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1. Planstrategi 2007 og Kommuneplan 2009 -2021 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 572914 
Sbh: TF/lemr 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Efter kommunesammenlægningen står Byrådet over for en stor 
udfordring i at udarbejde en ny planstrategi og en ny kommuneplan for 
Frederikshavn Kommune. 

Planstrategiens formål er dels at lægge strategien for de kommende års 
udvikling og dels at fastlægge niveauet for den kommende 
kommuneplanrevision. Samtidig skal byrådet fremlægge en redegørelse 
for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling (Lokal 
Agenda 21 strategi). 

Udfordringerne i udarbejdelse af en ny kommuneplan består i at forholde 
sig til de mange temaer og opgaver i det åbne land, som Frederikshavn 
Kommune har modtaget fra Nordjyllands Amt. 

Derudover bliver det i sig selv en spændende opgave at samle de 
tidligere 3 kommuners kommuneplan til et fælles plangrundlag, der 
sætter mål og rammer for udviklingen i hele kommunen – både i byerne 
og i det åbne land. 

Som udgangspunkt er Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt bindende for 
Frederikshavn Kommune indtil, der er vedtaget en ny kommuneplan. 

På udvalgsmødet gives en orientering om mulighederne og opgaverne i 
udarbejdelse af en planstrategi og en kommuneplan samt 
sammenhængen med øvrige planer. 

Der henvises i øvrigt til bilagte publikationer, som giver inspiration til 
udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan. 

  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget drøfter udfordringerne ved udarbejdelse af 
planstrategi 2007 og kommuneplan 2009-2021 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Hvor skal vi hen Inspiration til Planstrategi 2007.pdf 
 Inspirationskatalog til lokalpolitikere om den nye kommuneplan.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 

2007 
PMU 

2. Inspirationskatalog - til lokalpolitikere om den 
nye kommuneplan 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Sagen drøftedes, og forvaltningen udarbejder oplæg til arbejdsplan og principper. 

Fraværende:  
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2. Opslag og tildeling af tilbageleverede taxitilladel ser  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 603884/603886 
Sbh: TF/orpe 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Formændene for henholdsvis Frederikshavn Taxa og Skagen Taxa 
meddeler telefonisk den 2. august 2007, at tilladelse nr. 236-008 i 
Frederikshavn og tilladelse nr. 250-002 i Skagen er tilbageleveret, da de 
pågældende vognmænd er ophørt med taxikørsel. Der anmodes om et 
hurtigt opslag af de 2 ledige tilladelser med tilslutningspligt henholdsvis 
til bestillingskontoret i Frederikshavn og Skagen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller til udvalgets godkendelse, at 
  

•          de 2 ledige taxitilladelser med tilslutningspligt til et 
bestillingskontor snarest opslås ledige i de ”lokale aviser” 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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3. Ansøgning om tilladelse til nedrivning og opførelse  af ny 
bebyggelse Sct. Laurentii Vej 82A, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 594285 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Calundan Erhverv ansøger på vegne af ejer om principiel tilladelse til 
nedrivning af al den nuværende bebyggelse på ejendommen Sct. 
Laurentii Vej 82 og i stedet opføre ny bebyggelse med butikker og cafe i 
stueetagen og i alt 8 lejligheder i etagerne herover samt pulterrum mv. i 
kælder. I forbindelse med cafeen overvejes udeservering på evt. 
fremtidig torveareal uden for ejendommen. 
  
Nybygningen opføres som en vinkelbygning i 2½ etage med facade både 
mod Sct. Laurentii Vej og Kirkevej. Bygningskroppene har ens volumen 

langs begge veje. Nybygningens etageareal bliver 1032 m2 svarende til 
en bebyggelsesprocent på 128 %. Der bliver 400 m2 fælles opholdsareal i 
gården og ingen parkering. Der påtænkes indbetalt herfor til 
parkeringsfonden. 
  
Den nuværende ejendom indeholder bageri med tilhørende cafe i 

stueetagen og 2 lejligheder. Samlet etageareal 558 m2. Alt ønskes 
nedrivet. 
  
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10, delområde 1 og 
beliggende indenfor endnu ikke endelig godkendt Lokalplanforslag nr. 
200-C, delområde C1. 
  
Ansøgningen vurderet i forhold til gældende lokalplan: 
Jf. lokalplanens kortbilag 3 er den nuværende bebyggelse 
bevaringsværdig. Nedrivning af sådanne bygninger kan ikke ske med 
mindre byrådet tillader dette.  
  
Cafe i stueetagen mod Sct. Laurentii Vej er ikke tilladt på strækningen 
Hans Baghs Vej til Mindestøtten ved Daphnevej/Markvej. 
  
Ansøgningen vurderet i forhold til det nye lokalplanforslag: 
Jf. dette planforslag er bebyggelsen ikke bevaringsværdig. Der er uden 
for ejendommen jf. kortbilag 5 påtænkt pladsdannelse. Restauration/cafe 
med udeservering her er inde i overvejelserne i forbindelse med 
lokalplanforslagets endelige vedtagelse. 
  
”Arkitekturen” 
Jf. begge lokalplaner skal karnapper, udskud, sammenkoblingsbygninger 
og andre tilbygninger udføres lavere end hovedhuset og må ikke 
dominere eller tilsløre husets hovedretning eller være i strid med 
lokalplanens intentioner dvs. bebyggelsen skal gives en for Skagens by’s 
bygningskultur rigtig udformning. Bygningskroppen er ens hele hjørnet 
rundt. 
  
Der stilles krav om etablering af ca. 30 parkeringspladser. Et mindre antal 
bør etableres på egen grund. Resten ved indbetaling til parkeringsfonden.  
  
Forvaltningens vurdering: 
Bebyggelsen på ejendommen Sct. Laurentii Vej 82 er vurderet i 
forbindelse med Kommuneatlas Skagen. Forvaltningen har ”nyvurderet” 
ejendommen i forbindelse med planforslaget og ikke medtaget den som 
bevaringsværdig. På den baggrund kan der gives tilladelse til nedrivning 
af bebyggelsen. 
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Cafe med evt. udeservering ved påtænkt pladsdannelse er medvirkende 
til at skabe liv på pladsen og dermed et plus for bymiljøet. Tilladelse til 
cafe må dog afvente endelig vedtagelse af den nye lokalplan. 
  
Sct. Laurentii Vej er hovedstrøget og Kirkevej sidegaden. Dette bør også 
afspejle sig i bebyggelsens udformning. Jf. begge lokalplaner skal 
tilbygninger mv. udføres lavere end hovedhuset og må ikke dominere og 
tilsløre husets hovedretning. På den baggrund bør del af 
facadebebyggelsen mod Kirkevej udføres mindre dominerende end 
facadebebyggelsen mod Sct. Laurentii Vej dvs. primært lavere og måske 
også smallere. Dette også af hensyn til den nuværende bebyggelse med 
enfamilieshuse langs Kirkevej. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget  
  

•          Indstiller til byrådet, at nedrivning af bebyggelsen på 
ejendommen Sct. Laurentii Vej 82 godkendes 

  
•          meddeler ansøger, at udvalget ser positivt på forslaget til cafe i 

stueetagen, men endelig stillingtagen må afvente vedtagelse af 
planforslag 200-C 

  
•          meddeler ansøger, at ny bebyggelse langs Kirkevej bør tilrettes, 

således at lokalplanernes intention om mindre dominerende 
sidebebyggelse tilgodeses 

  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 26. juni 2007 
Udvalget ønsker fremsendt et nyt revideret projekt, hvor bebyggelsen 
langs Kirkevej tilrettes i overensstemmelse med lokalplanernes 
intentioner. 
  
Fraværende: Inger Støtt. 
  
Sagsfremstilling 
Fra ansøger foreligger nu revideret projekt. Bebyggelsen langs Sct. 
Laurentii Vej er ført helt frem til Kirkevej og afsluttet med gavl. 
Bebyggelsen langs Kirkevej er reduceret i højde og dybde, men dog 
fortsat i 2½ etage. Bebyggelsens hovedretning er dermed ”strammet op” 
og ”sidebebyggelsen” lidt underordnet. 
  
Jf. lokalplanredegørelsen til dele af den nye centerplan for Skagens 
Midtby er pladsen foran Rådhuset og udfor denne ejendom et af de 
centrale knudepunkter på gågadestrækningen, hvor der kan foregå 
udadvendte aktiviteter. 
  
Ejendommens nye bebyggelse bør i sin arkitektur også afspejle dette 
knudepunkt. 
  
Den nye bebyggelse langs Kirkevej placeres parallelt med dette 
gadeforløb og ikke vinkelret på facadebebyggelsen langs Sct. Laurentii 
Vej. Dette betyder, at store dele af facaden langs Kirkevej visuelt opleves 
i sammenhæng med bebyggelsen langs Sct. Laurentii Vej fra store dele af 
den nuværende Rådhusplads og fremtidige pladsdannelse foran 
ejendommen. Sidebebyggelsen langs Kirkevej bør derfor også have et 
volumen tilpasset hovedbebyggelsen langs Sct. Laurentii vej. 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning dateret 12. juni 2007 og projekt til 

nybygning 
PMU 
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På den baggrund vurderes det fremsendte reviderede projekt at kunne 
godkendes og vurderes også at efterleve intentioner i centerplanen for 
udformning af ny bebyggelse. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at nedrivning af 
bebyggelsen på ejendommen Sct. Laurentii Vej 82 godkendes  

  
•          ansøger meddeles, at udvalget ser positivt på forslaget til cafe i 

stueetagen, men endelig stillingtagen må dog afvente vedtagelse 
af planforslag 200-C 

  
•          Plan- og Miljøudvalget godkender udformningen af det 

reviderede byggeprojekt 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Oversigtskort og revideret projekt.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort og revideret projekt PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Sagen udsættes til mødet den 4. september 2007. 

Fraværende:  

Page 7 of 39Bilag

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_14-08-200...



        

4. Ønske om genoptagelse af sag - ansøgning om 
landzonetilladelse  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Sagen er optaget på dagsordenen efter ønske fra udvalgsmedlem Palle 
Thomsen. 
  
Udvalget behandlede på sit møde den 10. april 2007 en ansøgning om 
landzonetilladelse til udskiftning af de eksisterende bygninger på 
ejendommen Rosenhøjvej 42, 9900 Frederikshavn. Ved det ansøgte 

ønskedes der opført et nybyggeri på i alt 205 m2 heraf 140 m2 bolig. 
Såfremt der ikke kunne opnås landzonetilladelse til et nybyggeri, ønskede 
ansøger at restaurere den eksisterende bebyggelse på samme sokkel. 
  
På udvalgsmødet besluttede et flertal af udvalgets medlemmer at 
meddele afslag på ansøgningen. Afslaget var bl.a. begrundet i at  

•          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 

  

Afslaget omfattede både opførelse af ny bebyggelse samt renovering af 
eksisterende bebyggelse på ejendommen. 

  
Ansøger har i brev af den 22. maj 2007 anmodet om en genoptagelse af 
sagen. Forvaltningen drøftede anmodningen med udvalgsformanden og 
da der ikke vurderedes at være fremkommet ændrede forudsætninger for 
sagen blev det meddelt ansøger at der ikke var fundet grundlag for en 
genoptagelse af sagen. 
  
Ansøger har haft mulighed for at få afgørelsen prøvet ved 
Naturklagenævnet, men har ikke gjort brug af denne klagemulighed. 
Klagefristen for det meddelte afslag er udløbet.  
  
Ansøger ønsker fortsat sagen genoptaget. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          det meddeles ansøger, at udvalget ikke finder grundlag for en 
genoptagelse af sagen 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 
Anmodning om genoptagelse af sag 

Bilag   Fordeling 
1. Anmodning om genoptagelse af sag PMU 
2. Referat af sagens behandling på udvalgsmødet den 

10. april 2007 
PMU 
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 604231.pdf 
Referat af sagens behandling på udvalgsmødet den 10. april 2007 

 604226.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Et flertal af udvalget ønsker at meddele ansøger tilladelse til det ansøgte. Paul 
Rode Andersen tiltræder indstillingen. 

Fraværende:  
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5. Igangsætning af planlægning for nye sommerhusgrunde  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 599608 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Med Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i Region Nordjylland er 
der åbnet mulighed for, at Frederikshavn Kommune kan lokalplanlægge 
for yderligere 89 nye sommerhusgrunde fordelt på tre områder. 
Lodsejerne for to af disse områder ønsker, at lokalplanprocessen 
iværksættes nu. 
  
Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær ansøger på vegne af 
lodsejer om tilladelse til at iværksætte lokalplanlægning for del af matr. 
nr. 15a Råbjerg Ejerlav, Råbjerg. Et areal vest for Lodskovvadvej, hvor 
der ifølge landsplandirektivet er mulighed for at udstykke 11 
sommerhusgrunde under hensyntagen til de på stedet eksisterende 
indlandsklitter 
  
Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær ansøger på vegne af 
lodsejer om tilladelse til at iværksætte lokalplanlægning for matr.nr. 33a 
Sørig beliggende syd for Ålbæk. På dette ca. 15 ha store areal kan der 
udstykkes 60 sommerhusgrunde. 
  
Det er endnu ikke afklaret, hvordan spildevandsafledningen fra området 
skal foretages. 
  
Lovgrundlag 
Lov om planlægning. 
  
Miljømæssige/agenda 21 konsekvenser 
Det bør afklares, hvordan spildevandsbortskaffelsen fra de nye 
sommerhusområder kan etableres. For arealet på matr.nr. 33a Sørig bør 
det desuden klarlægges, hvordan afledningen af overfladevand fra 
arealerne kan varetages, således at der ikke opstår problemer med 
oversvømmelser i området.  
  
Valg af spildevandsløsning vil være en vigtig forudsætning for 
udarbejdelsen af lokalplaner for områderne, da der vil skulle stilles 
særlige krav til grundstørrelse, terrænbearbejdning mv., såfremt 
spildevandsbortskaffelsen skal ske ved nedsivning. 
  
Såfremt spildevandsbortskaffelsen fra området syd for Ålbæk skal ske 
ved etablering af nedsivningsanlæg, vil dette sandsynligvis medføre, at 
bebyggelsesplanen for området må laves om. Dette skyldes, at 
grundstørrelserne i den foreliggende udstyknings- /bebyggelsesplan 

ligger under 2.500 m2, hvilket normalt fastsættes som mindste 
grundstørrelse i områder til nedsivning. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          sagen oversendes til Teknisk Udvalg med henblik på valg af 
spildevandsløsning, og at lokalplanprocessen igangsættes 
herefter 

  
•          lokalplanerne udarbejdes på ansøgers foranledning. 

Lokalplanerne udarbejdes i henhold til de foreliggende 
principansøgninger, landsplandirektivet samt bindinger på 
arealet efter naturbeskyttelsesloven. Såfremt 
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spildevandsbortskaffelsen fra området syd for Aalbæk skal ske 
ved nedsivning, skal der, forud for igangsætningen af 
planlægningen for dette område, udarbejdes en ny 
bebyggelses-/udstykningsplan 

•          ansøger nærmere skal redegøre for bortskaffelsen af 
overfladevand fra området vest for Lodskovvad 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning om tilladelse til lokalplanlægning matr. nr. 15a, Råbjerg 
dateret den 2. juli 2007.pdf 

 Ansøgning om tilladelse til lokalplanlægning matr. nr. 15a, Råbjerg 
dateret den 13. juli 2007.pdf 

 Uddrag fra Landsplandirektiv.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning om tilladelse til lokalplanlægning, matr. 

nr. 15a, Råbjerg, dateret den 2. juli 2007 
PMU 

2. Ansøgning om tilladelse til lokalplanlægning, matr. 
nr. 15a, Råbjerg, dateret den 13. juli 2007 

PMU 

3. Uddrag af landsplandirektiv PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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6. Projektforslag om opførelse af tæt -lave andelsboliger 
ved Toldergårdsvej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 602852 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Der foreligger projektforslag om opførelse af 20-24 tæt-lave boliger på et 
ca. 2,5 ha stort areal ved Toldergårssvej, Skagen. Arealet er beliggende 
ud til Damstedfredningen mod vest og rummer dels en flig af fredningen 
dels § 3 beskyttede arealer, hvor der ikke må bebygges. I området ligger 
der i dag 2 sommerhuse og en bevaringsværdig bolig (Klæbels Villa), - 
ejendomme der alle tænkes inddraget i bebyggelsen/bebyggelsesplanen. 
  
1 2003 godkendte Skagen Byråd et lokalplanforslag for samme område, 
rummende et lignende antal tæt-lave boliger. Lokalplanen blev ikke 
endeligt vedtaget, dels fordi det daværende projektforslag ikke fandtes 
attraktivt nok, dels fordi der var et politisk ønske om, at husene skulle 
bebos hele året. Ved at opføre husene som andelsboliger med 
kommunens godkendelse af andelsboligforeningens vedtægter og 
kommunal garanti, har kommunen mulighed for at sikre, at 
andelshaveren skal have fast bopæl på ejendommen. 
  
Nærværende projektforslag er baseret på et byggemodulsystem, 
Ekspansiva, der oprindeligt er udviklet af Jørn Utzon i 1968. 
Byggesystemet består af enkelte rumelementer, der kan sammenføjes til 
et samlet hus, afhængig af ønsker og form og funktion. Dette medfører, 
at der kan opføres 16 husvarianter med størrelser på mellem 97 m2 og 
131 m2. 
  
Husene opføres i træ med ensidig taghældning. Husene placeres som 
udgangspunkt lavt i terrænet, nede mellem klitterne, hvilket motiverer, 
at husene kan opføres i op til 2 etager med facadehøjder op til ca. 6,75 
m. 
  
Projektforslaget indeholder tre bebyggelsesforslag. Alle projektforslag 
forudsætter en bebyggelsesprocent på max. 35 og respekterer de 
beskyttede § 3 arealer. Forslag 1 indeholder 20 huse og friholder de to 
sommerhusgrunde for bebyggelse. Forslag 2 rummer 24 huse og 
inddrager sommerhusgrundene. Forslag 3 rummer 19 huse med mulighed 
for en senere udbygning med 5 huse på sommerhusparcellerne, i alt 24 
huse. 
  
Forvaltningens bemærkninger 
At genoplive Jørn Utzons Ekspansiva projekt og tilpasse det moderne 
familiers ønsker og behov er i sig selv skelsættende. At bygge i træ falder 
desuden ind under projektet ”Nordiske Træbyer”, hvor Frederikshavn 
Kommune er repræsenteret sammen med andre nordiske byer med 
henblik på at promovere, synliggøre og kvalitetsudvikle træhusbyggeriet i 
Norden. 
  
Som udgangspunkt er der tale om en åben bebyggelsesplan, der tager 
skyldigt hensyn til naturen og den meget sårbare beliggenhed ud til de 
fredede arealer, nærheden til Den tilsandende Kirke mv. 
Parkeringspladserne etableres mod øst som fælles p-pladser, hvoraf der 
stikker grusbelagte stier/køreveje ind til husene. Netop på grund af de 
beskyttede arealer, bevæger landskabet sig helt ind til husene, og 
landskabet får lov til at ligge uforandret. 
  
Forvaltningen finder det problematisk med de høje facader i forbindelse 
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med husene i 2 etager. Enten bør facadehøjden mindskes, eller der skal 
alene opføres huse i 1 etage, hvor facadehøjden bliver ca. 4 meter. 
Rumligt er de 2 etagers huse imidlertid interessante og placeret lavt i 
terrænet, vil klitterne delvist dæmpe indtrykket. Indretningsmæssigt 
synes en lavere facadehøjde ikke at give problemer, og det foreslås, at 
forvaltningen tager kontakt til bygherren med henblik på tilpasning af 
bebyggelsens facadehøjder mod Damstedfredningen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  

•          der udarbejdes lokalplan for 24 tæt-lave andelsboliger ved 
Toldergårdsvej med udgangspunkt i det ovenfor skitserede 
byggeprojekt og bebyggelsesplanen – forslag 4, og der 
accepteres en facadehøjde på 6,75 m og 2 etager 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 6 B1 Udsnit af forslag til boligbebyggelse ved Toldergårdsvej, 
Skagen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udsnit af forslag til boligbebyggelse ved 

Toldergårdsvej, Skagen 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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7. Ændring af plangrundlaget for dele af området ved d et 
tidligere Skagen Sygehus  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574448 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Region Nordjylland har anmodet Frederikshavn Kommune om ændring 
af plangrundlaget for dele af den ejendom som førhen omfattede 
Skagen Sygehus m.v., således at anvendelsesmulighederne herfor 
udvides til et bredere formål end de nuværende, som begrænser sig til 
offentligt formål, sygehus og lignende.  
  
Forvaltningens bemærkninger 
Ejendommen består af 3 bygningsformationer: Træningscenter Skagen, 
Gigt- og Rygcentret og den oprindelige Plesner-bygning. I forbindelse 
med Strukturreformen er sket en ændring af ejerskabsforholdet, således 
at drift og ejerskab af Træningscenter Skagen er overgået til 
Frederikshavn Kommune, mens driften og ejerskabet af Gigt- og 
Rygcentret fortsat varetages af Region Nordjylland. Plesner-bygningen 
ejes af Region Nordjylland. Træningscentret har til huse i den nordlige 
bygningsformation, mens Gigt- og rygcentret er indrettet i det tidligere 
sygehus sengebygninger. Plesner-bygning står hovedsageligt ubenyttet 
hen indrettet med sygehusfaciliteter og indeholder i henhold til BBR én 
lejlighed.   
  
Det nuværende plangrundlag udgøres af Lokalplan nr. SKA. 157-O.40 
fra 1988, som udlægger det område som Plesner-bygninger er 
beliggende i, til offentligt formål til sygehus og lignende med tilhørende 
faciliteter. Områdets anvendelse til offentligt formål er fastholdt i 
Skagen Kommuneplan 2005. En ændring af anvendelsesgrundlaget vil 
derfor medføre krav om udarbejdelse af ny lokalplan samt nyt 
kommuneplantillæg og således involvere en mere overordnet 
kommuneplanlægning. 
  
Regionens anmodning om at ændre plangrundlaget omfatter som 
udgangspunkt den gamle Plesner-bygning, som Regionen har besluttet 
at søge frasolgt, idet det ikke er lykkedes at finde realistiske 
anvendelsesønsker inden for det nuværende plangrundlag. Derfor 
ønskes plangrundlaget udvidet til også at kunne omfatte almindelige 
boligformål.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Kommunen ikke ønsker at ændre på plangrundlaget 
  

•          Sagen sendes til Sundhedsudvalget 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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8. Ansøgning om forhåndstilsagn om boligprojekt på 
Smedeslippen, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 601434 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Tegnestuen Skagen har forespurgt om forhåndsgodkendelse af 
boligprojekt på Smedeslippen i Skagen. 
  
Projektet omfatter 4 huse som er sammenbygget to og to. Omfanget af 
bebyggelse vil være en bebyggelsesprocent på 50, et bebygget areal på 
30%, et etageareal på op til 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 
10m. For realisering af projektet forudsættes et ældre hus nedrevet.  
  
Ansøgeren påpeger, at den nye bebyggelse vil skabe et godt samspil med 
den omkringliggende bebyggelse og områdets skalatyper.  
  
Teknisk Forvaltnings bemærkninger 
Området er omfattet af lokalplan nr. SKA.100-C.10, delområde 3. 
Området er udlagt til boligområde til tæt-lav og åben-lav helårsbeboelse. 
Lokalplanen indeholder bestemmelse om at mindste grundstørrelse er 

400 m2, bebyggelsesprocenten for hver grund må ikke overstige 35 %, 
og det bebyggede areal på hver grund må ikke overstige 20%. 
Bebyggelse må ikke opføres i en højde på mere 1 ½ etage og ikke blive 
højere end 7m. 
  
Bygningen som forudsættes nedrevet er ikke registreret som 
bevaringsværdig/fredet, men der er enkelte bevaringsværdige træer i 
området jf. lokalplanen.  
  
Teknisk Forvaltnings vurdering 
Boligprojektet strider således mod flere principielle forhold i lokalplanen, 
blandt andet bestemmelsen om grundstørrelse og maksimale 
bygningshøjde og vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. En ny 
lokalplan skal som udgangspunkt udarbejdes ud fra kommuneplanens 
rammebestemmelser for området. I rammerne for tæt-lav boligområde er 

mindste grundstørrelse 400 m2, bebyggelsesprocenten maksimalt 30 og 
bygningshøjden maksimalt 1 ½ plan/7 m. Boligprojektet vil derfor 
medføre en relativ stor fortætning af bygningsmassen samt en forøgelse 
af bygningshøjden i forhold til plangrundlaget og vil kræve udarbejdelsen 
af et kommuneplantillæg. 
  
Mod øst grænser projektet op til hotelbebyggelsen ved ”Den Gamle 
Skibssmedie” som også rummer mulighed for bygningshøjder i 2 
etager /12m, men mod vest ses de mere karakteristiske åben- lav 
boligbebyggelser  i op til 1 ½ etage / 7m. Projektet vil således udgøre en 
”udvidelse” af det nuværende område med stor bygningstæthed og 
bygningshøjde og vurderes at indgribe uheldigt i det åbne- lave 
boligområde og det mere sårbare Vesterby.       
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der på bygherrens foranledning og for dennes regning 
igangsættes lokalplanudarbejdelse med henblik på muliggørelse 
af ansøgt boligprojekt, dog således at den maksimale 
bygningshøjde bliver 1 ½ plan /7m samt en maksimal 
bebyggelsesprocent på 30 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 8 B1 Anmodning om forhåndstilsagn vedrørende boligprojekt på 
Smedeslippen Skagen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Anmodning om forhåndstilsagn for boligprojekt 

Smedeslippen i Skagen 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Sagen udsættes til mødet den 4. september 2007. 

Fraværende:  
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9. Ansøgning om ændring af anvendelsesbestemmelser for  
dele af ENV-bygningen, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 603543 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I 2005/2006 blev den tidligere ENV-bygning omdannet til mikrobryggeriet 
Skagen Bryghus. Bryggeriet er indrettet i bygningens stueplan med 
tilhørende bar/restaurent og udeservering. Førstesalen er ubenyttet og 
ønskes af ejerkredsen indrettet  til beboelsesformål som ferielejligheder.  
  
Derfor ansøger ejerkredsen om, at anvendelsesbestemmelserne i 
lokalplanen for området ændres fra de nuværende krav om 
helårsbeboelse til krav om beboelse uden bopælspligt/beboelse, 
subsidiært at der meddeles dispensation til anvendelse af lejligheder på 
førstesalen til fritidsboliger. 
  
Ansøgningen begrundes med, at det ikke vurderes at være muligt, at 
anvende førstesalen til helårsboligformål, grundet den helt særegne 
beliggenhed ovenpå en produktionsvirksomhed.   
  
Området er omfattet af Lkalplan nr. SKA.100-C.10 delområde 3. I 
lokalplanens anvendelsesbestemmelser anføres, at området skal 
anvendes til helårsbeboelse samt forretninger, liberalt erhverv og 
erhverv,som kan indpasses i et boligområde uden genevirkninger. 
  
En anvendelse til sommerhuse vil således stride mod principperne i 
Lokalplan nr. SKA.100-C.10 § 3.1 og 3.8 og vil jf. planlovens § 19, kræve 
udarbejdelse af en ny lokalplan.  
  
I Skagen Kommuneplan 2005 er området rammelagt til centerområde 3, 
Skagen som er udlagt til helårsboligområde, og i rammerne lægges vægt 
på, at områdets karakter som boligområde fastholdes. 
  
Det er et væsentligt planlægningsmæssigt princip i den fysiske 
planlægning, at der sker en tydelig skelnen mellem områder udlagt til 
sommerhuse og områder udlagt til helårsbeboelse. Med henblik på at 
modvirke den uheldige byudvikling, at helårsboligområder ødelægges i 
store dele af året fordi husene alene anvendes som sommerhuse, er det 
vigtigt at fastholde de i lokalplaner og kommuneplaner fastlagte 
beboelsesprincipper.  
  
I den konkrete sag synes ikke væsentlige særlige forhold at gøre sig 
gældende, idet en forudsætning for en lovlig anvendelse til erhverv i 
området netop er, at dette erhverv kan indpasses i boligområdet uden at 
medføre genevirkninger for boligområdet.   
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          områdets anvendelse til helårsboligområde fastholdes 
  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain 

på vegne af ejerkredsen 
PMU 

2. Relevant uddrag fra Lokalplan nr. 100-C.10 PMU 
3. Beliggenhedskort PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 9 B1 Ansøgning fra advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain på vegne af 

ejerkredsen.pdf 
 Pkt. 9 B2 Relevant uddrag fra Lokalplan nr. 100-C-10.pdf 
 Pkt. 9 B3 Beliggenhedskort.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Sagen udsættes til mødet den 4. september 2007. 

Fraværende:  
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10. Ansøgning om tilladelse til opsætning af parasol  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 603572 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til 
opsætning af parasol ud for Skagen Fiskerestaurant.  
  
Ved besigtigelse den 4. juli 2007 er det konstateret, at der er opsat et 
parasolsystem identisk med det, som også var opsat sidste sommer, og 
som gav anledning til flere klager. Sagen blev behandlet på tidligere 
Skagen Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 11. september 2006. 
Udvalget traf afgørelse om, at opstilling af parasollen var i strid med 
Lokalplan nr. SKA 150-E.5. Parasollen blev efterfølgende nedtaget af 
ejeren. 
  
Med henvisning til den tidligere politiske behandling og forvaltningens 
vurdering af, at der ikke er nyt i sagen, blev der den 4. juli 2007 udstedt 
forvarslet påbud og nedtagelse af parasollen. 
  
Plan- og Miljøudvalgsmedlem Inger Støtt ønsker nu sagen genoptaget i 
Plan- og Miljøudvalget. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Det tidligere meddelte afslag af 11. september 2006 fra Skagen 
Kommunes, Teknik- og Miljøudvalg fastholdes 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 10 B1 Beslutning fra Skagen Kommunes Teknik og Miljøudvalg af 
11. september 2006.pdf 

 Pkt. 10 B2 Relevant uddrag af lokalplan 150-E.5.pdf 
 Pkt. 10 B3 Fotos af 4. juli 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Beslutning fra Skagen Kommunes, Teknik- og 

Miljøudvalget af den 11. september 2006 
PMU 

2. Relevant uddrag fra Lokalplan nr. SKA 150-E.5 PMU 
3.  Fotos af 4. juli 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Sagen udsættes til mødet den 4. september 2007. 

Fraværende:  
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11. Ansøgning om dispensation fra lokalplan  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 344622 
Sbh: TF/andy 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Stengrillen i Jerup v/Bent Størup ansøger med den begrundelse, at der 
skal være byfest i Jerup om dispensation fra Lokalplan 01.09.01 til at 
have hoppeborgene opstillet i 10 dage ud over den i lokalplanen tilladte 
periode. Det vil sige, at borgene vil blive pakket ned den 25. august i 
stedet for den 15. august. 
  
Byfesten afholdes den 18. august. 
  
En dispensation fra lokalplanen kan kun meddeles efter forudgående 
naboorientering, medmindre byrådet skønner, at en forudgående 
orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, 
der normalt skal orienteres. 
  
Lokalplanens forhistorie taget i betragtning er det måske tvivlsomt, om 
en forudgående orientering vil være af underordnet betydning for 
genboerne. Da ansøgningen om dispensation først er indgået i Teknisk 
Forvaltning den 2. august er det ikke muligt at nå at naboorientere. 
  
Opmærksomheden henledes på en eventuel dispensations 
præcedensskabende virkning. 
  
Det er forvaltningens vurdering, at såfremt udvalget ønsker –uden 
naboorientering - at meddele dispensation fra lokalplanen, bør fravigelsen 
fra lokalplanen være så beskeden, at der kan siges at være tale om en 
dispensation af underordnet betydning for genboerne. Dispensationen bør 
således begrænses mest muligt. Det bør samtidigt indskærpes over for 
ansøger, at der ikke fremover kan forventes meddelt dispensation fra 
tidsfristen, og at eventuelle byfester og lignende må afholdes inden for 
den i lokalplanen anførte periode, hvis hoppeborgene spiller en rolle for 
aktiviteten. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          det med ovennævnte indskærpelse meddeles dispensation fra 
lokalplanen til opstilling af hoppeborgene, således at de pakkes 
væk senest den 19. august 2007 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 11 B1 Stengrillen - ansøgning om dispensation.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Stengrillen - Ansøgning om dispensation fra 

lokalplan 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstilligen tiltrædes med den præcisering, at der ikke fremover kan forventes 
nogen dispensation. Inger Støtt kan ikke tiltræde indstillingen. 

Fraværende:  
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12. Råstofplan 2008 -2020 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 602292 
Sbh: TF/mini 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Idéfasen for den nye råstofplan varer indtil 17. august 2007. I den 
forbindelse har kommunen mulighed for at fremsætte bemærkninger og 
ideer til planens indhold. 
  
Råstofplanen bliver gældende for de næste 12 år. Planen revideres hvert 
4. år. Graveområderne skal dække råstofbehovet i 2 planperioder (24 
år). 
  
Kommunalbestyrelsen er bundet af den regionale råstofplan. Når 
Regionsrådet har vedtaget råstofplanen endeligt, skal kommunen optage 
og respektere den i kommuneplan 09. 
  
Regionen skal senest den 1. januar fremlægge forslag til råstofplan i 
offentlig høring. Den endelige råstofplan forventes vedtaget senest uge 
20 i 2008. 
  
I Frederikshavn Kommune blev der i 2005 indvundet 406.000 m3 
sand/grus/ler og 34.000 m3 rødbrændende ler     
  
Regionen har i idefasen anmodet om at kommunerne tage stilling til 
følgende: 
  

1.             Skal råstofplanen som generel regel have, at færdiggravede 
råstofområder i drikkevandsområder efterbehandles til 
ekstensivt landbrug, skov eller naturområder for at beskytte 
grundvandet? 

  
2.             Er der råstofområder i den nuværende regionplan, der bør 

opgives på grund af andre stærke interesser som fx 
infrastruktur eller natur? (se vedlagte kort over nuværende 
råstofområder) 

  
3.             Hvilke områder skal udlægges i råstofplanen for at sikre 

råstofforsyningen i de kommende 24 år? (Se indkomne forslag 
nedenfor) 

  
4.             Skal nye råstofområder uden for drikkevandsområder i 

Frederikshavn Kommune efterbehandles til landbrugsjord, 
rekreative arealer eller natur? (Hvert område vurderes for sig) 

  
5.             Er der store anlægsinvesteringer i sigte i Frederikshavn 

Kommune, der medfører øget behov for sand og grus m.m. i 
forhold til gennemsnittet?  

  
Forvaltningens bemærkninger til ovennævnte punkter 
  

1.             Nye undersøgelser viser, at drikkevandskvaliteten ikke 
påvirkes, når der stadig er et lerlag efter endt efterbehandling 
af en råstofgrav. Frederikshavn Kommune har imidlertid et 
problem med nitratudvaskning. Derfor bør der indarbejdes en 
generel regel om efterbehandling til ekstensivt landbrug, natur 
eller skov, hvor der ikke er lerunderlag.  

  
2.             Der er ikke umiddelbart nogle interessante områder mht. 
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infrastruktur eller natur. 
  

3.             Alle viste områder foreslås medtaget som råstofområder. Dog 
skal det store lerindvindingsområde omkring Dybvad 
minimeres af hensyn til bebyggelse, veje og natur. Området 
er kendetegnet ved forekomster af ler med meget højt indhold 
af aluminium. Denne lertype findes i meget små ”lommer” 
med typisk 1000 tons i hver ”lomme”. Der forventes 
maksimalt indvundet 50.000-100.000 tons ler i det samlede 
område. 

  
Området nord for Syvsten indeholdt beskyttede naturområder 
i det oprindelige forslag. Kommunen foreslår at kun det 
skraverede område medtages (dvs. ingen beskyttet natur). 
  
Forvaltningen foreslår følgende områder til at indgå som 
råstofområder i den kommende råstofplan: 
•        Del af matr. nr. 6a, 8b m.fl., Den mellemste del, 

Skæve (kortbilag 1). Bevarelse af det nuværende 
graveområde. Fyldsand 

•        Del af matr. nr. 15a, Den mellemste del, Skæve 
(kortbilag 1). Fyldsand med en del grus 

•        Del af matr. nr. 7a, Gærum By, Gærum (kortbilag 2) 
•        Del af matr. nr. 19a, 2a og 2h, Grønhede, Volstrup 

(kortbilag 3) 
•        Område mellem Kvissel og Øster Holmen (kortbilag 

4) 
•        Del af matr. nr. 2c, 2d og 3, Skølstrup, Volstrup, del 

matr. nr. 3a og 4a, Øksenhede, Volstrup, (kortbilag 5) 
•        Området fra Brønden gennem Dybvad til Præstbro. 

Bebyggelse, andre anlæg og beskyttet natur sorteres 
fra 

  
4.             Arealerne skal som udgangspunkt efterbehandles til 

landbrugsjord. Kommunen vil gerne have mulighed for at 
udlægge egnede arealer til rekreative formål. 

  
5.             Forvaltningen er ikke bekendt med at der er nogle projekter i 

sigte, der medfører behov for meget store mængder råstof. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der bør indarbejdes en generel regel om efterbehandling til 
ekstensivt landbrug, natur eller skov, hvor der ikke er 
lerunderlag 

  
•          der ikke umiddelbart er nogle interessante områder med 

hensyn til infrastruktur eller natur 
  

•          følgende områder indgår som råstofområder i den kommende 
råstofplan: 

•        Del af matr. nr. a, 8b m.fl., Den mellemste del, 
Skæve (kortbilag 1). Bevarelse af det nuværende 
graveområde. Fyldsand 

•        Del af matr. nr. 15a, Den mellemste del, Skæve 
(kortbilag 1). Fyldsand med en del grus 

•        Del af matr. nr. 7a, Gærum By, Gærum (kortbilag 2) 
•        Del af matr. nr. 19a, 2a og 2h, Grønhede, Volstrup 

(kortbilag 3) 
•        Område mellem Kvissel og Øster Holmen (kortbilag 
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4) 
•        Del af matr. nr. 2c, 2d og 3, Skølstrup, Volstrup, del 

matr. nr. 3a og 4a , Øksenhede, Volstrup,  (kortbilag 
5)  

•        Området fra Brønden gennem Dybvad til Præstbro. 
Bebyggelse, andre anlæg og beskyttet natur sorteres 
fra 

•          arealerne skal som udgangspunkt efterbehandles til 
landbrugsjord. Kommunen vil gerne have mulighed for at 
udlægge egnede arealer til rekreative formål 

  
•          der ikke er projekter i sigte, der medfører behov for meget 

store mængder råstof 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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13. Ændring af varmeplan - Projektforslag for 
fjernvarmeforsyning af Strandby havn - Nord  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 583030 
Sbh: TF/jast 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Strandby Varmeværk har fremsendt projektforslag for 
fjernvarmeforsyning af den nordlige del af Strandby havn. 
  
Ifølge Lokalplan 03.11.01 skal der ved kollektiv varmeforsyning udlægges 
naturgas i området. Naturgas Midt-Nord, som er forsyningsansvarlig i 
området har dog skriftligt meddelt, at de ikke ønsker at udlægge 
forsyningsnet for naturgas i området.   
  
Projektforslaget er ikke i strid med varmeplanlægningen i Frederikshavn 
Kommune, men medvirker til at udvide det kollektive 
varmeforsyningsområde. 
  
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om 
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 
13. december 2005.  
  
Projektforslaget har været i høring hos Naturgas Midt-Nord og berørte 
grundejere jf. ovennævnte bekendtgørelse, og der er ikke fremsendt 
indsigelser mod projektforslaget. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          det indstilles til byrådet, at projektforslaget godkendes 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 13 B1 Projektforslag.pdf 
 Pkt. 13 B2 Skrivelse fra Naturgas Midt-Nord.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Projektforslag PMU 
2. Skrivelse fra Naturgas Midt-Nord PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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14. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for 
fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Niels Ju els 
Vej Nord  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 592504 
Sbh: TF/jast 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Frederikshavn Forsyning har fremsendt projektforslag for 
fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Niels Juels Vej Nord i 
Frederikshavn. 
  
Boligområdet ligger udenfor den eksisterende varmeplan for 
Frederikshavn By, men grænser op til et eksisterende fjernvarmeområde, 
hvorfor det er naturligt, at det bliver en del af det samlede kollektive 
varmeforsyningsområde i Frederikshavn By.  
  
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om 
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 
13. december 2005.  
  
Projektforslaget har været i høring hos Naturgas Midt-Nord jf. 
ovennævnte bekendtgørelse, og der er ikke fremsendt indsigelser mod 
projektforslaget.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          det indstilles til byrådet, at projektforslaget godkendes 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 14 B1 Projektforslag.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Projektforslag PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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15. Nyt renovationssystem for private husstande i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 603369 
Sbh: TF/jast 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
AVØ A/S har udarbejdet forslag til nyt renovationssystem i Frederikshavn 
Kommune, primært gældende for énfamiliehusstande. 
  
Formålet med det nye renovationssystem er, at sikre et ensartet 
serviceniveau i hele Frederikshavn Kommune samt undgå 
arbejdsmiljøproblemer, nedbringe mængden af brændbart affald og 
minimere driftsproblemer.  
  
Det nye renovationssystem ønskes indført pr. 1. januar 2008 og skal 
erstatte de eksisterende renovationssystemer, som er fortsat fra de 3 
gamle kommuner.  
  
Hovedelementerne i det nye renovationssystem er: 
  

•          brændbart restaffald indsamles som i dag 
•          batterier indsamles som ”fryseposeordning” på låget af 

indsamlingsmateriel 
•          papir og pap indsamles i en 130 l. minicontainer opstillet ved 

samtlige husstande og tømmes månedligt  
•          I områder, hvor der i dag er indsamling af papir af frivillige 

organisationer, opstilles og tømmes minicontainere kun, såfremt 
husstanden ønsker det 

•          Flasker indsamles i flaskebobler opstillet i boligområder og 
centrale steder  

  
Den eksisterende kontrakt for indsamling af dagrenovation i tidligere 
Skagen Kommune udløber 31. december 2007, hvorfor opgaven skal 
udbydes på ny. Dette skal ske senest september d.å., for at en ny aftale 
kan være på plads til 1. januar 2008.  
  
Bliver det vedtaget at indføre det nye indstillede renovationssystem skal 
indkøb af minicontainere i licitation senest oktober d.å. for at disse kan 
være placeret ved husstandene ved udgangen af 2007.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          forslag til nyt renovationssystem fremsendes til byrådet til 
godkendelse 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 15 B1 Forslag til nyt renovationssystem.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til nyt renovationssystem PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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16. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 223 -B og 
Kommuneplantillæg nr. SKA 09/05 for tæt-lav 
boligbebyggelse syd for Cronborgvej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569885 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA 223-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 09/05 
for tæt-lav boligbebyggelse syd for Cronborgvej, Skagen har været 
offentligt fremlagt i perioden 13. december 2006 - 7. februar 2007. Der 
er indkommet 6 indsigelser, herunder indsigelser fra to boligforeninger og 
en grundejerforening. 
  
Lokalplanen omfatter et areal til opførelse af i alt 48 tæt-lave boliger ved 
ændring af en eksisterende lokalplan fra åben-lav til tæt-lav 
boligbebyggelse og ved inddragelse af grønne arealer øst og vest herfor 
  
Indsigelserne drejer sig primært om inddragelse af de grønne arealer og 
om adgangsforholdene til området. Indsigelserne er behandlet i 
indsigelsesnotat af 14. marts 2007 med forvaltningens bemærkninger og 
indstilling. 
  
Skagen Byråd vedtog den 4. december 2006 at fastholde inddragelsen af 
5 parceller i det grønne område, jf. referat fra byrådsmødet den 4. 
december 2006. Der er i indsigelsesperioden modtaget indsigelser fra 
beboere fra nabobebyggelsen mod udlæg af de 5 parceller jf. 
indsigelsesnotat af 14. marts 2007. 
  
Der vedlægges to alternative bebyggelsesforslag til politisk beslutning – 
henholdsvis med og uden de 5 parceller, jf. bilag 1 og 2 til 
indsigelsesnotat af 14. marts 2007. 
  
Der er gennemført en miljøscreening, der viser, at der ikke er behov for 
en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Det anbefales dog, at der 
foretages en nærmere analyse af, hvorledes den øgede trafikbelastning af 
Cronborgvej vil påvirke trafiksikkerheden særligt gennem skoleområdet. 
  
Miljøscreeningen har været offentligt fremlagt i perioden 23. maj 2007 – 
20. juni 2007. Der er ikke modtaget klager til screeningen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at Lokalplan nr. SKA 
223-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 09/05 vedtages endeligt 
med de af forvaltningen foreslåede ændringer 

  
•          fastholde Skagen Byråds beslutning af 4. december 2006 om at 

inddrage 5 parceller i det grønne område  
  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan nr. SKA 223-B og Kommuneplantillæg nr. 

SKA 09/05 
PMU 

2. Indsigelsesnotat af 14. marts 2007 herunder bilag 1 
og 2 

PMU 

3. Referat af udvalgsbeslutninger og Skagen Byråds 
beslutning af 4. december 2006 

PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 16 B1 Lokalplan nr. SKA 223-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 

0905.pdf 
 Pkt. 16 B2 Indsigelsesnotat af 14. marts 2007 herunder bilag 1 og 2.pdf 
 Pkt. 16 B3 Referat fra udvalgsbeslutninger ot Skagen Byråds beslutning 

af 4. december 2006.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes, dog således at de 5 boliger i den grønne kile udtages af 
planen, således at kilen bevares. 

Fraværende:  
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17. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 225 -B og 
Kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for et boligområde 
ved Højen, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569375 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA 225-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 
for et boligområde ved Højen, Skagen har været offentligt fremlagt i 
perioden 13. december 2006 – februar 2007. Der er modtaget 18 
indsigelser til lokalplanforslaget. 
  
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget med det 
resultat, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Der er ikke 
indkommet klage af screeningsafgørelsen. 
  
Lokalplanforslaget omhandler bebyggelse med 6 helårsboliger. Området 
har i eksisterende Lokalplan nr. 129-B.58 og den tidligere Lokalplan nr. 
24-B.24 været udlagt til fællesareal for boligerne ved Munkeklit. Af 
Lokalplan nr. 24-B.24 fremgår det, at ”Grundejerforeningen har pligt til 
vederlagsfrit at tage skøde på veje og fællesarealet inden for lokalplanens 
områder”. 
  
Generelt hævdes det fra dem, der gør indsigelser, at den manglende 
tilskødning af arealet til grundejerforeningen ikke i sig selv giver adkomst 
til fællesarealet, og at kommunen har et medansvar, idet kommunen har 
undladt at håndhæve de tidligere lokalplaner.  
  
Kommunen kan ikke tage økonomiske hensyn ved behandling af sager i 
henhold til planloven, og ejerforholdene er i princippet kommunen 
uvedkommende. Kommune kan i en lokalplan regulere arealer, 
anvendelsesforhold mv., og forvaltningen finder i dette tilfælde, at der er 
en relevant planlægningsmæssig begrundelse for at inddrage arealet til 
boligformål. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan nr. SKA 
225-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 vedtages endeligt 
med de af forvaltningen foreslåede ændringer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 17 B1 Lokalplan nr. SKA 225-B og Kommuneplantillænr. nr. SKA 
0405.pdf 

 Pkt. 17 B2 Udvalgsreferater og referat fra byrådets møde den 4. 
december 2006.pdf 

 Pkt. 17 B3 Indsigelsesnoat af 19. marts 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan nr. SKA 225-B og Kommuneplantillæg nr. 

SKA 04/05 
PMU 

2. Udvalgsreferater og referat fra byrådets møde den 
4. december 2006 

PMU 

3. Indsigelsesnotat af 19. marts 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Der fremlagdes på mødet en supplerende indsigelse fra ejeren af Sønderhede 4. 
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Udvalget ønsker ikke at tiltræde indstillingen, hvorefter planforslaget bortfalder. 

Fraværende:  
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18. Forslag til lokalplan FRE.02.01.01 Lomanshaven Nord  og 
forslag til kommuneplantillæg nr 89 for Frederiksha vn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591441 
Sbh: TF/peh 
  
Besl.komp: PMU/ØU//BR 

Sagsfremstilling 
I forlængelse af Frederikshavn Kommunes salg af storparcel nord for 
Lomanshaven i Elling i efteråret 2006 er der med baggrund i det ved 
salget udarbejdede projektforslag, udarbejdet et lokalplanforslag for 
arealet. Lokalplanforslaget omfatter tillige et mindre areal mod nordvest, 
som køberen i forvejen var ejer af. 
  
Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres ca. 30 helårsboliger som 
åbent-lavt byggeri. Grundene udstykkes med en størrelse på mindst 

1.000 m2. 
  
Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for bebyggelsens karakter, 
omfang, ydre fremtræden, vej- og stiforhold og udlægning af fælles 
opholdsområder. 
  
Lokalplanforslaget omfatter en del af kommuneplanens rammeområde 
B.02.07., som der ikke er udarbejdet rammebestemmelser for. 
Lokalplanforslaget nødvendiggør således udarbejdelse af et tillæg til 
kommuneplanen, der overfører denne del af område B.02.07 til 
rammeområde B.02.01. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med 
rammebestemmelserne for B.02.01. Kommuneplantillægget har 
betegnelsen Kommuneplantillæg nr. 89. 
  
Der er gennemført en miljøscreening af såvel lokalplanforslag som 
kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om 
Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering af forslagene. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg sendes i 
offentlig debat 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 18 B1 Forslag til Lokalplan FRE 02.01.01 Lomanshaven Nord og 
Kommuneplantillæg nr. 89 til Kommuneplan Frederikshavn.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan FRE 02.01.01 Lomanshaven 

Nord og Kommuneplantillæg nr. 89 til Kommuneplan 
Frederikshavn 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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19. Lokalplan og VVM -redegørelse for ferie - og 
fritidsområde, Palm City  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 588333 
Sbh: TF/mael 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

 
Sagsfremstilling 
Plan- og Miljøudvalget blev den 26. juni 2007 orienteret om den 
igangværende planlægning for et større ferie- og fritidsområde, Palm 
City, herunder den nærmere anvendelse af arealet samt placering og 
udformning af byggeriet. 
  
Plangrundlaget, der omfatter kommuneplantillæg med VVM-redegørelse 
og miljøvurdering samt lokalplan, er efterfølgende blevet færdiggjort.  
  
Lokalplanens indhold 
Forslaget til lokalplan muliggør følgende anvendelse af arealet: 

•          160 boliger i op til 2½ etager på arealet imellem Skagensbanen 
og områdets østligste afgrænsning 

  
•          ca. 300 lejligheder som etagebebyggelse fordelt på 4 boligtårne i 

10 og 12 etager samt en centerbebyggelse på i alt ca. 35.000 m² 
i op til 6 etager på arealet imellem Skagensbanen og Skagensvej. 
Centret kan anvendes til vandland, sport, konferencer, kontorer, 
butikker m.v. Centret placeres med facade mod Skagensvej og 
golfbanearealet 

  
•          600 boliger i op til 2½ etager integreret i et 18-hullers 

golfbaneareal vest for Skagensvej samt 25 lejligheder i 
tilknytning til klubhuset. 

  
Området vil blive vejbetjent via krydset Skagensvej/Apholmenvej/Flade 
Engvej. En tilfredsstillende trafikafvikling vil forudsætte, at rundkørslen 
udbygges, men den nærmere udformning af rundkørslen er uafklaret. De 
indledende drøftelser med Vejdirektoratet er igangsat. 
  
Lokalplanen sikrer, at der etableres stier på tværs af området, herunder 
at der anlægges gangtunneller under Skagensvej og Skagensbanen. 
Stierne sikres sammenhæng med eksisterende stier uden for området, fx 
ved Lerbæk Skov.  
  
VVM-redegørelsens og miljøvurderingens indhold  
VVM-redegørelsen og miljøvurderingen skal belyse anlæggets virkninger 
på miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle 
konsekvenser af byggeriet, trafik, støj samt grundvand og overfladevand. 
Det fremgår af VVM-redegørelsen, at en realisering af lokalplanen bl.a. vil 
betyde, at: 

•          eksisterende naturværdier vil forsvinde eller forringes – herunder 
grundlaget for den globalt truede fugleart engsnarren – men at 
golfbanearealet skal udformes således, at der etableres 
erstatningsbiotoper og forsøges at skabe mulighed for fortsat 
eksistensgrundlag for engsnarren 

  
•          det store antal gæsters eventuelle påvirkning af natura 2000 

området øst for projektområdet skal overvåges med henblik på 
en vurdering og håndtering af eventuelle konsekvenser for 
området 

  
•          centerbygning og de højeste boligbebyggelser vil markere sig 
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tydeligt i det flade landskab 
  

•          bygningerne vil berøre naboområder med skyggevirkninger - 
primært i sommermånederne kort før solnedgang - samt 
eventuelt med refleksioner fra glaspartier 

  
•          trafikken i området vil stige, hvilket øger behovet for en 

ombygning af rundkørslen syd for området for at kunne sikre en 
tilfredsstillende trafikafvikling 

  
•          der ikke vil blive skabt flere støjbelastede boliger, og at 

støjbelastningen fra trafikken forøges i beskedent omfang 
(mindre end 1 dB), hvilket ikke vil være mærkbart over for de 
berørte 

  
•          vandværk og renseanlæg har kapacitet til at klare den øgede 

belastning 
  

•          der tilbydes en række aktivitetstilbud og åbnes for en adgang til 
et område, der tidligere har været svært tilgængeligt   

  
Lokalplan og VVM-redegørelse vil blive gennemgået på mødet. 
  
Det er aftalt med bygherre, at der i offentlighedsperioden afholdes et 
offentligt møde, hvor projektet og de væsentligste elementer af VVM-
redegørelsen præsenteres. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at forslag til 
Lokalplan nr. FRE 10.37.01 samt Kommuneplantillæg nr. 90 med 
VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages og udsendes i 
offentlig debat i 8 uger. Det indstilles desuden, at forvaltningen 
bemyndiges til at færdiggøre planmaterialet på baggrund af 
drøftelserne 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 19 B1 Forslag til Lokalplan FRE 10.37.01 og Kommuneplantillæg nr. 
90.pdf 

 Pkt. 19 B2 Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport.pdf 
 Pkt. 19 B3 Tidsplan.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan FRE 10.37.01 og 

Kommuneplantillæg nr. 90 
PMU 

2. Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport PMU 
3. Tidsplan PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde forslagets 
bestemmelser omkring boligtårnenes højde og centerbygningens omfang samt 
antallet af boliger. 

Fraværende:  
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20. Orienteringssag - Klage over gener fra supermarked  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 604065 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling: 
Udvalgsmedlem Paul Rode Andersen har bedt om at få sagen optaget på 
dagsordenen, idet han ønsker at kende forvaltningens tilgang til sagen. 
  
Ejerne af to ejendomme på Gl. Skagensvej i Frederikshavn har fremsendt 
klager over forskellige forhold på ejendommen Gl. Skagensvej 85, hvor 
der er placeret et supermarked.  Klagerne vedrører blandt andet 
trafikforholdene på stedet, varetilkørsel til ejendommen, 
affaldshåndtering samt spørgsmålet, om kommunens tilladelser til 
udvidelser af forretningen er i strid med den gældende lokalplan for 
området. 
  
Forvaltningen har i juni 2007 besvaret den del af klagerne, der vedrører 
spørgsmålet om, hvorvidt kommunens tilladelser til at foretage udvidelser 
af bygningsmassen på ejendommen er i strid med den gældende 
lokalplan for området. Det fremgik af forvaltningens svar, at det er 
vurderet, at de meddelte tilladelser og dispensationer ligger indenfor det 
råderum som kommunen har efter planlovens § 19 (hjemmel til 
dispensation fra lokalplan) og at den foretagne sagsbehandling lever op til 
de formelle krav som lovgivningen stiller. Efter at have modtaget 
forvaltningens svar, har den ene af naboerne rettet henvendelse til 
medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg, idet han 
ikke er tilfreds med forvaltningens vurdering af sagen.  
  
Ejendommen Gl. Skagensvej 85 er beliggende i et område som er 
omfattet af lokalplan FRE.300-1 fra 1979. Ejendommen ligger i 
lokalplanens zone 2, der er udlagt til bolig- og erhvervsformål. Det er i 
lokalplanbestemmelserne angivet, at der på matr.nr. 23 eg kan opføres 
og indrettes bebyggelse til erhvervsformål (supermarked). Det er videre 
anført, at der indenfor lokalplanens zone 2, hvor forretningen er 
beliggende, ikke må opføres eller indrettes bebyggelse til eller på anden 
måde må udøves erhverv, som efter byrådets skøn kan være til gene for 
omgivelserne ved brand eller sprængfare, rystelser, røg, støv, lugt, ved 
særligt trafikskabende funktioner eller lignende. Målt i størrelse er den 
væsentligste udvidelse af bebyggelsen på ejendommen foretaget i 1991, 
hvor der blev meddelt dispensation fra lokalplanen (dispensation til 
opførelse af bebyggelse på areal udlagt til parkering samt overskridelse af 

lokalplanens byggefelt) til en forøgelse af bygningsarealet fra ca. 720 m2 
til i alt 2.354 m2. Til grund for meddelelsen af dispensationen lå, at det 
var vurderet, at den ansøgte dispensation var af mindre væsentlig 
betydning, da udvidelsen var placeret indenfor det område som i 
lokalplanen var udlagt til bolig- og erhvervsformål. De af de omboende, 
der havde fremsat bemærkninger til den forudgående naboorientering, 
blev orienteret om kommunens afgørelse med dertil hørende 
klagevejledning. Afgørelsen blev ikke påklaget.  
  
Der er i 2006/7 meddelt tilladelse til afskærmning og overdækning af en 

eksisterende varegård på ejendommen med et areal på ca. 122 m2. 
Tilladelsen blev meddelt på baggrund af at det var vurderet, at arealet 
allerede på tidspunktet for tilladelsen blev anvendt til samme formål og at 
der dermed ikke blev inddraget opholds- og parkeringsarealer. Det blev 
desuden lagt til grund, at den fremtidige bebyggelsesprocent ved det 
ansøgte ikke ville overstige 40. 
  
Behandlingen af de øvrige dele af sagen pågår i øjeblikket og er ikke 
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afsluttet. I bestræbelserne på at få løst nogle af problemerne bliver der 
afholdt et møde mellem parterne i sagen i den nærmeste fremtid. 
  
Lovgrundlag 
Lov om planlægning. 
Lov om miljøbeskyttelse. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          redegørelsen tages til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 20 B1 Svarbrev til naboer vedr forholdet til lokalplan.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Svarbrev til naboer vedr. forhold i lokalplanen PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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21. Efterretningssag - Miljøgodkendelse af skydebane på 
Jagtcenter Nord, Dyrhedevej 16, Sæby  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Miljøafdelingen har miljøgodkendt skydebanen på Jagtcenter Nord. 
Miljøgodkendelsen erstatter eksisterende miljøgodkendelse dateret den 
18. august 1987. 
  
Miljøgodkendelsen giver mulighed for at skyde mere end hidtil. 
Miljøgodkendelsen bygger på ansøgte oplysninger, lokalplanens vilkår og 
de retningslinier som Miljøstyrelsen har opsat i vejledning nr. 1, 1995, 
hvori også indgår anvendelse fordelt på årstider. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget tager sagen til efterretning 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Til efterretning. 

Fraværende:  

Page 38 of 39Bilag

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_14-08-200...



Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  

Page 39 of 39Bilag

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_14-08-200...


