
Referat Plan- og Miljøudvalget 

Ordinært møde 

Dato  10. april 2007

Tid  14:00

Sted  Fasanvej 1, Udvalgslokalet

NB. Plan- og Miljøudvalget indleder med møde med repræsentanter fra 
taxivognmændene om taxistrukturen i Frederikshavn Kommune i demolokalet. 
Anders Starberg Pedersen forlod mødet kl. 15.30 og deltog ikke i behandling af 
punkterne 2-29. 
Paul Rode Andersen forlod mødet kl. 17.30 og deltog i behandlingen af punkterne 
fra 1-9 og 26.

Fraværende Inger Støtt.

Medlemmer  John Christensen (V) 
Brian Pedersen (F) 
Inger Støtt (V) 
Paul Rode Andersen (F) 
Anders Starberg Pedersen (A) 
Hanne Welander (A) 
Palle Thomsen (A)
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1. Temamøde med taxa  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569745 
Sbh: TF/mall 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Repræsentanter fra Taxa er inviteret til mødet kl. 14.00. 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 1 B1 Invitation til Taxa.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Invitation til taxa PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Temamødet blev afholdt. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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2. Taxistruktur  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569745 
Sbh: TF/mall 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Taxistrukturen i Frederikshavn Kommune, herunder en harmonisering af 
kørselsreglement, takstregulativ og takster. 
  
Nuværende og fremtidige forhold, herunder blandt andet antal tilladelser, 
antal vognmænd, område bestemte tilladelser, fritagelse for tilslutning til 
et bestillingskontor, udkast til kørselsreglement og udkast til 
takstregulativ fremgår af vedhæftede notat med bilag. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der afholdes et møde med Taxa 
Vendsyssel/bestillingskontorerne, Skagen Taxa, Frederikshavn 
Taxa, vognmændene ikke tilsluttet et bestillingskontor, 
repræsentanter fra taxiorganisationerne samt repræsentanter fra 
Plan- og Miljøudvalget forinden der tages stilling til den fremtidige 
struktur, regulativer mv. 

  

  
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. februar 2007 
Indstillingen tiltrædes, således at hele udvalget deltager i mødet. 
  
Fraværende: Anders Starberg Pedersen. 
  
Sagsfremstilling 
Der foreligger en ansøgning fra Sæby Taxa Service om fritagelse for 
tilslutning til bestillingskontor. Endvidere har Sæby Taxa Service 
indleveret 949 underskrifter fra borgere, som ikke finder, at der er behov 
for at taxivognmænd i Sæby skal tilknyttes et bestillingskontor 
  
Med hensyn til taxistrukturen foreslår Teknisk Forvaltning følgende 
muligheder: 
  

1.      Strukturen forbliver indtil videre uændret. Det vil sige, at de 
vognmænd, der har dækket de gamle områder, fortsætter 
uændret. Der udarbejdes samarbejdsaftaler (frivillige) herom. 

2.      Alle vognmænd tilsluttes et bestillingskontor dog således, at de 
vognmænd, der har en områdetilladelse, hvor det af særlige 
vilkår fremgår, at de ikke umiddelbart vil kunne tilsluttes et 
bestillingskontor, fortsætter uændret. 

  
Endvidere anbefaler forvaltningen, at kørselsreglement og takstregulativ 
godkendes og endelig, at der sker en harmonisering af taksterne i 
forbindelse med taxiorganisationernes ansøgning om forhøjelse af takster 
for 2008. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller sagen 
  

•          til udvalgets drøftelse og beslutning  

Bilag   Fordeling 
1. Taxistrukturen notat af 30. januar 2007 PMU 
2. Kørselsreglement PMU 
3. Takstregulativ Frederikshavn Kommune PMU 
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Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 2 B1 Ansøgning fra Sæby Taxa Service.pdf 
 10042007 Pkt. 2 B2 Udpluk af underskriftsindsamling.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Sæby Taxa Service PMU 
2.  Udpluk af underskriftsindsamling PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Udvalget tiltræder mulighed 1 under forudsætning af, at der indgås de fornødne 
frivillige aftaler med henblik på at sikre en optimal kundebetjening. Frederikshavn 
Kommune tager initiativ til, at parterne indgår sådanne aftaler. Kørselsreglement, 
takstregulativ samt takstharmonisering tiltrædes som forelagt. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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3. Opslag af 2 taxitilladelser  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572099 
Sbh: TF/orpe 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Sæby Taxiservice v/Allan Pedersen ansøger om opslag af en 
områdetilladelse i Sæby-området på grundlag af stigende efterspørgsel 
på i området. 
  
Frederikshavn Taxa v/Leif Christensen ansøger om opslag af en af de 
ledige tilladelser med tilslutningspligt til Frederikshavn Taxa’s 
bestillingskonto. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller til udvalgets afgørelse, om 
  

� de 2 tilladelser kan opslås ledige  
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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4. Helhedsplan for renovering og opretning af almene 
boliger, Frederikshavn Boligforening af 1945 - 
afdeling 12, Hånbæk 2. etape  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 580632 
Sbh: TF/gida 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Frederikshavns Boligforening af 1945 har fremlagt forslag til 2. etape af 
den omfattende helhedsplan for de almene familieboliger i afdeling 12, 
Hånbæk. 
  
Forslaget er samtidig indsendt til Landsbyggefonden. Boligforeningen 
anmoder om kommunens principielle stillingtagen til forslaget med 
henblik på sagens videre behandling i Landsbyggefonden. 
  
I 2005 godkendte byrådet igangsætning af helhedsplanens 1. etape – 
renovering af 192 boliger og nedrivning af 72 boliger. Etapens samlede 
anskaffelsessum var knapt 200.000.000 kr. Kommunen bidrog med et 
kapitaltilskud (lån) på 2.500.000 kr. i overensstemmelse med de 
gældende regler for sådanne projekter. 
  
Boligforeningen oplyser bl.a. følgende: 
  
At gennemførelsen af 1. etape nu er så fremskreden, at man oplever 
afsmittende positive tendenser. Der er god efterspørgsel på de 
nyrenoverede lejligheder og venteligste til lejligheder med 
elevatoradgang. Erfaringerne fra 1. etape ønskes inddraget i 
realiseringen af 2. etape.  
  
Etape 2 omfatter alle boligblokkene langs Højrupsvej, i alt 400 
familieboliger, fordelt på 6 forskellige boligtyper. Efter renoveringen 
indgår i forslaget 21 boligtyper med ældre- og handicapegnede 
badeværelser og med elevatoradgang til flest mulige boliger, med deraf 
følgende nødvendige ombygninger af køkkener og badeværelser for at 
sikre tilgængelighed.   
  
Fysisk skal der blandt andet ske en renovering af husenes 
klimaskærme, med ny tagkonstruktion i varierende udformning. De 
misklædende blå stålpladegavle fjernes for at genskabe det oprindelige 
udseende med teglsten. Alle boliger, der ikke får elevatoradgang, får 
renoverede køkkener og badeværelser ligesom der etableres nye 
indgangspartier til alle opgange. Udemiljøet gøres attraktivt, indbydende 
og interessant gennem skabelse af gårdmiljøer og parklignede forhold i 
fællesarealerne med integrerede aktiviteter. 
  
Der foreligger 2 alternative forslag vedrørende 2. etape.   
  
Det ene forslag indebærer nedlæggelse af i alt 112 boliger, heraf 
nedrivning af 84 boliger (blok 14 og 17), og renovering af de resterende 
288 boliger, hvoraf 208 får elevatoradgang. 
  
Det andet forslag går ud på, at alle 400 boliger renoveres. 
  
Boligforeningen begrunder sit forslag om en reduktion af 
lejlighedsantallet med, at der p.t. er 125 tomme boliger, der medfører 
lejetab, og denne tendens har været nogenlunde konstant de sidste 2 
år. 
  
Endvidere ønskes opført et nyt fælleshus og nye funktionærfaciliteter 
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som erstatning for frasolgte tilsvarende faciliteter. Disse tiltag forventes 
finansieret af provenuet ved boligforeningens tidligere salg af 
erhvervsarealer (Hånbækcentret), som bl.a. indeholdt en gildesal til 
brug for afdelingens beboere. 
  
Boligforeningen oplyser omkring økonomien, at en gennemførelse af det 
første forslag – med nedlæggelse af boliger – indebærer en anslået 
anskaffelsessum på ca. 301.000.000 kr.  Det andet forslags 
anskaffelsessum anslås til ca. 395.000.000 kr. 
  
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Boligorganisationen oplyser, at hvis ønsket om nedrivning følges, vil der 
blive tale om en kapitaltilførsel til indfrielse af den forholdsmæssige 
restgæld, som hviler på de pågældende boliger.  
  
Ud fra erfaringerne i etape 1 vil dette løst skønnet svare til et beløb på 
samlet 10.000.000 kr., hvoraf kommunens andel efter gældende regler 
er 1/5 eller 2.000.000 kr. Beløbet skal tidligst betales i 2008. Byrådet 
skal i givet fald meddele den fornødne bevilling hertil i forbindelse med 
behandling af skema A, som vil fremkomme, når helhedsplanen er 
principgodkendt af Landsbyggefonden. 
  
Hvis nedrivning ikke gennemføres – enten fordi det ikke godkendes af 
kommunen eller fordi det ikke godkendes af Landsbyggefonden - bliver 
renoveringen anslået knapt 100.000.000 kr. dyrere. Dette vil indebære 
en lavere (eller måske ingen) kommunal kapitaltilførsel, men det 
nøjagtige beløb afhænger af den konkrete løsning. Der må endvidere 
forventes at kunne blive stillet krav om kommunal garanti for 
realkreditlån.  
  
Den nuværende husleje forventes at kunne fastholdes. 
  
Teknisk Forvaltnings bemærkninger: 
Det vurderes, at den igangsatte renovering – kvalitetsløft af boliger og 
udearealer – bør gennemføres.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og miljøudvalget – ud fra planlægningsmæssige hensyn – 
indstiller over for byrådet, at helhedsplanen gennemføres med 
nedlæggelse 112 boliger 

  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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5. Fremtidig administrationsgrundlag for gevinstgivend e 
spilleautomater  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568152 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Egon Olesen indehaver af firmaet DK-automater ApS og ejer af spillehal 
på adressen Constantiavej 1, Frederikshavn efterlyser ved brev til 
borgmester Erik Sørensen den overordnede politik i ”Ny” Frederikshavn 
Kommune med hensyn til etablering af spillehaller.  
  
Han begrunder henvendelsen med, at der tilsyneladende ikke er 
ensartede retningsliner i de 3 gamle kommuner. 
  
Endvidere gør han i sit brev opmærksom på, at Lov om gevinstgivende 
spilleautomater åbner mulighed for udlodning af midler til velgørende-, 
kulturelle- og sportslige formål i den lokale kommune, hvor spillehallen er 
placeret. 
  
Jf. Lov om gevinstgivende spilleautomater kan automater opstilles i 
resaurant med alkoholbevilling med indtil 3 stk. og i spillehaller. 
  
Status for spillehaller i ”Ny” Frederikshavn Kommune: 
Gl. Skagen Kommune 

Gl. Frederikshavn Kommune 

Gl. Sæby Kommune 

  
Dertil kommer op til 3 automater i en lang række af restauranter og 
andre serveringssteder med alkoholbevilling i alle de 3 gamle kommuner. 
  
Jf. 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. 
  
Hvis kommunens holdning er, at Spillemyndigheden ikke bør udstede 
tilladelse til spillehallen, vil der ved Spillemyndighedens afgørelse blive 
lagt vægt på, om kommunens indstilling indeholder et eller flere af 
følgende punkter: 

•          Kommunen henviser til en lokalplan, der efter kommunens 
tolkning ikke giver mulighed for etablering af spillehal, inkl. 
beslutning om fremtidige lokalplaner 

•          Kommunen nedlægger forbud efter planlovens § 12 og 14 
•          Kommunen henviser til, at spillehallen ligger i umiddelbar 

nærhed af kirke, skole eller lignende 
•          Kommunen henviser til, at spillehallen er beliggende i område 

med sociale problemer, og spillehallen vil give anledning til 
yderligere problemer i området 

•          Der foreligger en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at den 
slet ikke vil have spillehaller i kommune, og at der ikke findes 
nogen i forvejen 

  
Hidtidige administrationsgrundlag: 

           Skagensvej 2A, Aalbæk 10 automater 
           Buttervej 25, Skagen 30 automater 
           Gl. Landevej 1, Skagen 13 automater 

           Skandia Torv 4, Frederikshavn 50 automater 
           Constantiavej 1, Frederikshavn 50 automater 

  Ingen spilleautomater 
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Gl. Skagen Kommune 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. april 2003 at tilladelse til 
opstilling af gevinstgivende spilleautomater generelt bør behandles efter 
følgende kriterier: 

•          Opstillingsstedet skal være beliggende uden for centerområde 
med bevaringsinteresser 

•          Opstilling af spilleautomater må ikke stride mod gældende 
lokalplan 

•          Den efterfølgende aktivitet på stedet må ikke give trafik- og 
parkeringsproblemer 

  
Gl. Frederikshavn Kommune 
Miljøudvalget har den 12. december 2000 taget generel stilling til 
placering af spillehaller: 

•          spillehaller skal 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 på mødet den 6.maj 2002 sag om general forbud 
mod spillehaller. Byrådet besluttede herunder, at man 

•          principielt ikke ønsker flere spillehaller i kommune  
  
Gl. Sæby Kommune 
Jf. de generelle rammebestemmelser i kommuneplan 2005-2017 kan der 
kun opstilles spille- og morskabsautomater i forbindelse med 
serveringsvirksomhed (spillehal, kasino og lignende udløber 
lokalplanpligt). Der kan maksimalt opstilles 1 automat pr. påbegynd 20 

m2 serveringslokale. Dog max. 7 stk. pr. selvstændig virksomhed. 
  
Jf. Lov om gevinstgivende spilleautomater § 25 kan indehaver af en 
spillehal til lokale velgørende formål udlodde midler, der giver nedslag 
med 95 % af del af statsafgiften. Midler fra spillehaller, hvortil et 
datterselskab under Dansk Tipstjeneste A/S har tilladelse, skal overføres 
til Dansk Tipstjeneste A/S med henblik på udlodning herigennem. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
For alle 3 gamle kommuner har der været lagt en restriktiv linie med 
hensyn til behandling af sager om etablering af spillehaller – en linie, der 
nu søges samordnet for ”Ny” Frederikshavn Kommune. 
  
Som tidligere nævnt tillades kun 3 spilleautomater i serveringssted med 
alkoholbevilling. Tilladelsen fra Spillemyndigheden til sådanne 3 
automater gives uden kommunen høres, idet ingen af de 3 gamle 
kommuner har bedt om at blive hørt i sådanne sager.  
  
I en spillehal må der ikke finde anden erhvervsvirksomhed sted end spil 
på gevinstgivende automater.  Salg af konfekturevarer og drikkevarer, 
bortset fra stærke drikke, kan dog finde sted, i det omfang sådan 
virksomhed ikke er omfattet af hotel- og restaurationsloven. Umiddelbart 
vurderes det kun muligt at opstille de for gl. Sæby Kommune nævnte 7 
automater i en egentlig spillehal. 
  
Der er med hjemmel i planlovens § 12 stk. 3 og 14 mulighed for at 
nedlægge forbud mod en ansøgt aktivitet. Brug af § 12 stk. 3 betinger 
dog, at anvendelsesbestemmelser i kommuneplanrammerne er rimeligt 
præcist formuleret. 
  
Forslag til nyt administrationsgrundlag: 

•          at etablering af spillehaller skal være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i gældende lokalplan 
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•          at etablering af spillehaller ikke tillades i centerområder med 
bevaringsinteresser i Skagen og Sæby. Udvalget er indstillet på at 
nedlægge forbud herimod om nødvendigt 

•          at boligområder friholdes for spillehaller. Eventuelt kiosk, 
minimarked eller lignende i disse områder tillades ikke suppleret 
med spil (diskløsning) 

•          at beliggenhed af spillehaller tæt på kirke, skole og lignende 
samt i områder med sociale problemer ikke tillades 

  
I øvrigt betinger etablering af spillehaller i hvert enkelt tilfælde konkret 
stillingtagen i Plan- og Miljøudvalget, herunder vurdering af hallens 
indvirkning på områdets karakter, trafik- og parkeringsforhold mv. samt 
krav om ændret planlægning. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Det i sagsfremstillingen beskrevne forslag til fremtidig 
administrationsgrundlag tiltrædes 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 5 B1 Oversigtskort.pdf 
 10042007 Pkt. 5 B2 Ansøgning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Brev til borgmesteren dateret den 22. januar 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes idet udvalget tilkendegiver, at man principielt ikke ønsker 
flere spillehaller i kommunen. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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6. Kommunens stillingtagen til opstilling af gevinstgi vende 
spilleautomater Ålborgvej 81 B, Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578968 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Elite Gaming A/S, Esbjerg har ansøgt Spillemyndigheden om tilladelse til 
opstilling af 30 automater i en spillehal beliggende Ålborgvej 81 B, Sæby. 
Spillehallen indrettes i forbindelse med Sæby Bowling-center i 

selvstændigt lokale på 35 m2.    
  
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 beliggende i kommuneplanens område E 4.26 og 
omfattet af Lokalplan nr. 4.86.0 del-område I. 
  
Heraf fremgår, at området kun må anvendes til erhvervsformål. Der må 
kun opføres og indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv, som 
følgende: 
Lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre forlystelses-, 
restaurations-, service og lager-virksomhed. Der kan desuden indrettes 
og drives autovirksomhed.  
  
Der må inden for området kun udføres virksomhed, som ikke eller kun i 
ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt.  
  
Forvaltningens vurdering: 
Spillehal med den ansøgte størrelse vurderes at være en mindre 
forlystelsesvirksomhed og kan dermed placeres i området. Spillehallen 
placeres sammen med anden forlystelse, bowling. De nuværende 
parkeringsforhold på ejendommen vurderes tilstrækkelig for begge 
aktiviteter. 
  
Med adgangsforhold direkte fra Ålborgvej og parkeringsareal placeret 
langs denne vej vurderes mertrafikken til spillehallen kun ubetydeligt at 
øge evt. støjgener i syd for beliggende boligområde.  
Spillehal i dette lokalplanområde kan kun hindres med påbud efter 
planlovens § 14 med efterfølgende ny lokalplan. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget med baggrund i lokalplanens anvendelsesbestemmelser 
kan acceptere indretning af spillehal på ejendommen Ålborgvej 81 
B, Sæby   

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 6 B1 Brev til borgmesteren dateret den 22. januar 
2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Ansøgning PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
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Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Udvalget kan ikke tiltræde indstilling jf. sine principielle holdninger til spillehaller 
samt yderligere de verserende støjsager på ejendommen. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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7. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 10.21.02 
"Apholmen"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578242 
Sbh: TF/lean 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Sagen er optaget på dagsordenen på grund af sin principielle karakter. 
  
Topcamp Nordstrand Camping, Apholmenvej 40, 9900 Frederikshavn har 
ansøgt om principiel tilladelse til opførelse af en bygning til opførelse af 

en ny bygning på ca. 1.500 m2 til indretning af et indendørs legeland vest 
for Nordstrand Camping i Frederikshavn. Bygningen ønskes anvendt til 
etablering af et indendørs legeland med forskellige legeredskaber og 
forlystelser som en udvikling af det produkt campingpladsen tilbyder sine 
gæster, men forventes også at blive anvendt af andre turister i området 
og den lokale befolkning. Bygningen er udformet med et relativt fladt tag 
for at kunne opnå størst mulig loftshøjde i bygningen som helhed, men 
med overholdelse af de højdebestemmelser, der gælder for området, 
hvor bygningen placeres. 
  
Forvaltningens bemærkninger og vurdering: 
Arealet, hvor bygningen søges placeret, er omfattet af Lokalplan 10.21.02 
”Apholmen” og er beliggende i lokalplanens delområde 2, der er udlagt til 
service-, fritids- og forlystelsesformål med tilknytning til områdets 
anvendelse til camping, feriecenter mv. Ansøgningen vurderes dermed at 
være i overensstemmelse med de grundlæggende 
anvendelsesbestemmelser for området. 
  
Den ansøgte bygnings udformning/udseende kræver dog følgende 
dispensationer fra Lokalplan 10.21.02: 

•          Tagform: Lokalplanen angiver, at tage skal være saddeltage med 
en max. taghældning på mellem 30 og 60 grader. Ved det 
ansøgte opføres bygningen med et fladt tag med krummende 
tagflade langs bygningens midterlinie. 

•          Facadematerialer: Lokalplanen angiver, at facademure skal 
opføres i blank eller vandskuret mur eller glas. Mindre partier kan 
udføres i træ. Ved det ansøgte opføres bygningen med dele af 
facaden i profilerede stålplader og zink. 

•          Tagmateriale: Lokalplanen angiver, at tage skal udføres i tegl 
eller bølgeplader/skifer i grå eternit. Mindre tage kan tillige 
udføres med tagpap eller glas. Ved det ansøgte opføres 
bygningen med tagpaptag. 

•          Etageantal: Lokalplanen angiver, at bebyggelse kun må opføres 
med max. 1 etage med udnyttet tagetage. Ved det ansøgte 
etableres der i en mindre del af bygningen en indskudt etage. 
Bygningens højde overholder derudover lokalplanens 
højdebestemmelser (max. 8,5 meter). 

  
Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at foretage 
naboorientering af naboejendommene, da de nærmest liggende 
ejendomme ejes af campingpladsens ejere og kommunen. 
  
Det ansøgte er placeret i kystnærhedszonen i et område med visuel 
kontakt til kysten. Kommunen skal derfor ved administrationen af 
planlægningen for området være meget opmærksom på, om de ansøgte 
ændringer har negativ påvirkning af oplevelsen af kystlandskabet.  
  
Forvaltningen vurderer, at der med den ansøgte udformning og 
materialevalg opnås et positivt helhedsindtryk af bygningen. Samtidig 
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vurderes bygningens udformning ikke at være i strid med de værdier som 
knytter sig til den kystnære placering.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

•          der efter en konkret vurdering af den foreliggende ansøgning 
meddeles dispensation fra de nævnte bestemmelser i lokalplanen. 
Dispensationen meddeles med hjemmel i planlovens § 19 på 
følgende vilkår: 

o         at skellet, der er beliggende umiddelbart nord for den 
ansøgte placering af bygningen, reguleres, såfremt dette 
viser sig påkrævet i forbindelse med den detaljerede 
behandling af sagen. 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 7 B1 Ansøgning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Sagen genoptages. 

Fraværende: Inger Støtt. 

Page 15 of 50Bilag

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_10-04-200...



        

8. Ansøgning om opsætning af antenne for mobiltelefoni  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 579637 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Efter hidtidig praksis forelægges konkrete ansøgninger om opsætning af 
nye antenner, og der skal indhentes udtalelse fra embedslægen i hver 
enkelt sag. 
  
LE34 TELE A/S har på vegne af TDC Mobil A/S ansøgt om tilladelse til 
etablering af en mobilstation til kommunikationsformål på ejendommen 
Rødkælkevej 4A, 9990 Skagen. Mobilstationen udgøres af en 30 m 

gittermast samt tilhørende udstyrskabine på ca. 10 m2. Samtidig 
nedtages eksisterende ca. 18m gittermast fra 1975 på ejendommen 
Rødkælkevej 1, 9990 Skagen, som er beliggende ca. 50 m fra den 
ansøgte position. Endelig flyttes antennepisken tilhørende Skagen 
Nærradio fra en placering på det gamle vandtårn i Skagen Østerby til den 
ansøgte antennemast.     
  
Ansøger har forespurgt øvrige mobilteleoperatører om interesse i 
samordning af antenneanlæg på den nye mast, og TDC, Telia (tidligere 
Orange og Mobilix) samt Hi3G har vist interesse for positionen, og det er 
således kun Sonofon der ikke ønsker at benytte anlægget. Den nye mast 
skal primært forsynes med UMTS-antenner for de nye 3. generationers 
telefoni med blandt andet videokommunikation mv. 
  
Idet der således er tre operatører, som skal anvende positionen med 
indbyrdes respektafstande på ca. 4 m samt det forhold, at UTMS helst 
skal gives en placering med en højde på mellem 20-30 m skal den nye 
mast opnå en højde på 30m. 
  
Den nye antennemast er beliggende i et område, som ikke er 
lokalplanlagt, men i rammerne for Skagen Kommuneplan 2005 er 
området udlagt til lokalt erhvervsområde. Rammerne muliggør opførelse 
af masteanlæg såfremt disse samordnes. Inden for området, som 
grænser umiddelbart op til eksisterende boligområder, er etableret 
mindre erhvervsvirksomheder samt Skagen Nærradio. 
   
Ansøger har via dækningskort sandsynliggjort, at der skal være en 
antennemast i ansøgte område for opnåelse af tilstrækkelig 
dækningsforhold i den del af Skagen Nordby, og det har ikke været 
muligt at foreslå alternative placeringer til ansøgte. 
  
Tidligere har sager om opsætning af mobilantenner været fremsendt til 
høring ved embedslæge-institutionen ud fra sundhedsmæssige 
overvejelser, men Sundhedsstyrelsen henviser til seneste undersøgelser 
som viser, at korrekt opsatte antenner til mobilkommunikation ikke udgør 
et sundhedsmæssigt problem og derfor ikke længere anser udtalelse fra 
embedslægeinstitutionen som relevant.  
  
I henhold til byggelovgivningen bør der foretages nabohøring, forinden 
tilladelse til opførelse af større bygningsanlæg meddeles. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der arbejdes videre mod en realisering af det ansøgte 
  
Bilag   Fordeling 
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Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 8 B1 Ansøgning LE34 Tele AS.pdf 

1. Ansøgning fra LE34 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. Tilsvarende sager afgøres herefter administrativt. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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9. Ansøgning om landzonetilladelse, Rosenhøjvej 42, 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573807 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Sagen er optaget på dagsordenen på grund af sin særlige principielle 
karakter. 
  
Ejeren af ejendommen Rosenhøjvej 42, Frederikshavn har ansøgt om 
landzonetilladelse til udskiftning af de eksisterende bygninger på 

ejendommen. Ved det ansøgte opføres der et nybyggeri på i alt 205 m2 
heraf ca. 140 m2 bolig. Såfremt der ikke kan opnås landzonetilladelse til 
et nybyggeri, ønsker ansøger at restaurere den eksisterende bebyggelse 
på samme sokkel.  
  
Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Lov om planlægning § 35, da 
ejendommen ikke er en landbrugsejendom og beboelsesbygningen 
gennem en længere årrække ikke har været beboet/vedligeholdt, og da 
bygningerne på ejendommen i dag er forfaldne. 
  
Det ansøgte er beliggende i landzone i et område, der i regionplanen for 
Nordjyllands Amt er udlagt som naturområde. Ifølge 
regionplanretningslinie 2.3.8 kan boligbyggeri, byggeri til service og 
erhverv bortset fra byggeri til jordbrugserhverv som hovedregel kun ske 
ved landsbyer. Egentlig byudvikling kan efter regionplanretningslinie 
2.3.1 kun finde sted ved byer i det regionale bymønster. 
  
Der er i forbindelse med sagens behandling foretaget naboorientering af 
de omkringliggende ejendomme. Der er til naboorienteringen indkommet 
bemærkninger fra 4 af de omboende.  
Bemærkningerne vedrører følgende emner: 
•        Mener vejadgangen til ejendommen er af ringe kvalitet. 
•        Finder det er et godt initiativ og ønsker ansøger held og lykke. 
•        Mener byggeriet må være tiltænkt til erhverv, hvilket indsigeren 
ikke ønsker. 
•       Mener det ansøgte vil resultere i uacceptable trafikmæssige gener, 

og at oversigtsforholdene ved udkørslen til Rosenhøjvej er for 
dårlige. 

•        Påpeger at der er tale om en ruin, som har været ubeboet siden 
1979. 
•        Mener det ansøgte byggeri er for højt. 
•        Mener det ansøgte vil være i modstrid med de landskabelige 
værdier i området. 
  
Ansøger har haft mulighed for at kommentere de ved naboorienteringen 
indkomne bemærkninger og har i denne forbindelse påpeget følgende: 
•        Ansøger finder selv, at de ansøgte ændringer vil være en positiv 

forbedring af landskabsoplevelsen i området. 
•        Der ikke er planer om at etablere erhverv på ejendommen. 
•        En del af de indkomne bemærkninger fra naboorienteringen bunder 

efter ansøgers opfattelse i nabostridigheder. 
•        Den ansøgte bygningshøjde på 8 meter er i overensstemmelse 

med bygningsreglement for småhuse. 
•        Ansøger har efterfølgende fået positive tilkendegivelser fra 4 af de 

omboende, som ikke indsendte svar til naboorienteringen i første 
ombæring. 

•        Oversigtsforholdene ved ejendommens udkørsel til Rosenhøjvej er 
ikke værre end for mange af de øvrige ejendomme på Rosenhøjvej, 
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og at der fra flere af indsigernes ejendomme drives erhverv med deraf 
følgende trafik på Rosenhøjvej. 

  
Forvaltningens bemærkninger og vurdering: 
Ejendommen har i dag en eksisterende lovlig overkørsel til Rosenhøjvej. 
Der er i september 2006 afholdt vejsyn vedr. den private fællesvej, som 
forbinder ejendommen med Rosenhøjvej. Der var ved vejsynet ikke 
enighed mellem de vejberettigede om vejens placering og bredde, men 
der var ikke uenighed om, at ejendommen har en lovlig vejadgang. De 
ved naboorienteringen fremsatte bemærkninger vedr. vejforholdene bør 
derfor ikke have betydning for sagens behandling. 
  
Da der er tale om en bygning, der kan karakteriseres som værende i 
meget ringe tilstand vil også en istandsættelse af de eksisterende 
bygninger på ejendommen kræve en landzonetilladelse. 
  
Beboelsesbygningen på ejendommen er meget forfalden og har efter CPR 
ikke været beboet siden 1978, hvor den daværende ejer døde. Ansøger 
har ejet ansøgningen siden 2005. Efter planlovens § 56, stk. 2. gælder, 
at en hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde, som ville kræve 
landzonetilladelse bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på 
hinanden følgende år. Den nuværende ejer har i en periode i 2006 været 
tilmeldt med folkeregisteradresse på ejendommen. Ejeren oplyste på 
daværende tidspunkt, at han boede i en på ejendommen opstillet 
campingvogn og ikke i den oprindelige beboelsesbygning. Forvaltningen 
gjorde ejeren bekendt med at anvendelsen af campingvognen til bolig var 
ulovlig, hvorefter ejeren fraflyttede ejendommen. 
  
Ifølge ”Vejledning om planloven”, skal landzonemyndigheden, hvis en 
bygning har været forladt gennem længere tid og er så forfalden, at den 
ikke repræsenterer nogen nævneværdig værdi behandle sagen på samme 
grundlag, som hvis der var tale om en ansøgning om nyopførelse af 
bebyggelse på et ubebygget areal i det åbne land. Efter vejledningen 
gælder det generelt, at tilladelse til enligt beliggende enfamiliehuse i det 
åbne land ikke bør tillades. 
  
Der foreligger flere afgørelse fra Naturklagenævnet, som i et vist omfang 
kan overføres på den konkrete sag. I en afgørelse fra 1994 stadfæstede 
Naturklagenævnet et afslag meddelt af Fyns Amt til udstykning af en 
parcel med en tidligere medhjælperbolig, som havde været ubeboet i 12 
år. Afgørelsen var baseret på en vurdering af, at boligen på ejendommen 
var uegnet til beboelse, hvorfor det ansøgte skulle sidestilles med 
udstykning til nybyggeri, hvorfor ansøgningen var i strid med 
landzonebestemmelsernes formål om at friholde det åbne land for ny 
bebyggelse. Nævnet gjorde dog samtidig opmærksom på, at der som 
hovedregel bør gives tilladelse til genoptagelse af helårsbeboelse, hvis 
huset har en vis bevaringsværdi og ikke er uheldigt beliggende, og det 
samtidig sikres, at huset restaureres og fastholdes i den restaurerede 
stand. 
  
I den konkrete sag vurderes der ikke på nogen måde at kunne være tale 
om bevaringsværdige bygninger, da ejendommen er registreret som en 
ejendom uden bevaringsværdi i forbindelse med kommuneatlas for Gl. 
Frederikshavn Kommune. 
  
Ansøger havde oprindelig angivet på ansøgningen, at bygningerne 

indrettes med 60 m2 lager/erhverv. Ansøger har efterfølgende ønsket 
ansøgningen ændret, således at dette rum skal anvendes til garage. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
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•          der meddeles afslag på ansøgningen med følgende begrundelse: 

•     det ansøgte er i strid med planlovens principper, da 
ejendommens bygninger er meget forfaldne, og da beboelsen 
på ejendommen ikke har været beboet siden 1978. Der har 
derfor ikke været kontinuitet i anvendelsen af ejendommen. 
Ansøgningen er derfor i strid med planlovens intentioner om 
at friholde det åbne land for ny, selvstændig bebyggelse til 
boligformål og regionplanens retningslinie 2.3.1 og 2.3.8 

•     der ikke er tale om bygninger med bevaringsværdi, og da der 
i øvrigt ikke foreligger særlige forhold, som kan begrunde en 
tilladelse til det ansøgte 

  
•          aslaget omfatter både opførelse af ny bebyggelse samt 

renovering af eksisterende bebyggelse på ejendommen og 
meddeles med hjemmel i Lov om planlægning § 35. 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 9 B1 Ansøgning.pdf 
 10042007 Pkt. 9 B2 Hørringssvar fra naboorientering.pdf 
 10042007 Pkt. 9 B3 Ansøger bemærkninger til hørringssvar.pdf 
 10042007 Pkt. 9 B4 Udtalelse fra Nordjyllands amt.pdf 
 10042007 Pkt. 9 B5 Fotos fra ejendommen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning PMU 
2. Høringssvar fra naboorientering PMU 
3. Ansøgers bemærkninger til høringssvar fra 

naboorientering bilagt supplerende hørringssvar 
PMU 

4. Udtalelse fra Nordjyllands Amt PMU 
5. Fotos fra ejendommen PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Et flertal tiltræder indstillingen. Palle Thomsen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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10. Udvidelse af Det Grønne Råd  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 500202 
Sbh: TF/kekv 
  
Besl.komp: PMU 

  
Sagsfremstilling 
Frederikshavn Byråd godkendte på sit møde den 24. januar 2007 
nedsættelse af et grønt råd for Frederikshavn kommune. Samtidigt blev 
kommissoriet godkendt og kompetencen delegeredes til Plan- og 
Miljøudvalget. 
  
På det Grønne Råds første møde den 12. marts 2007 behandlede man 
under punkt 6 spørgsmålet om optagelse af nye medlemmer. Der var 
enighed om, at anbefale Plan- og Miljøudvalget, at Østkystforeningen og 
Nordjyllands statsskovdistrikt optages i det Grønne råd. 
  
Østkystforeningen er en paraplyorganisation for en række mindre fritids- 
og friluftsforeninger samt havne- og grundejerforeninger på Østkysten 
med tilsammen 3000 medlemmer. 
  
Statskovridder Frede Jensen har udtrykt ønske om, at Nordjyllands 
Statsskovdistrikt får medlemskab af Det grønne Råd for Frederikshavn 
Kommune. Samtidigt har Statsskovdistriktet tilbudt kommunen en 
repræsentant i brugerrådet for statsskovdistriktet. Her var Skagen 
Kommune tidligere repræsenteret. Forvaltningen har udpeget 
naturvejleder Bo Storm til brugerrådet, som kommunens repræsentant. 
  
Samtidigt drøftedes det forhold, at Frederikshavn Kommune er tillagt 
myndighedsopgaver inden for natur og miljø for Læsø Kommune. De 
tilstedeværende foreninger tilkendegav, at de også repræsenterede 
Læsø. Der var derfor enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt, at 
kommunen er repræsenteret i rådet og tillige dækker Læsø. 
  
Kommuneingeniør jan Kærgaard har på forespørgsel meddelt, at 
kommunen gerne vil have en plads i Det Grønne Råd for Frederikshavn 
kommune. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          kommissoriet for Det Grønne råd ændres, således at rådets 
sammensætning udvides med følgende organisationer: 
•          Østkystforeningen 
•          Nordjyllands Statsskovdistrikt 
•          Læsø Kommune 

  
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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11. Faunapassage ved Sæby Vandmølle  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568610 
Sbh: TF/kekv 
  
Besl.komp: PMU  

Sagsfremstilling 
Amtsrådet vedtog den 20. december 2006 en modificeret udgave af 
forslag 3 beskrevet i et debatoplæg om faunapassage ved Sæby 
Vandmølle. I debatoplægget var udvalgt 3 forskellige løsningsforslag, som 
i varierende grad vægtede hensynet til natur og kultur. De tre projekter 
var indstillet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ejerne, 
lodsejere, lokale foreninger med turisme og kulturhistoriske interesser 
samt lystfiskerne. Amtsrådet valgte at forlænge løsningsforslag 3 med 57 
meter op i mølledammen, som sit løsningsforslag på 
faunapassageproblemerne ved Sæby Vandmølle. Løsningen indebærer, at 
der etableres et 140 meter langt stryg i sydsiden af stemmeværket i en 
bredde af 4 meter og med en betonkant mod møllesø og mod møllehullet 
neden for stemmet. Målet er at sikre et bæredygtigt kompromis mellem 
faunapassagehensyn og kulturhistoriske interesser ved Sæby Vandmølle. 
  
Projektet har været offentliggjort i 8 uger frem til 14. februar. Der er 
indkommet 11 indsigelser og bemærkninger til forslaget. Plan- og 
Miljøudvalget skal tage stilling til, om restaureringsprojektet skal 
vedtages under hensyn til de indsigelser og ændringsforslag som er 
fremkommet.  
  
Sagen har verseret i mange år. En god indføring i sagen fås ved at læse 
bilag 1, som er en kopi af  dagsordenen, der har været forelagt for 
amtsrådets tekniske udvalgs behandling af sagen. Baggrund for projektet 
og de tilhørende planmæssige og tekniske forudsætninger og overvejelser 
er godt beskrevet i rapporten ”Debatoplæg om faunapassage ved Sæby 
Vandmølle”. Den har også været grundlaget for såvel for-
offentlighedsfasen, som den 8 ugers offentlighedsfase efter amtsrådets 
vedtagelse.  
  
Frederikshavn kommune har overtaget myndighedsopgaven i henhold til 
vandløbslovens § 37a stk. 1-4 efter 1. januar 2007. Kommunen skal 
forholde sig til de 11 indsigelser, der modtaget i høringsfasen og 
bemærkningerne hertil.  
  
De væsentligste principielle nye indsigelser i forhold til, hvad de har 
været behandlet i arbejdsgruppen er følgende: 

•          Kulturarvsstyrelsen er betænkelig ved projektets visuelle 
effekt på det meget bevaringsværdige og unikke kulturmiljø. 
Kulturarvsstyrelsen vil gerne medvirke til en visualisering af 
løsningsforslagene ved forskellige vandføringer i åen, så man 
finder den mest hensigtsmæssige løsning på stedet.  

•          Lystfiskerne mener dels den valgte strygløsning er for småt 
dimensioneret, har for stort et fald til at være den langsigtede 
sikring af faunapassageproblemet og i for ringe grad sikrer 
smoltnedtrækket. De mener også, at de ovenforligende 
bredejeres interesse i en varieret og rig fiskebestand i åsystemet 
ikke hidtil er indgået med vægt. Endelig anbefaler de, at man 
vælger en serpentinestryg løsning nedstrøms stemmeværket 
mellem stemmet og vejbroen, hvilket vil give en god 
faunapassage med en hældning i stryget på under 10 promille, 
som er kritisk for smådyr og visse fiskearter (hav- og 
bæklampret, helt og elritser). Et sådant stryg vil også kunne 
dimensioneres til at klare den fornødne vandmængde. Et 
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serpentinestryg på dette sted vil give en god fornemmelse af vandets 
kraft, ligesom man fra vejbroen får mulighed for at se 
optrækkende og måske gydende havørreder, hvilket altid er 
fascinerende og en stor oplevelse. Endelig vil det være muligt at 
bevare stemmet og det visuelle indtryk af dette bygværk i 
sammenhæng med møllen.  

•          Nogle af lodsejerne udtrykker betænkelighed ved 
vandspejlssænkningen ud for deres ejendomme kan medføre 
sætninger og skader på de bevaringsværdige huse. De 
forbeholder sig ret til fuld erstatning og afhjælpning af skader. De 
frygter også øgede støjgener og gener fra materiale opsamlet ved 
stemmet samt evt. værdiforringelse.  

  
I debatoplægget er nævnt nogle prisoverslag for de foreslåede 
løsninger. Priserne varierer mellem ca. 1 og 3 mio. kr. Kommunen må 
imødese at skulle bære hovedparten af disse omkostninger tillige med 
de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for stem og 
stryg, idet møllen ikke har nogen økonomisk interesse i stemmet 
mere, hvor vandindvindingsretten til turbinedrift er bortfaldet. 
  
Kommunen kan søge tilskud til projektet hos Skov og Naturstyrelsen 
og af Fisketegnsmidler og måske andre fonde, hvorved måske 35 % 
af omkostningerne kan dækkes. Der er ansøgningsfrist 1. marts hvert 
år i Skov og Naturstyrelsen.  
  
Kommunen må påregne yderligere projekteringsudgifter, herunder til 
visualisering. 

  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          indsigelserne forelægges for den arbejdsgruppe, der var nedsat 
af amtet udvidet med Kultur-arvsstyrelsen med henblik på at 
finde et mere acceptabelt kompromisforslag for den endelige 
udformning af projektet. Desuden anbefales, at der foretages 
visualisering af en eller flere løsningsmodeller, der måtte opnås 
enighed om at indstille til Plan- og Miljøudvalget inden årets 
udgang 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 11 B1 Dagsorden fra amtsrådsmødet den 12. dec 
2006.pdf 

 10042007 Pkt. 11 B2 Debatoplæg om faunapassage ved Sæby 
Vandmølle.pdf 

 10042007 Pkt. 11 B3 Indsigelser.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Dagsorden for amtsrådsmødet den 12. dec. 2006 

vedr. faunapassage ved Sæby Vandmølle, j.nr. 9-
23-210-0001-06 

PMU 

2 Debatoplæg om faunapassage ved Sæby Vandmølle 
Høringsperiode 25. september – 8. oktober 2006 

PMU 

3 Indsigelser PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. Brian Pedersen indgår fortsat i arbejdsgruppen som 
kommunens repræsentant. 
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Fraværende: Inger Støtt. 
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12. Regulering af takster på vandområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 580058 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BY 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommunes takster for vand er godkendt af 
Sammenlægningsudvalget i 2006 gældende fra 1. januar 2007. 
Takstharmoniseringen er godkendt på baggrund af en redegørelse 
baseret på taksterne for de tre tidligere kommuner. 
  
Konsekvensen af takstharmoniseringen har betydet, at der er vedtaget 
at opkræve en fast årlig abonnementsafgift pr. måler (ikke 
differentieret) og en fast årlig afgift pr. forbrugsenhed (ens for alle). 
Eftersom der i de tre tidligere kommuner har været store prisforskelle, 
er der naturligvis nogen, der procentuelt mærker takstharmoniseringen 
tydeligere end andre. 
  
Udfaldet af en revurdering af gældende takster på vandområdet viser, at 
der tilsyneladende er en uhensigtsmæssig fordeling af faste afgifter. 
Dette giver anledning til en regulering. For øjeblikket arbejdes der med 
at finde en mere hensigtsmæssig løsning. 
  
Forslag til løsningsmodeller vil blive fremlagt på mødet. 
  
Reguleringen vil træde i kraft umiddelbart efter byrådets beslutning og 
vil ikke være med tilbagevirkende kraft. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltnings indstilling 
  

•          vil blive forelagt på mødet 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Et flertal af udvalget anbefaler følgende: Boligenhedsafgiften for boligforeninger 
bortfalder i resten af 2007 og indføres med 1/5 pr. 1. januar 2008. John 
Christensen kan ikke tiltræde indstillingen, men ønsker at fastholde byrådets 
vedtagne takster for 2007. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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13. Ansøgning om midlertidig dispensation fra krav til 
vandkvaliteten fra Skagen og Bunken vandværk  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573387/574554 
Sbh: TF/jeka 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Forsyning har den 26. februar 2007 søgt om dispensation 
for drikkevandskrav angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1664 af 
14. december 2006. For begge vandværkernes vedkommende søges der 
om dispensation indtil en række driftsforsøg er afklaret eller maksimalt 
for 3 år. 
  
Der søges om dispensation for følgende stoffer: 
Skema 1) 

  

  
Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Nordjylland har udtalt, 
at institutionen, på baggrund af den forbedrede vandkvalitet og under 
hensyntagen til de tilbageblevne overskridelser ikke findes at udgøre en 
sundhedsmæssig risiko, kan anbefale, at der meddeles dispensation for 3 
år. 
  
Skagen Kommune har tidligere meddelt dispensation til Skagen vandværk 
i brev af 10. maj 2004 og efterfølgende forlænget denne indtil 30. 
september 2006. Dispensationen er således udløbet. Dispensationen 
omfattede andre parametre end ovenstående (dog også NVOC og 
farvetal). 
  
På Bunken Vandværk har Skagen Kommune meddelt dispensation i brev 
af 10. maj 2004. Denne dispensation er siden forlænget og er gældende 
indtil 30. april 2007. Dispensationen omfatter ligeledes aluminium. 
  
Lovhjemmel: 
Opfylder vandet i et alment vandforsyningsanlæg ikke de kvalitetskrav, 
der er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 
2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, kan 
kommunalbestyrelsen i påbud efter vandforsyningslovens § 62 stk.1, 
samt i henhold til § 17-20 i bekendtgørelse 1664 dispensere fra de 
fastsatte kvalitetskrav for et bestemt tidsrum, som skal fastsættes så 
kort som muligt, og som højest kan være 3 år. Eftersom det er anden 
gang, der skal meddeles påbyd om dispensation, skal 
kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra sundhedsstyrelsen, før en 
dispensation kan på bydes. Er problemerne ikke løst efter 3 år kan 
Kommunalbestyrelsen efter Miljøstyrelsens og Europakommissionens 
godkendelse meddele yderligere dispensation. 
  
  

Skagen Vandværk     
Parameter Vandkvalitetskrav iflg. 

bek. 
Ansøgte kvalitetskrav 

Organisk Stof 
(NVOC) 

4 mg/l 6 mg/l 

Farvetal 10 mg/l 20 mg/l 
Turbiditet 0,3 FTU 3 FTU 

Bunken Vandværk     
Parameter Vandkvalitetskrav iflg. 

bek. 
Ansøgt dispensation 

Aluminium 100 µg/l 500 µg/l 
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Baggrund: 
Skagen Vandværk 
Skagen Vandværk indvinder grundvand som på grund af de geologiske 
forhold har et højt indhold af organisk kulstof (NVOC) samt et højt 
indhold af jern, ammonium og methan. Sammensætningen nødvendiggør 
en rensning af vandet for at kunne overholde vandkvalitetskravene. 
Frederikshavn Forsyning har igangsat en række tiltag, som på sigt 
forventes dels at sikre en bæredygtig indvinding i balance med de sårbare 
naturområder og dels vil sikre forbrugerne drikkevand som overholder 
kvalitetskravene. På Skagen vandværk er der etableret et fuldskalaforsøg 
med primært iltning, fældning, sandfiltrering samt UV-belysning som 
gennemgående processer. Vandkvaliteten er som følge heraf forbedret, 
så de tidligere problemer med overholdelse af kvalitetskravene til jern, 
aluminium, trihalomethaner og kimtal ikke længere eksisterer. Derimod 
bevirker den nuværende behandling, at vandet ikke kan overholde 
kvalitetskravene til organisk stof, farvetal samt turbiditet.  
  
Frederikshavn Forsyning har opstillet en handleplan, som dels går ud på, 
at det igangværende fuldskalaforsøg kører frem til november 2007, og 
dels skal yderligere tiltag vurderes med henblik på at forbedre 
vandkvaliteten, således at alle vandkvalitetskravene fremover kan 
overholdes. Frederikshavn Forsyning vil vurderer forsøg med sænkning af 
pH i fældningsprocessen og samt med at anvende natriumhydroxid i 
stedet for hydratkalk. Desuden skal der iværksættes forsøg med at 
mindske vandspildet, ved bedre genanvendelse af vand fra 
slamafvandingen, idet den ændrede drift betyder et stort vandspild (mere 
end 25 %).  
  
Skagen Vandværks indvindingstilladelse udløber den 31. marts 2010. 
  
Bunken Vandværk 
Grundvandet der indvindes på Bunken vandværk er af samme type, som 
Skagen Vandværk indvinder. Der er ikke iværksat de samme forsøg med 
renseprocessen i Bunken, eftersom det er tvivlsomt om, der kan gives 
fornyet tilladelse til indvinding af grundvand i området, på grund af, at 
der indvindes i meget sårbart naturområde, som er omfattet af EU’s 
habitatdirektiv. Indvindingstilladelsen til Bunken Vandværk udløber den 
31. marts 2010. Frederikshavn Forsyning ønsker derfor at fortsætte med 
den nuværende renseproces, indtil mulighederne for fortsat indvinding i 
området er afklaret, samtidig med at Forsyningen ønsker at afvente 
resultaterne af de igangværende forsøg på Skagen Vandværk, før man 
tager endelig stilling til om vandværket skal udbygges eller eventuel 
nedlægges. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget meddeler Frederikshavn Forsyning påbud i henhold til § 
62 i vandforsyningsloven om indtil 31. marts 2010 at overholde 
de i skema 1 ansøgte kvalitetskrav på Skagen og Bunken 
vandværk. I påbuddet stilles der vilkår om, at Frederikshavn 
Forsyning inden 1. februar 2008 fremsender en konkret plan, 
omfattende tekniske tiltag, samt en tids- og økonomiplan for de 
ændringer forsyningen vil iværksætte for at kunne overholde 
bekendtgørelsens krav inden 31. marts 2010 på Skagen og 
Bunken Vandværk 

  
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
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Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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14. Kloaksanering Sæby 2007 - Spildevandsplantillæg  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 579449 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BY 

Sagsfremstilling 
Byrådet i den tidligere Sæby Kommune godkendte på sit møde den 21. 
november 2006, at forslaget til spildevandsplantillæg vedrørende 
kloaksanering i Sæby 2007 skulle offentliggøres i 8 uger. Følgende er 
omfattet af kloaksaneringen: 
  

•          Sdr. Ringvej (fra Solsbækvej til Slagterivej) 
•          Kappelhavevej (resterende del) 
•          Rosenhaven 
•          Søndermarksvej (Solsbækvej til Rosenvej) 

  
Der vil ske en ændring fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Arbejdet 
forventes udført i indeværende år. 
  
Forslaget er offentliggjort ved fremlæggelse og annoncering i de lokale 
blade den 27. december 2006 med angivelse af frist for indsigelse senest 
den 21. februar 2007. Der er i offentlighedsperioden ikke modtaget 
indsigelser til den angivne ændring af spildevandsplanen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Spildevandsplantillægget godkendes endeligt, og 
  

•          sagen fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet til 
godkendelse 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 14 B1 Oversigtskort.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 

Page 29 of 50Bilag

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_10-04-200...



        

15. Klitrosevej 14 i Skagen  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Der er modtaget et nyt forslag, som delvis imødekommer Skagen 
Kommunes, Teknik- og Miljøudvalgs beslutning af den 13. november 
2006. 
  
Forslaget viser husets og garagens placering på grunden. Det viste 
forslag muliggør, at klitten kan genopføres i en højde som vist på 
forslaget, når den skal genopbygges med sand. Arkitekten har undersøgt 
sagen og konstateret, at en naturlig opbygget klit kan etableres med en 
hældning på ca. 23 grader. 
  
Huset er endvidere blevet drejet 90 grader, så det vender nord/syd, hvor 
bestemmelsen i lokalplanen siger øst/vest. Dette er sket for at få huset så 
langt tilbage på grunden og tættest mulig på Klitrosevej som muligt, idet 
der herved bliver mere plads til at genetablere den ”forsvundne” klit, 
samtidig med at der stadig er plads til den ønskede garage. 
  
Forslaget har været sendt i naboorientering, og der har været afholdt et 
orienteringsmøde på Skagen rådhus den 12. marts 2007, hvor de hørte 
naboer alle var inviteret. Her mødte 9 personer op, som fik en orientering 
om hele sagsforløbet og det sidst modtagne forslag.  
  
Arkitekten har endvidere oplyst, at hvis klitten skal genskabes til samme 
niveau som før, så kan det ansøgte projekt ikke være på grunden, idet 
klitten vil fylde mere i omkreds. 
  
Efterfølgende er der efter TV 2 Nord nyhedernes dækning af mødet den 
12. marts 2007 kl. 19.30 modtaget vedlagte bemærkning dateret den 12. 
marts 2007 til projektet fra ansøgeren. Ansøgeren gør især opmærksom 
på, at klitten ikke var fredet, at det ”gamle” udvalg i Skagen kommune 
fastlagde sokkelkoten til 5,50 for alle 3 huse, nr. 10, 12 og 14, samt at 
TV Nord var inviteret, mens bygherrens rådgivere ikke var inviteret.  
  
Forvaltningen havde ikke inviteret TV Nord og ej heller bygherrens 
rådgivere, idet mødet var tænkt som et orienteringsmøde til naboerne og 
de berørte parter i området og ikke et møde for egentlig sagsbehandling. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles ansøgeren, at 
  

•          Skagen Kommunes Teknik- og Miljøudvalg tidligere beslutning af 
den 13. november 2006 om reetablering af klitten fastholdes. 
Klitten skal genetableres/beplantes og sikres, før der gives 
byggetilladelse. Sokkelkoten på huset fastholdes til 5,50 

  
•          projektet tilrettes, så der bliver plads til klitten 

  
  
Bilag   Fordeling 
1. Skrivelse fra Arkitekt Alfred Hansen vedrørende det 

afholdte møde den 12. marts 2007 
PMU 

2. Grundejerforeningen for Gl. Skagen v/formand Paul 
Kjær 

PMU 

3. Hanna & Jørgen Glenn Lauritsen, Klitrosevej 6. Her 
er der kommet 2 skrivelser 

PMU 

3. Hotel Traneklit A/S v/bestyrelsesformand Børge 
Westerbye-Juhl 

PMU 
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Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 15 B1 Skrivelse fra Arkitekt Alfred Hansen vedr. mødet 
den 12. marts 2007.pdf 

 10042007 Pkt. 15 B2 Grundejerforeningen for Gl. Skagen formand Paul 
Kjær.pdf 

 10042007 Pkt. 15 B3 Hanne og Jørgen Glenn Lauritsen.pdf 
 10042007 Pkt. 15 B4 Hotel Traneklit AS ved bestyrelsesformand Børge 

Westerbye-Juhl.pdf 
 10042007 Pkt. 15 B5 Anni og Preben Rosenkilde, Klitrosevej 8.pdf 
 10042007 Pkt. 15 B6 Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain på vegne af 

en række naboer på Klitrosevej og Hans Ruths Vej.pdf 
 10042007 Pkt. 15 B7 Vibeke Oram, Hans Ruths Vej 12.pdf 
 10042007 Pkt. 15 B8 Skrivelser fra Tegnestuen Skagen.pdf 

4. Anni & Preben Rosenkilde, Klitrosevej 8 PMU 
5. Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain på vegne af en 

række naboer på Klitrosevej og Hans Ruths Vej 
PMU 

7. Vibeke Oram, Hans Ruths Vej 12 PMU 
8. Skrivelser fra Tegnestuen Skagen PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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16. Klitrosevej 10 -12 i Skagen  
  
  

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

Sagsfremstilling 
I forbindelse med udsendt naboorientering for ejendommen Klitrosevej 14 
er der indkommet en del bemærkninger/indsigelser til byggeprojekterne 
Klitrosevej 10 og 12. Årsagen til dette er muligvis, at ansøgningen om 
byggetilladelse til nr. 10, 12 og 14 er indsendt på samme tid og 
påbegyndt som en sag. 
  
Skagen Kommunes, Teknik- og Miljøudvalg besluttede på mødet den 13. 
november 2006, at de 3 huse skulle have samme sokkelkote i niveau 
5,50. 
  
Der har været afholdt et orienteringsmøde på Skagen Rådhus den 12. 
marts 2007, hvor de hørte naboer alle var inviteret. Her mødte 9 
personer op, som fik en orientering om det fremsendte projekt.  
  
På mødet gik indsigelserne fra de fremmødte mest på, at sokkelkoten på 
nr. 10 og 12 skulle reduceres, så de blev placeret nogenlunde i samme 
niveau som de øvrige huse i området. Husene syd for vejen er beliggende 
med sokkelkote i kote 3,50. Ved at give de nye huse en sokkelkote på 
4,50 til nr. 10, 5,00 til nr. 12 og 5,50 til nr. 14 vil de få en bedre 
tilpasning i terrænet og en jævn stigning fra eksisterende huse i området 
til nr. 14 oppe ved klitten.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der meddeles ansøgeren, at der tages kontakt med bygherren 
for en drøftelse af muligheden for at sænke sokkelkoten til et 
niveau på henholdsvis 4,50 og 5,00 m 

  
•          såfremt bygherren accepterer dette, skal sagen sendes i ny 

nabohøring, idet det medfører, at der skal graves af grunden 
  

  

Bilag   Fordeling 
  Samme bilag som til dagsordenspunkt vedrørende 

Klitrosevej 14 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. Det præciseres, at der hermed ikke er givet nogen 
tilladelse, samt at sagen stadig skal ses i sammehæng med retableringen af klitten 
på Klitrosevej 14. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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17. Flagbakkevej 9, Skagen - etablering af tilbygning og 
opførelse af nyt udhus  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: TF/kafj 
  
Besl.komp: PMU 

 
Sagsfremstilling 
Skagen Kommune har den 31. oktober 2006 modtaget ansøgning om 

tilladelse til etablering af udhus på 24 m2 på ejendommen. Det kan nu 
konstateres, at byggeriet er igangsat.  
  
Ejendommen er et sommerhus beliggende inden for Lokalplan nr. 56-B.8 
i et område, som er udlagt til offentligt grønt område i byzone. 
Lokalplanen er vedtaget den 27. oktober 1986. I henhold til lokalplanens 
§ 4.3 må området ikke bebygges.  
  
Ansøgte vil derfor kræve en dispensation fra lokalplanens ovennævnte 
bestemmelse. Da denne dispensation ikke er givet har 
Byggemyndigheden meddelt påbud om standsning af byggeriet, indtil det 
er blevet behandlet i Plan- og Miljøudvalget. Byggeriet er standset og 
afventer nu udvalgets afgørelse. 
  
Ejeren er efter standsningspåbudet fremkommet med sine synspunkter, 
hvor han gør opmærksom på, at han ikke var bekendt med, at der skulle 
en dispensation til. Dette begrunder han med, at han ved henvendelsen 
til Byggemyndigheden har fået oplyst, at der ikke var noget til hinder for 
projektet.  
  
Ejendommen er desuden beliggende i et, efter naturbeskyttelseslovens § 
3, beskyttet hedeområde. Ved lovændring af naturbeskyttelsesloven i 
1992 skete en lempelse af beskyttelsen af blandt andet hedeområder, 
således at hedeområder, der før 1992 var udlagt i byzone, ikke længere 
var omfattet af §3-beskyttelsen. Naturmyndigheden har den 30. marts 
2007 besigtiget området og kan bekræfte, at området er hedeareal og 
derfor ikke længere beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.   
  
Grundejerforeningen i Gl. Skagen rettede i 2006 henvendelse til Skagen 
Kommune med anmodning om, at det grønne område blev 
landskabsfredet, hvilket Skagen Kommune ikke ville modsætte sig. 
Samtidig vurderedes det, at den i lokalplanen angivne beskyttelse som 
grønt område udgjorde en tilstrækkelig sikring mod, at det grønne 
område kunne inddrages som et nyt byudviklingsområde. 
  
Ejendommen er oprindelig bebygget i 1935 og efterfølgende udvidet, 
senest ved byggetilladelse primo 2006, således at det samlede boligareal 

nu er på ca. 123 m2. Skagen Kommune meddelte primo 2005 afslag på 
etablering af en større tilbygning samt opførelse af garage på 30 m².  
  
Forbudet i lokalplanens § 4.3  omfattes af lokalplanens 
anvendelsesbestemmelser,  der som udgangspunkt ikke kan dispenseres 
fra, men da ansøgte udhusbebyggelse har sammenhæng med en 
eksisterende lovlige sommerhusbebyggelse helt tilbage fra 1935, er der i 
princippet ikke tale om ny anvendelse af arealet, og det vurderes, at der 
kan meddeles dispensation i det konkrete særlige tilfælde.   
  
Det er endvidere forvaltningens vurdering, at etableringen af 
udhusbebyggelsen kan ske uden at skæmme landskabet, idet udhuset 
opføres i umiddelbar tilknytning til hovedbebyggelsen og dermed ikke vil 
være medvirkende til at bryde den åbne landskabskile som det grønne 
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område udgør i lokal-planområdet. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der igangsættes dispensationsprocedure med nabohøring med 
henblik på lovliggørelse af udhuset 

•          der meddeles dispensation til ansøgte, såfremt der ikke 
indkommer væsentlige naboindsigelser  

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 17 B1 Ansøgers svar på standsningsmeddelelse.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgers svar på standsningsmeddelelse  PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Et flertal tiltræder indstillingen. Hanne Welander kan ikke tiltræde indstillingen. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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18. Dispensation vedrørende tagmateriale  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 579835 
Sbh: TF/chaa 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med opførelse af nyt enfamiliehus har Tommy Pedersen søgt 
om dispensation til at belægge taget med sorte betontagsten på 
ejendommen Vesteråsene 23, Frederikshavn. 
  
Ansøgningen er bl.a. begrundet i følgende, jf. bilag 1: uddrag af 
ansøgningsmateriale: 
−         at IBF betontagsten er en naturlig del af et Amerlog bjælkehus.  
−         at huset har spidsgavl og dobbelttagstenen langt er at foretrække, 

da der ellers blive tale om mange mindre stykker tagsten mod 
vindskeden.  

−         at tagfladen kun er 30° og huset er blandt de bagerste, hvorfor 
tagfladen næppe synes af meget fra den resterende udstykning. 

−         at der udover materialet (tegl/beton) reelt ikke megen forskel, 
bortset fra at tykkelsen er lidt mindre på teglstenen. 

  
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 13.11.01, Udsigtsboliger i Flade 
Bakker. Af lokalplanens § 5 fremgår det, at synlige tagbeklædninger skal 
bestå af tegl, tagpap, skiffer, strå eller græs. Øvrige facade- og 
tagmaterialer kan anvendes, hvis de medvirker til at fremme bygningens 
arkitektur, og hvis de kan godkendes af Frederikshavn Kommune. 
  
Som vejledning til bestemmelsen angives blandt andet, at det skal 
tilstræbes, at bebyggelsen opføres af materialer af høj kvalitet, at det er 
vigtigt, at materialerne er ærlige, naturrene og sunde samt at der skal 
vælges materialer, der patinerer smukt. 
  
Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen har blandt andet været at 
skabe et område med spændende boliger af høj arkitektonisk kvalitet, 
hvorfor der i bestemmelserne er fastsat klare retningslinier for boligernes 
arkitektur, det vil sige udformning, materiale- og farvevalg. 
  
Der er tale om et relativt nyt boligområde, der er under udbygning. Dette 
er den første ansøgning om dispensation vedr. tagmateriale i området, og 
afgørelsen vil dermed skabe præcedens for efterfølgende ansøgninger, 
hvorfor dispensation ikke kan anbefales. 
  
Ansøger er orienteret om, at der ikke kan forventes meddelt dispensation 
for det ansøgte og har fået byggetilladelse under forudsætning af, at 
taget belægges med tegl. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          udvalget meddeler afslag på ansøgningen om dispensation til at 
anvende betontagsten på baggrund af følgende: 

  
•          at materialevalget er af stor betydning for det samlede 

helhedssyn i området  
•          at eventuel dispensation vil være præcedensskabende for et 

pt. delvist ubebygget område 
•          at anvendelsen af betontagsten er i strid med lokalplanens 

intentioner 
  
Bilag   Fordeling 
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Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 18 B1 Uddrag af ansøgningsmateriale.pdf 

1. Uddrag af ansøgningsmateriale PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 

Page 36 of 50Bilag

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_10-04-200...



 
 

        

19. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 10.31.03 Flade 
Engvej 7  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 493025 
Sbh: TF/sh 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Lokalplanforslag har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 
20. december 2006 til den 28. februar 2007.  
  
Der er indkommet to indsigelser/bemærkninger til forslaget, som har 
givet anledning til mindre ændringer. 
  
I forhold til det fremlagte forslag foretages følgende ændringer i den 
endelige plan:  
Vejadgang til lokalplanområdet fra Mellergårdsvej sløjfes af hensyn til 
trafikafvikling og støj mod boligområdet. Der er således vejadgang til 
lokalplanområdet fra 10 m bred privat fællesvej. 
  
I lokalplanen indføjes maksimalt bruttoetageareal for detailhandel i 
lokalplanområdet. Det samlede butiksareal for detailhandel kan max. 

være 1.000 m2 svarende til den fastsatte bebyggelsesprocent på 40. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanen, med de foreslåede ændringer, fremsendes til 
Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse 

  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 19 B1 Lokalplan FRE 10.31.03 Flade Engvej 7.pdf 
 10042007 Pkt. 19 B2 Indsigelsesnotat.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan FRE 10.31.03 Flade Engvej 7 PMU 
2. Indsigelsesnotat PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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20. Lokalplanforslag FRE 10.09.02, Gaden Midt - 
boligområde  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578373 
Sbh: TF/PEHA 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Plan- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 6. februar 2007 at 
igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag, der vil muliggøre et 
byggeprojekt på en del af matr. nr 19a, Flade, beliggende på sydsiden af 
Abildvej. 
  
Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag, der vil muliggøre udstykning og 
bebyggelse af det pågældende areal med åben lav bebyggelse i form af 
parcelhuse. 
  
Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for bebyggelsens karakter, 
omfang, placering, ydre fremtræden, vej- og stiforhold, parkering og 
anlæggelse af fælles opholdsområder. 
  
I forhold til det projekt udvalget fik præsenteret i mødet den 6. februar er 
antallet af boliger reduceret fra 23 til 21, idet grundstørrelse er øget til 
minimum 700 m2, ligesom der er udlagt et fællesareal i den sydlige del af 
området. Derudover er vejadgangen reduceret til kun én vejadgang til 
Abildvej. 
  
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens 
rammebestemmelser for område B 10.09. 
  
Vejmyndigheden har i forbindelse med høring af lokalplanforslaget 
anbefalet, at der af hensyn til trafiksikkerheden og børnenes skolevej 
gennemføres en ændring af Abildvej i form af etablering af 
hastighedsdæmpende foranstaltninger, en forlængelse af fortovet mod 
vest, en eventuel vejudvidelse så Abildvej får samme bredde på hele 
strækningen, og at der eventuelt etableres af cykelsti langs Abildvej. 
Anbefalingen skal ses på baggrund af, at lignende byggeprojekter øst og 
vest for arealet ser ud til at blive realiseret i nærmeste fremtid. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanforslaget sendes i offentlig debat 
  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 20 B1 Lokalplanforslag 10.09.02, Gaden Midt - 
boligområde.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplanforslag FRE 10.09.02, Gaden Midt - 

Boligområde 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende: Inger Støtt. 
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21. De tre fyrtårne - Orienteringssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 580718 
Sbh: TF/bw 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Forvaltningen er ved at arrangere møde med Frederikshavn Byfond om 
projektet de tre fyrtårne. Forvaltningen vil på mødet give en orientering 
om projektet. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 21 B1 De tre fyrtårne.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. De tre fyrtårne PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Til orientering. Der arrangeres studietur den 26.-28. august 2007 til 
Bremerhaven/Bremer/Hamborg. Brian Pedersen anser også udvidelsen af Sæby 
Havn som relevant for besigtigelsesturen. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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22. Håndhævelse af deklarationsbestemmelse, pligt til 
helårsbeboelse i kommunen - Orienteringssag  
  
  

  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 13. marts 2007 
Brian Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Sagen udsættes. 
  
Fraværende:  
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Sagen udsættes. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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23. Støjgener fra Sæby Bowling - Orienteringssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570672 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Inden udgangen af 2006 modtager kommunen en henvendelse fra 
genboen til Sæby Bowling. I henvendelsen rettes en klage over støj 
forårsaget af både unge mennesker, der løber rundt på 
parkeringspladsen foran bowlingcenteret og musikstøj. Teknisk 
Forvaltning er myndighed for så vidt angår musikstøj. 
  
Generne stammer hovedsageligt fra bowlingcenterets arrangement ”sjov 
tirsdag”, som foregår hver anden tirsdag. Arrangementet er primært for 
de unge. Generne kan dog også forekomme i weekenderne og i 
forbindelse med live musik.  
  
Som følge af klagen har Teknisk Forvaltning rettet henvendelse til den 
daglige leder af Sæby Bowling. Der er indgået en aftale om at montere 
en automatisk dørlukning. Ved at holde døren lukket nedbringes 
lydniveauet og støjgenerne reduceres. Endvidere er der indgået aftale 
om installation af et nyt højtaleranlæg bestående af satellithøjtalere, 
som bedre kan kanalisere lyden rundt i lokalet, frem for at have én 
kraftig bashøjtaler. 
  
Begge tiltag er aftalt udført i marts 2007. 
  
Til orientering kan oplyses, at der i forvejen er monteret en anordning 
på musikanlægget, der sikrer, at der ikke kan spilles højere end et 
fastsat niveau. 
  
Der er efterfølgende rettet henvendelse til lederen af Sæby Bowling, 
som oplyser, at der er installeret en automatisk dørlukning. Det nye 
højtaleranlæg er dog ikke installeret, idet der er tale om en forholdsvis 
stor investering (tilbud på 40.000 kr.). 
  
Teknisk Forvaltning vil som følge af ovenstående foretage en 
orienterende støjmåling. Efterfølgende tages stilling til det videre forløb i 
sagen. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Til orientering. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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24. Regler for opstilling af mindre vindmøller - 
Orienteringssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 578905 
Sbh: TF/lean 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Udvalgsmedlem Brian Pedersen ønsker optaget et punkt på udvalgets 
dagsorden med henblik på en redegørelse for, om små vindmøller med 
en rotordiameter på under 2 meter kan opstilles uden tilladelse. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Vindmøller skal som udgangspunkt være typegodkendte, for at de lovligt 
må anvendes i Danmark. Dette gælder dog ikke for vindmøller med en 
rotordiameter på under 2 meter (Bekendtgørelse om teknisk 
godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af 
vindmøller § 1, stk. 4).  
  
Opstillingen af en vindmølle kræver - uanset størrelse - forudgående 
anmeldelse til kommunen efter byggelovgivningen. Ønskes en mølle 
opstillet i landzone, kræver opstillingen landzonetilladelse. 
  
Opstilling af vindmøller skal anmeldes til kommunen efter 
”Bekendtgørelse om støj fra vindmøller”. Der gælder efter 
bekendtgørelsen forskellige støjgrænser som vindmøllen skal overholde. 
Ansøgeren skal dokumentere dette gennem en støjmåling. 
  
Der kan være bestemmelser i lokalplaner, byggelovgivningen eller 
regionplanen som umuliggør opstillingen af en vindmølle det 
pågældende sted.  
  
Små vindmøller med en totalhøjde på under 25 meter kaldes normalt for 
husstandsmøller. 
  
Ifølge regionplanen for Nordjyllands Amt kan der kun opføres nye 
husstandsmøller på arealer, der er udlagt som jordbrugsområder i 
regionplanen. Dette dog under forudsætning af, at placeringen ikke 
ligger inden for fugle- og vildtreservater, geologiske, biologiske og 
kulturhistoriske beskyttelsesområder og økologiske forbindelser, 
friluftsområder og kulturmiljøer. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Til orientering. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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25. Oversigt over igangværende lokalplanopgaver samt 
andre kommende planopgaver - Orienteringssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 579015 
Sbh: TF/ibha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I bilag er vedlagt ajourførte oversigter over: 
  

•          igangværende lokalplanopgaver 
•          overordnede og andre planopgaver 

  
På kortbilag er markeret med farverne: 
  

•          blå = igangværende lokalplanopgaver 
•          rød = andre kommende planopgaver 

  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller  
  

•          sagen til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 25 B1 Oversigt over planteamets overordnede 
planopgaver i Frederikshavn.pdf 

 10042007 Pkt. 25 B2 Oversigt over planteamets igangværende 
lokalplaner i Frederikshavn.pdf 

 10042007 Pkt. 25 B3 Kort med placering af igangværende lokalplaner 
og kommende lokalplaner.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigt over planteamets overordnede 

planopgaver i Frederikshavn, TS, 28.marts 2007 
PMU 

2. Oversigt over planteamets igangværende 
lokalplaner i Frederikshavn, TS, 28.marts 2007 

PMU 

3a-d. Kort med placering af igangværende lokalplaner og 
kommende planopgaver i Frederikshavn, TS, 
28.marts 2007 
3a. Distrikter, 3b. Skagen, 3c. Frederikshavn og 3d. 
Sæby 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Til orientering. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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26. Landzoneafgørelser efter planlovens § 35 - 
Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 579015 
Sbh: TF/lean 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Der er meddelt følgende landzonetilladelser efter planlovens § 

35: 
•          Krættrupvej 7 i Karup (matr.nr. 9d Karupgård, Karup). 

Tilladelse til indvendig ombygning og udvidelse af eksisterende 

bolig fra 226 m2 til 317 m2. Etagearealet til beboelse udvides 
med del af nedlagt mejerilokale (garage).  

•          Donskovvej 10 i Try (matr.nr. 5o og 4g Try By, Torslev). 

Tilladelse til at bygge et udhus på 150 m2 i tilknytning til 
eksisterende boligbebyggelse. Udhus skal anvendes til 
opbevaring og restaurering af veterantraktorer.  

•          Østkystvejen 252 (matr.nr. 41b Lyngså By, Albæk). Tilladelse til 

at bygge nyt stuehus på 338 m2. Stuehuset placeres maks. 25 
m fra eksisterende bygninger.  

•          Understedvej 100 i Understed (matr.nr. 8c Den sydvestlige del, 

Understed). Tilladelse til at anvende garage på 100 m2 og 50 m2 
af udhus til erhverv (entreprenørvirksomhed). Ejendommen er 
placeret inden for landsbyafgrænsningen for Understed. 
Ejendommen benyttes ikke erhvervsmæssigt i dag.  

•          Borgervej 25A, Skærum 9900 Frederikshavn (matr.nr. 13e, 
Skærum By, Skærum). Tilladelse til opførelse af 6 mindre 

bygninger på hver ca. 20 m2 samt ændret arealanvendelse på 
ejendommen. Bygningerne skal anvendes i forbindelse med 
etablering af projekt Børnelandbrug ved Skærum Ungdomshus. 

  
Der er meddelt følgende afslag på ansøgning om 

landzonetilladelse efter planlovens § 35: 
•          Ejeren af en bygning på Lerbækvej, 9900 Frederikshavn, 

beliggende i landzone inden for et Natura 2000 område, godt 
300 meter nordvest for haveparken Kæret nord for 
Frederikshavn har ansøgt om landzonetilladelse til at anvende 
bygningen som helårsbeboelse. Idet det er vurderet, at der ikke 
foreligger særlige omstændigheder ved det ansøgte, der kan 
begrunde, at de generelle retningslinjer for landzonen fraviges, 
er der, i tråd med tidligere afgørelser for ansøgninger om ændret 
anvendelse/opførelse af bebyggelse i området, meddelt afslag på 
ansøgningen.  

  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Til efterretning. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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27. Tilsynsberetning 2006 for miljøtilsyn med virksomhe der 
og landbrug i de tidligere kommuner Frederikshavn, 
Skagen og Sæby - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577619 
Sbh: TF/peno 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om tilsynsberetning, skal 
tilsynsmyndigheden årligt afgive en beretning om de udførte tilsyn. 
Tilsynsberetningen er opdelt i 2 dele, for henholdsvis landbrug/pelsdyr og 
øvrige virksomheder. Beretningen skal udarbejdes for et kalenderår og 
offentliggøres senest 1. april det efterfølgende år.  
Beretningen for 2006 er indberettet til Miljøstyrelsen af Forvaltningen, 
opdelt på de tre tidligere kommuner. 
Nedenstående tabel viser, hvilke typer virksomheder, der blev ført tilsyn 
med i 2006. 

  
Nedenstående tabel viser, hvilke miljøgodkendelser, der blev givet i 2006. 

  
Det vil fremgå, at Frederikshavn Kommune i 2006 ikke har udført 
tilstrækkelig mange tilsyn til, at den frivillige aftale mellem KL og MST om 
tilsynsfrekvens kan opfyldes. Dette skyldes overvejende en prioritering af 
arbejdsopgaverne i 2006, hvor strukturreformen har haft høj prioritet.  
  
I den nye Frederikshavn Kommune vil tilsynet blive opprioriteret, og det 
forventes at tilsynsfrekvenserne vil blive opfyldt for 2007. 
  
Beretningen er offentliggjort i Lokalavisen Frederikshavn, Skagen 
Onsdag, Sæby Folkeblad og Østvendsyssel Avis i uge 13 og er desuden 
gjort tilgængelig på Borgerservicecentrene og kommunens hjemmeside.  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 27 B1 Tilsynsberetning 2006.pdf 

  Tidl. 
Frederikshavn 
Kommune 

Tidl. Skagen 
Kommune 

Tidl. Sæby 
Kommune 

Miljøgodkendte  
virksomheder 

7 5 10 

Anmeldevirksomheder 9 11 9 
Autoværksteder 11 3 11 
Andre virksomheder  
(§ 42) 

10 19 27 

Miljøgodkendte  
landbrug 

1 - 3 

Andre landbrug 8 4 53 
Pelsdyrfarme 7 6 20 

  Tidl. 
Frederikshavn 
Kommune 

Tidl. Skagen 
Kommune 

Tidl. Sæby 
Kommune 

Miljøgodkendte  
virksomheder 

3 3 2 

Miljøgodkendte 
landbrug 

3 0 6 

Bilag   Fordeling 
1. Tilsynsberetning 2006 PMU 
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Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Til efterretning. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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28. Opgave - og inspirationsliste - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: TF/bw 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Hermed overdrages fra Plan- og Miljøudvalget i gl. Frederikshavn 
Kommune til Plan- og Miljøudvalget i ”Ny” Frederikshavn Kommune til 
inspiration og opfølgning. Forvaltningen sikrer, at det overleverede bliver 
en del af Plan- og Miljøudvalgets arbejds- og beslutningsgrundlag. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget tager sagen til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 10042007 Pkt. 28 B1 Opgave- og inspirationsliste december 2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. ”Opgave- og inspirationsliste” december 2006 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2 007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af 
dette punkt. 
Til efterretning. 

Fraværende: Inger Støtt. 
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29. Udbud af arealer til ferie - og fritidsformål  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 20:15 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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