
naboorientering af de omliggende ejendomme. Der er til 
naboorienteringen indkommet bemærkninger fra ejerne af 3 af de 
omliggende ejendomme. 
  
I bemærkningerne angives det blandt andet at: 

•          kommuneplanens forbud mod boliger i bagbebyggelsen ønskes 
fastholdt 

•          det ansøgte vil medføre øget trafik i området, hvilket vil være 
generende for de øvrige beboere i området 

•          der i forhold til midtbyplanens bestemmelser ikke tilvejebringes 
tilfredsstillende friarealer ved det ansøgte 

•          det ansøgte vil skabe parkerings-/trafikproblemer i 
Stenstrupsgade 

•          den nye grund som bebygget grund vil være indeklemt og påført 
gener i tilknytning til indblik fra de omliggende ejendomme 

  
Ansøger har haft mulighed for at kommentere de indkomne 
nabobemærkninger og har i denne forbindelse bemærket, at: 

•          udstykningen ikke medfører trafik over fremmed grund, ud over 
den tinglyste vejret over matr.nr. 380 

•          det ved udstykningen kun vil være den nye grund, der får 
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udkørsel til Stenstrupsgade i modsætning til i dag, hvor flere boliger 
på ejendommen kan benytte udkørslen. 

  
Kommunen skal i forbindelse med godkendelsen af størrelsen af 
restejendommen efter Bygningsreglement 1995 afsnit 2 foretage en 
helhedsvurdering af ejendommen med hensyn til: 

•          Grundstørrelse 
•          Bebyggelsens afstand til naboskel, vej og sti 
•          Bebyggelsens etageantal og højde, herunder bebyggelsens højde 

i forhold til skel, vej og sti og anden bebyggelse på samme grund 
•          Bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent 
•          De ubebyggede arealers indretning 

  
Der vil i denne sammenhæng også blive taget udgangspunkt i, at 
restejendommens parkerings- og opholdsarealer lever op til de krav, der 
er angivet i midtbyplanen. Dette kan medføre, at parkerings- og 
opholdsarealerne ved tinglysning af deklaration skal sikres på anden 
ejendom. 
  
Da der ikke i tilknytning til ansøgningen foreligger en nærmere 
beskrivelse af de fremtidige parkerings- og opholdsarealer, kan denne 
vurdering på det foreliggende grundlag ikke gennemføres. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles afslag til den ansøgte udstykning med følgende 
begrundelse: 
o         at det, at der ved det ansøgte opstår en facadeløs grund, er i 

strid med midtbyplanens bestemmelser for område BC1, da 
der efter midtbyplanens bestemmelser for området ikke må 
etableres boliger i bagbebyggelsen, og at det efter en 
nærmere overvejelse er vurderet, at en fravigelse af de 
nævnte bestemmelser ikke vil være hensigtsmæssig. Afslaget 
meddeles med hjemmel i Planlovens § 12, stk. 2 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 10 B 1 Ansøgning om udstykning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning, bemærkninger fra naboorientering, 

ansøgers kommentarer til høringssvar fra 
naboorientering 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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11. Administration vedr. tilladelser til indvinding af 
grundvand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573279 
Sbh: TF/peno 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune er efter 1. januar 2007 myndighed på området 
for tilladelser til indvinding af grundvand. Miljøafdelingen administrerer 
dette område. 
  
Regionplan 2005-2009, nu landsplandirektiv, har inddelt det tidligere 
Nordjyllands Amt i forskellige områder mht. drikkevandsområder, nemlig: 

1.      områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), omfatter 
også indvindingsoplande  

2.      områder med drikkevandsinteresser (OD) 
3.      områder med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD) 

  
For at beskytte grundvandsressourcerne mest muligt foreslår 
forvaltningen, at indvindingstilladelser kun gives i bestemte områder, jf. 
ovenstående betegnelser, alt efter indvindingens formål, størrelse og 
type.  
  
Der indføres desuden en prioritering af de forskellige indvindingsformål: 

1.      Indvinding til almene vandværker (kommunale og private) 
2.      Indvinding til privat drikkevandsforsyning (enkeltindvindere) 
3.      Indvinding til industriformål (markvanding, virksomhed, 

dambrug) 
4.      Indvinding til havevanding 

  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•           der i princippet kan gives tilladelse til indvinding af grundvand 
til almene vandværker i områderne OSD, OD og OBD 

  
•           der i princippet kan gives tilladelse til indvinding af grundvand 

til privat drikkevandsforsyning i områderne OSD, OD eller OBD. 
Hvis ejendommen er placeret i et vandværks naturlige 
forsyningsområde, jf. gældende vandforsyningsplan, gives der 
som udgangspunkt ikke tilladelse 

  
•           der i princippet kan gives tilladelse til indvinding af grundvand 

til industriformål i områderne OD og OBD. Der gives ikke nye 
tilladelser til dette formål i OSD-områder, men gældende 
tilladelser vil blive revurderet ved udløb af tilladelsen 

  
  

•           der ikke bliver givet tilladelse til havevandingsboringer. 
Gældende tilladelser vil ikke blive fornyet ved udløb af 
tilladelsen 

  
•           det i tilfælde med indvinding af grundvand til ”andre” formål 

end de nævnte vil blive taget stilling fra sag til sag 
  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort – OSD, OD og OBD områder i 

Frederikshavn Kommune 
PMU 

2. Praksis i de tidligere kommuner samt overblik over 
sager, der afventer behandling inden for området 

PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt 11 B1 Oversigtskort - OSD, OD og OBD områder i Frederikshavn 

Kommune.pdf 
 Pkt 11 B2 Praksis i de tidligere kommuner samt overblik over sager, der 

afventer behandling inden for området.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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12. Administration vedr. udførelse af tilsyn med privat e 
brønde og boringer (enkeltindvindere)  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574634 
Sbh: TF/peno 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I kommunen er ca. 500 ejendomme med egen boring eller brønd, der 
anvendes til drikkevandsforsyning. Det er kommunen, der har tilsynet 
med vandkvaliteten. 
  
Hyppighed og omfang af kontrol af vandkvalitet 
Ifølge vandforsyningslovgivningen skal disse vandforsyninger underkastes 
en regelmæssig kontrol. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter 
hyppigheden og omfanget af denne kontrol.  
  
Miljøstyrelsen anbefaler, at der foretages en ”forenklet kontrol” af vandet, 
en bakteriologisk kontrol samt kontrol for indhold af blandt andet nitrat 
og fosfor mindst hvert 5. år. I Frederikshavn, Sæby og Skagen kommune 
har enkeltindvindingerne før år 2007 fået foretaget forenklet kontrol hvert 
5.år.    
  
Håndhævelse af vandforsyningslovens bestemmelser ved 

utilfredsstillende vandkvalitet 
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til retningslinier for 
håndhævelse ved vurdering af drikkevandskvaliteten hos 
enkeltindvindingerne. Ved hver sagsbehandling skal der foretages et 
konkret skøn over den enkelte ejendoms forhold, herunder en vurdering 
af eventuelle overskridelsers størrelse, mulighed for at fjerne 
forureningskilden, mulighed for tilslutning til vandværk, økonomiske 
konsekvenser for anlæggets ejer mv. 
  
Retningslinierne er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledende 
retningslinier på området. Retningslinierne er ligeledes afklaret med 
Embedslægeinstitutionen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•           vand fra private brønde og boringer, der anvendes til 
drikkevand, skal undersøges for forenklet kontrol hvert 5. år 

  
•           vedlagte forslag til retningslinier for håndhævelse fremover 

danner baggrund for forvaltningens sagsbehandling ved 
vurdering af drikkevandskvaliteten hos enkeltindvindingerne 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 12 B1 Retningslinier.pdf 
 Pkt 12 B2 Praksis i de tidligere kommuner.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Retningslinier PMU 
2. Praksis i de tidligere kommuner PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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13. Administration vedr. sløjfning af overflødige brønd e og 
boringer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574630 
Sbh: TF/peno 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune er efter 1. januar 2007 myndighed på området 
for tilladelser til indvinding af grundvand. 
  
I kommunen er der 6 kommunale vandværker og 13 private vandværker. 
Der er ca. 500 ejendomme med egen boring eller brønd til drikkevand. 
  
Flere af kommunens vandværker arbejder løbende på at forbedre 
vandkvaliteten og beskytte indvindingsoplandene. En del af arbejdet med 
grundvandsbeskyttelse er beskrevet i de indsatsplaner, der er vedtaget 
for enkelte indsatsområder i kommunen. 
  
Ubenyttede boringer og brønde udgør en risiko for 
grundvandsmagasinerne, da forurening meget hurtigt kan overføres fra 
jordoverfladen og til grundvandet. Forvaltningen ønsker derfor at få 
fastsat en administrationspraksis på området vedrørende de boringer og 
brønde, der efter tilslutning til vandværk bliver tilovers på de enkelte 
ejendomme. 
  
Forvaltningen har indledt drøftelser med Forsyningen vedrørende en 
ordning, hvor Forsyningen automatisk sørger for sløjfning af ovennævnte 
boringer og brønde ved ejendommenes tilkobling til de kommunale 
vandværker.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•           brønde og boringer, der bliver tilovers på en ejendom efter 
ejendommens tilslutning til vandværk kræves sløjfet, jf. 
vandforsyningslovens § 36 

  
•           der kun i følgende tilfælde kan gives tilladelse til fortsat brug 

af boringer af brønde, hvis der er et påvist nødvendigt behov, 
og der ikke er tale om vand med krav til drikkevandskvalitet: 
o         kreaturvanding til erhvervsmæssigt dyrehold 
o         erhvervsformål/industri 

  
•           Miljøafdelingen arbejder videre med at indføre en ordning for 

automatisk sløjfning af boringer og brønde ved tilslutning til 
vandværk i samarbejde med Forsyningen og de private 
vandværker, således at ordningen dækker hele kommunen 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 13 B1 Praksis i de tidligere kommuner.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Praksis i de tidligere kommuner PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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14. Gebyr i forbindelse med sagsbehandling efter 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og -
restaurening m.v.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574638 
Sbh: TF/alje 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

I henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering 
mv. kan der opkræves gebyr for behandlingen af sager efter 
bekendtgørelsens kapitel 2-4: 

•          Kapitel 2 vedrører regulering af vandløb m.v. 
•          Kapitel 3 vedrører anlæg med digeanlæg til afvanding og 

bevanding 
•          Kapitel 4 vedrører broer, opstemningsanlæg, flodemål m.v. 

  
Der kan opkræves et gebyr for behandlingen af sager, der vedrører 
anlæggelse af nye vandløb, private udpumpningsanlæg til brug for 
afvanding og anlæggelse af broer, overkørsler eller lignende. 
  
Der kan opkræves et gebyr på ikke over 2 % af anlægsudgiften, dog 
mindst 3.000 kr. Mindstegebyret er gældende fra 1. oktober 1983 og 
reguleres hvert til årsskifte på grundlag af det seneste offentliggjorte 
nettoprisindeks i medfør af lov om beregning af et nettoprisindeks. 
  
Gebyret forfalder til betaling når sagen fremmes, det vil sig når der 
offentliggøres en meddelelse om projektet i stedlige blade. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at: 
  

•          der opkræves et gebyr på 2 % af anlægsudgiften for behandling 
af sager i henhold til bekendtgørelsen dog mindst 3.000 kr. 
(niveauet oktober 1983) i dag svarende til 5.378,16 kr. 

  
•          der ikke opkræves gebyr for behandling af mindre sager, som 

vedrører anlæggelse af nye vandløb, anlæggelse af broer, 
overkørsler eller lignende, der ikke vurderes at kræve 
offentliggørelse 

  
•          sagen fremsendes til byrådet til endelig godkendelse 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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15. Støjkortlægning af Ørnedalsbanen i Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574653 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ørnedalsbanen er beliggende på lejet jord nær byzone. Lejemålet ophører 
med årets udgang. Udformningen og varigheden af et nyt lejemål vil 
afhænge af kommunens planlægning af området. Sæby Kommune 
tilkendegav, som følge af en henvendelse over for motorsportsklubberne, 
der har aktiviteter på Ørnedalsbanen, at kommunen var indstillet på at 
lade Ørnedalsbanen bestå.  
  
Ørnedalsbanen har en miljøgodkendelse fra 1996, hvor retsbeskyttelsen 
udløb i 2004. Idet godkendelsen er mere end 10 år gammel står 
Miljøafdelingen overfor at revidere den eksisterende godkendelse. 
Motorsportsklubberne har ytret ønske om en ændring og udvidelse af 
køretiderne, hvilket vurderes tilstrækkeligt til at udfærdige en ny 
miljøgodkendelse, idet støjbilledet således ændres. Ydermere er der 
udarbejdet en ny motorsportsvejledning. I forbindelse med udarbejdelsen 
af godkendelsen vil der blive stillet krav til en kortlægning af støjen. 
Støjmålinger og -beregninger skal være akkrediteret. 
  
Frederikshavn Motorsport (FMS) har på vegne af motorsportsklubberne, 
der anvender Ørnedalsbanen i Sæby, rettet en henvendelse til det 
daværende Økonomiudvalg i Sæby Kommune. FMS anmoder 
Økonomiudvalget om at finansiere udgifterne til støjkortlægningen, idet 
der er tale om en bekostelig affære, som ingen af klubberne har økonomi 
til at betale. I forvejen er der væsentlige udgifter til husleje, 
vedligeholdelse af baneanlæg, kontingent til motorsportsunionerne, som 
blandt andet omfatter forsikring i tilfælde af personulykker. 
  
Klubberne har medlemsfremgang. P.t. er der samlet i underkanten af 250 
medlemmer, hvoraf ca. 100 er unge op til 25 år. 
  
Det daværende Økonomiudvalg i Sæby Kommune var positiv over for 
anmodningen og besluttede på mødet den 31. oktober 2006 at 
gennemføre støjkortlægningen. 
  
Teknisk Forvaltning bemærker, at støjkortlægningen er væsentlig i 
forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen. Hvis ikke der er 
tilvejebragt tilstrækkelig dokumentation for støjbelastningen i 
omgivelserne kan godkendelsen ikke udstedes. 
  
Der er indhentet tilbud på støjkortlægningen inklusiv GPS-måling, som 
lyder på 68.800 kr. ekskl. moms. 
  
Støjkortlægningen kan anvendes både miljømæssigt såvel som 
planlægningsmæssigt. 
  
Miljøgodkendelsen giver 8 års retsbeskyttelse. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          støjkortlægningen gennemføres 
  
Bilag   Fordeling 
1. Kortbilag med angivelse af afstand til byzone PMU 
2. Henvendelse vedrørende Ørnedalsbanen dateret 11. 

oktober 2006 samt Sæby Kommunes 
PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt 15 B1 Kortbilag med angivelse af afstand til byzone.pdf 
 Pkt 15 B2 Henvendelse vedrørende Ørnedalsbanen dateret 11. oktober 

2006 samt Sæby Komunes økonomiudvalg beslutning.pdf 

økonomiudvalgsbeslutning  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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16. Udbud af kørsel på rute 225 Frederikshavn - Lendum - 
Sindal  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571449 
Sbh: TF/orpe 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Nordjyllands Trafikselskab fremsender den 26. januar 2007 meddelelse 
om, at kørsel på ovennævnte rute indgår i 12. udbud samt finansiering. 
Ruten er en fælleskommunal rute og finansieres af Hjørring Kommune 
med 81 % og Frederikshavn Kommune med 19 %. Endvidere er 
tidsplanen for udbudet anført i skrivelsen. 
  
NT foreslår med udgangspunkt i rute 225’s kørselsomfang, at ruten 
udbydes som en A-kontrakt med en kontraktlængde på 6 år. Med hensyn 
til krav til busstørrelse foreslår NT fuld busstørrelse. Endvidere vil den 
gældende køreplan for 2007/2008 blive lagt til grund for udbudet. 
  
Kommunens eventuelle kommentarer til ovennævnte, herunder ændring 
af betjeningsomfang på de berørte ruter samt kontrakttype, 
kontraktlænge og busstørrelse skal være indsendt senest den 30. marts 
2007.  
  
Distriksudvalget fik materialet til orientering på mødet den 14. februar 
2007. Der er ikke modtaget bemærkninger fra Børne- og 
Kulturforvaltningen. 
  
Der er ikke på budgettet afsat midler til aktivitetsudvidelse på området. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          kontrakttype og kontraktlænge, betjeningsomfang samt 
busstørrelse godkendes som foreslået af NT 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 16 B1 NT's skrivelse af 26. januar 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. NT’s skrivelse af 26. januar 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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17. Ansøgning om tilladelse til sygetransport  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569617 
Sbh: TF/orpe 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Sæby Taxa Service v/Allan Pedersen ansøger den 26. januar 2007 om 
tilladelse til sygetransport i personligt regi. 
  
Sygetransport er i modsætning til taxi- og limousinetilladelser ikke 
underlagt en antalsbegrænsning, hvorfor der ikke skal foretages en 
behovsvurdering ved behandling af ansøgninger om tilladelser til 
sygetransport. Dog skal vognmanden opfylde samme krav til økonomi, 
faglige kvalifikationer og vandel som til taxikørsel. En tilladelse 
forudsætter ikke forudgående offentlig annoncering. 
  
Sygetransportkøretøjet må alene benyttes til sygetransport, og må ikke 
være forsynet med udstyr til taxier. Vognen skal udvendigt på begge 
sider være forsynet med påskriften ”sygetransport”. Prisfastsættelse af 
sygetransport er ikke underlagt offentlig regulering. 
  
Ansøgeren opfylder betingelserne for sygetransport, og der vil således 
kunne udstedes en tilladelse. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der udstedes tilladelse til sygetransport 
  

•          det fremover overlades til forvaltningen at udstede 
sygetransporttilladelser 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 17 B1 Notat om sygetransport.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Notat om sygetransport PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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18. Udarbejdelse af køreplaner 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 571454 
Sbh: TF/orpe 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Nordjyllands Trafikselskab fremsender den 5. februar 2007 tidsplan for 
udarbejdelse af køreplaner for 2008/2009. Samtidig gør NT opmærksom 
på, at svarfristen for ændringsforslag er fredag den 16. marts 2007.  
  
I NT’s høringsprocedure er det forudsat, at kommunerne indsamler, 
vurderer og prioriterer forslag fra folkeskoler, øvrige kommunale 
institutioner mv. i kommunen. NT foretager høring af uddannelsessteder 
(gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler), entreprenører, chauffører 
m.fl. 
  
Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget et ændringsforslag fra 
Jerup Skole om at beholde togtiderne om morgenen og rykning af 
togtiderne, således at disse passer bedre med de tider eleverne får fri. 
  
Distriktsudvalget fik materialet til orientering på mødet den 14. februar 
2007. 
  
Hørby Ungdomsskole, Hørby Skole, Hørby Borgerforening, Karup 
Borgerforening, Understed Borgerforening og Understed Menighedsråd 
fremsender forslag til udvidelse af rute 802, der kører mellem Strandby 
og Karup. Ruten ønskes udvidet til Hørby og flere stop i oplandsbyerne 
syd for Frederikshavn. 
  
En række tidligere forslag fra Skærum Sogneforening behandlet af 
Teknisk Udvalg på mødet den 6. november 2006 om ændringer på rute 
801, udvidelse af betjeningsomfanget i bybustaxa i Frederikshavn by, 
områdebetjening i gl. Frederikshavn Kommune, områdebetjening i hele 
Frederikshavn Kommune.  
  
Der er ikke i budgettet afsat beløb til aktivitetsudvidelse på området.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          udvalget over for NT anbefaler ændringsforslaget fra Jerup Skole 
samt beder NT komme med økonomiske beregninger på 
følgende: 

  
o         forslag til udvidelse af rute 802, der kører mellem 

Standby og Karup. Ruten ønskes udvidet til Hørby og 
flere stop i oplandsbyerne syd for Frederikshavn 

  
o         nye beregninger på forslag fra Skærum Sogneforening til 

ændringer 
  
Ændringerne skal holdes inden for den gældende økonomiske ramme. 
  
Bilag   Fordeling 
1. NT’s skrivelse af 5. februar 2007 med tidsplan PMU 
2. Fortegnelse og regionalbusser, lokalbusser, 

bybusser, og ruteforløb til bybusser 
PMU 

3. Forslag til ændring af køreplan fra Jerup Skole PMU 
4. Hørby Ungdomsskole, Hørby skole m.fl. 

foreningers forslag til udvidelse af rute 802 
PMU 

5. Skærum Sogneforenings forslag til PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt 18 B1 NT's skrivelse af 5. februar 2007 med tidsplan.pdf 
 Pkt 18 B2 Fortegnelse over regionalbusser, lokalbusser, bybusser og 

ruteforløb til bybusser.pdf 
 Pkt 18 B3 Forslag til ændring af køreplan fra Jerup Skole.pdf 
 Pkt 18 B4 Hørby Ungdomsskole, Hørby Skole m.fl. foreningers forslag til 

udvelse af rute 802.pdf 
 Pkt 18 B5 Skærum Sogneforeningsforslag til køreplansændringer 

mv..pdf 
 Pkt. 18 B7 Frederikshavn bybus 2007.pdf 
 Pkt. 18 B6 Lokalbusser i Frederikshavn Kommune 2007.pdf 

køreplansændringer mv. 
6. Køreplan ”Lokalbusser i Frederikshavn 

Kommune 2007” 
PMU 

7. Køreplan ”Bybusser i Frederikshavn 2007” PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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19. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 222 -C og 
kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for motel ved 
Frederikshavnvej/Buttervej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575311 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA 222-C og kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 
for motel ved Frederikshavnsvej, Skagen har været offentligt fremlagt i 
perioden 22. november 2006 – 17. februar 2007. Der er ikke modtaget 
indsigelser til lokalplanforslaget. 
  
Lokalplanforslaget omhandler udvidelse af et eksisterende motel ved 
inddragelse af tilstødende ejendomme. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan nr. SKA 
222-C og kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 vedtages endeligt 
uden ændringer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 19 B1 Lokalplan nr. SKA 222.C og kommuneplantillæg nr. 04-05.pdf 
 Pkt 19 B2 Skagen Byråds beslutning af 6. november 2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan nr. SKA 222-C og kommuneplantillæg nr. 

SKA 04/05 
PMU 

2. Skagen Byråds beslutning af 6. november 2006 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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20. Landzonetilladelse og dispensation fra 
skovbyggelinje til opførelse af uopvarmet udestue i  
tilknytning til carport - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572026 
Sbh: TF/andy 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Der er meddelt landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til 
opførelse af en uopvarmet udestue i tilknytning til carporten på 
ejendommen matr. nr. 41 b Bangsbo, Frederikshavn jorder, beliggende 
Bakkevej 4 i Frederikshavn. 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Til efterretning. 

Fraværende:  
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21. Miljøgodkendelse af Nordmark Maskinfabrik A/S - 
Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568147 
Sbh: TF/peno 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Miljøsektionen har på nærmere angivne vilkår godkendt, at Nordmark 
Maskinfabrik A/S har indrettet produktion i eksisterende bygninger på 
Sdr. Ringvej 36, 9300 Sæby.  
  
Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 
  
Der er opstillet vilkår, der blandt andet regulerer virksomhedens 
egenkontrol, støjniveau, luftforurening, samt affaldsproduktion. 
  
Arbejdsprocesserne, der sker inde i bygningen, omfatter blandt andet 
drejning og fræsning af store emner til vindmølleproducenter, værfter, 
offshore og den grafiske industri. 
  
Der foretages både dag- og natarbejde. 
  
Godkendelsen er i offentlig høring i perioden 7. februar 2007 til 7. marts 
2007.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 21 B1 Miljøgodkendelse af Nordmark Maskinfabrik.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Miljøgodkendelse af Nordmark Maskinfabrik PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Til efterretning. 

Fraværende:  
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22. Håndhævelse af deklarationsbestemmelse, pligt til 
helårsbeboelse i kommunen - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575085 
Sbh: TF/gida 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Udvalget orienteres om lovgivningen og retspraksis på området samt de 
aktuelle forhold. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagen udsættes. 

Fraværende:  
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23. Klitrosevej 14 i Skagen - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569829 
Sbh: TF/sove 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Forvaltning vil på mødet give en orientering om status på sagen. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Til efterretning. 

Fraværende:  

Page 38 of 40

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_13-03-200...



 
 

        

24. Byggeri på ejendommen matr. nr. 204D Skagen 
Bygrunde, beliggende Østre Strandvej 33A, Skagen - 
Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575461 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Forvaltningen har meddelt fornyet byggetilladelse til opførelse af den 
nordlige af 2 ansøgte nybygninger, hver indeholdende 6 hotelværelser, 
idet der med henvisning til bygningsreglement af 1995 kapitel 2.1 
godkendes opførelse af bebyggelse med gavl placeret 1,26 m fra 
vestskel og facaden placeret 2,47m fra nordskel, hvor denne ligger 
nærmest. 
  
Godkendelsen er meddelt på følgende vilkår: 
- gavl og facade placeret nærmere naboskel end 2,5 m udføres med 
forskriftsmæssig brandmur 
- alle badeværelsesvinduer udføres med råglas eller andet ikke 
gennemsigtigt glasmateriale 
- opholdsareal på 1. sal afskærmes mod vest med lukket hegn med en 
højde på 1,80 m 
  
Godkendelsen begrundes med, at: 
- indblikgener til naboejendomme er minimeret ved isætning af særligt 
glas og opsætning af afskærmning 
- bebyggelsen ikke vurderes at reducere lysfolholdene på 
naboejendommen væsentligt, da bebyggelsen ligger lavere end 
omgivelserne fra ca. 1,0 til 1,5 m og samtidig er relativ smal 
  
Partshøring har givet anledning til bemærkninger om støjgener, indblik 
og manglende skelafstand samt oprindelig tilladelse på fejlagtigt 
grundlag. 
  
Bygherren er i tilladelsen gjort opmærksom på, at hotelvirksomhed 
reguleres efter miljøbeskyttelsesloven for så vidt angår støj. 
  
Naboer er orienteret om tilladelsen bilagt klagevejledning. 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 13. marts 2 007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Til efterretning. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:20 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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