
Referat Plan- og Miljøudvalget 

Ordinært møde 

Dato  4. september 2007

Tid  13:45

Sted  Byrådssalen, Skagen Rådhus

NB. Afgang med bus fra Fasanvej 1, Frederikshavn kl. 13.00. Rundtur i Skagen fra kl. 
13.45 - til ca. kl. 16.00. Herefter fortsætter mødet i Byrådssalen. 
Inger Støtt deltog ikke i behandling af punkternr. 2-13 og 22-25.

Fraværende 

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. Forslag til Lokalplan nr. SKA.200.C1, SKA.200.C2, 
SKA.200.C3, SKA.200.C4 - centerområde i Skagen 
bymidte  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 602813 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/PMU Sagsfremstilling 

Centerområdet i Skagen bymidte opdeles i 4 delområder C1, C2, C3, C4 
og et tilsvarende antal lokalplaner. C1-området udgør den centrale 
bymidte, C2-området ”yderfløjene” mod henholdsvis øst og vest, C3-
området boligområderne og C4-området nord for Chr. d. X’s Vej 
udlægges til større forretninger, institutioner mv. 
  
C1- og C2 områderne omfatter differentierede centerfunktioner herunder 
butikker, institutioner, administration og liberale erhverv, hotel- og 
restaurationsvirksomheder, helårsboliger mv. C3-området rummer de 
rene boligområder, og C4-området tillader butikker og institutioner at 
brede sig både i højden og i drøjden nord for Chr. d. X’s Vej. Herved 
tilvejebringes et differentieret forretningsudbud for hele centerområdet og 
virksomheder, som vil have vanskeligt ved at placere sig i den centrale 
bymidte, får her friere udfoldelsesmuligheder. 
  
Som udgangspunkt er der tale om bevarende lokalplaner, hvor de mange 
fredede og bevaringsværdige bygninger i Skagen by skal sikres. Samtidig 
åbnes der mulighed for, at nye huse og om- og tilbygninger i forbindelse 
med ikke bevaringsværdige bygninger kan opføres mere tidssvarende 
under hensyntagen til den arkitektoniske kvalitet. Således kombineres 
bevaringsplanlægning i lokalplanerne med videreudvikling og 
nyfortolkning af arkitekturen og bymiljøet med respekt for Skagens 
særlige bygningskultur. 
  
Redegørelsesdelen er den samme i de 4 lokalplaner og omhandler de 
overordnede træk i centerstrukturen. Som noget nyt foreslås fremhævet 
byens centrale pladsdannelser i forbindelse med hvilke, der kan placeres 
caféer, restauranter, gallerier og lignende. En anden nyhed er muligheden 
for at omdanne godsbanesporet, som i dag gennemskærer bymidten, til 
en ”rambla”, der forbinder byen og havnen og ud til hvilken, der ligeledes 
kan etableres forskellige bymæssige aktiviteter. 
  
Lokalplanerne erstatter lokalplanforslag nr. 200-C, der blev vedtaget af 
Skagen Byråd i juni 2006. Indsigelserne til lokalplanforslaget er behandlet 
i indsigelsesnotat af 6. september 2006 og samlet op i nærværende 
lokalplaner.  
  
De væsentligste indsigelser omhandler afgrænsningen imellem C1-
området og de omgivende delområder. I forbindelse med vedtagelsen af 
Lokalplanforslag nr. 200-C besluttedes det, at flere af de nærmest 
beliggende parceller bagved ejendommene langs Sct. Laurentiivej skulle 
inddrages til centerformål. Hensigten hermed var at skabe plads til det 

detailhandelsareal på 5-6.000 m2, som der i en detailhandelsanalyse 
udarbejdet af Skagen Byråd vurderedes at mangle inden for en 10-15 års 
periode. 
  
Indsigelserne fremfører, at der ikke bør kunne etableres 
detailhandelsbutikker eller andre centerfunktioner i et så følsomt område 
som Gæstgiverstien med bebyggelsesprocenter på 80. Forvaltningen 
foreslår som følge heraf 5 parceller nord for Gæstgiverstien udtaget af 
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centerområdet og tilbageført til det tilstødende boligområde.  
  
Forvaltningens begrundelse herfor er, at de omtalte parceller, som de 
eneste af de indlemmede parceller, ligger i 3. position fra Sct. Laurentii 
Vej og dermed længere væk fra ”strøget” end de andre indlemmede 
parceller. Samtidig tillægges det betydning, at omdannelsen af 
boligparcellerne til parceller i centerområdet vil medføre en uheldig og 
ikke tilsigtet fortætning af det oprindelige boligmiljø ved Gæstgiverstien, 
som udgør et af Østerbys kulturhistoriske oplevelsesområder. 
  
Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslagene, 
og den planlagte anvendelse af områderne vurderes ikke at påvirke 
miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering 
af planer og programmer. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke 
skal udarbejdes en miljøvurdering. 
  
Forvaltningen vil på mødet lægge op til en diskussion af følgende emner: 

•          butiksstørrelser 
•          grundstørrelser 
•          inden-/udendørs servering 
•          bebyggelse i skel 
•          bebyggelsesregulerende bestemmelser 
•          trafik 

  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget  drøfter de skitserede principper med 
henblik på genoptagelse af punktet på næste Plan- og Miljømøde 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 1 B1 Forslag til Lokalplan SKA.200.C1 Centerområde 1 for Skagen 
Bymidte.pdf 

 Pkt. 1 B2 Forslag til Lokalplan SKA.200.C2 Centerområde 2 for Skagen 
Bymidte.pdf 

 Pkt. 1 B3 Forslag til Lokalplan SKA.200.C3 Centerområde 3 for Skagen 
Bymidte.pdf 

 Pkt. 1 B4 Forslag til Lokalplan SKA.200.C4 Centerområde 4 for Skagen 
Bymidte.pdf 

 Pkt. 1 B5 Indsigelsesnotat af 6. september 2006.pdf 
 Pkt. 1 B6 Dagsordensreferat af 11. september 2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplanforslag nr. SKA.200.C1  PMU 
2. Lokalplanforslag nr. SKA.200.C2 PMU 
3. Lokalplanforslag nr. SKA.200.C3 PMU 
4. Lokalplanforslag nr. SKA.200.C4 PMU 
5. Indsigelsesnotat af 6. september 2006 PMU 
6. Dagsordensreferat af 11. september 2006 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Sagen drøftes og genoptages på næste møde. 

Fraværende:  
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2. 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 
  

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

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort og revideret projekt PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Udvalget ønsker ikke at meddele tilladelse til det ansøgte. 

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

Bilag   Fordeling 
1. Anmodning om forhåndstilsagn for boligprojekt 

Smedeslippen i Skagen 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes. 

Fraværende:  
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4. 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 
  

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

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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Fraværende:  
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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5. 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 
forvarsling om påbud og om 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 

  

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

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 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes 

Fraværende:  
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6. Ansøgning om tilladelse til nedrivning og opførelse  af ny 
bebyggelse Trondsvej 16-18, Skagen  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Ejer ansøger om principiel tilladelse til nedrivning af al den nuværende 
bebyggelse på ejendommen Trondsvej 18 og i stedet opføre ny 
bebyggelse med 6 lejligheder samt opføre rækkehus med 2 boliger på 
ejendommen Trondsvej 16, der i dag er ubebygget. Parkering dels på 
naboejendommen og dels ved indbetaling til P-Fonden. 
  
Nybygningen på Trondsvej 18 opføres som facadebebyggelse mod 
Trondsvej i 2½ etage med frontispice i 3 etager. Huset opføres med en 
dybde på ca. 13 meter. Max. højde til kip 12 meter og facadehøjde på 6 
meter. Samme facadeudtryk som Trondsvej 20. 
  

Nybygningen opføres med samme bebyggede areal som nu ca. 170m2. 
Etagearealet bliver ca. 430 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 125 
% mod nu 374 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 107 %. Alt 
ønskes nedrevet. 
  
Den nuværende ejendom indeholdt galleri og en beboelseslejlighed. Der 
vil umiddelbart kunne indrettes 4-5 lejligheder i ejendommen.  
  
Begge ejendomme er omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10, delområde 3 og 
beliggende indenfor endnu ikke endelig godkendt Lokalplanforslag nr. 
200-C, delområde C3. Dette planforslag er under revision og opdeling 
med henblik på udsendelse i supplerende offentlig høring. 
  
Ansøgningerne vurderet i forhold til gældende lokalplan: 
Nybygningen på Trondsvej 18 er på en række punkter i strid med 
bestemmelserne for område 3, da bygherren har ønske om at nybygge et 
hus med samme størrelse og omfang som nuværende bebyggelse, det vil 
sige: 

•          2½ etage mod tilladt 1½ etage, 12 meter højt mod tilladt 7 
meter og med en dybde på ca. 13 meter mod tilladt 8 meter samt 
en bebyggelsesprocent på ca. 123 % mod tilladt 35 % og et 
bebygget areal på ca. 50 % af grunden mod tilladt 20 % 

  
Nybygningen på Trondsvej 16 er et rækkehus med 2 boliger. Jf. 
byggelovens § 10A skal en sådan ejendom kunne udstykkes. Lokalplanen 

stiller krav om mindste grundstørrelse på 400 m2, her 550 m2 til deling i 
2 grunde. 
  
Ansøgningerne vurderet i forhold til det nye planforslag: 
Nybygningen er på en række punkter i strid med planforslaget, det vil 
sige: 

•          2½ etage mod tilladt 1½ etage, 12 meter højt mod tilladt 7 
meter samt en bebyggelsesprocent på ca. 123 % mod tilladt 35 
%. Parkering skal anlægges på egen grund, her kun plads til 
opholdsareal 

  
For Trondsvej 16 stiller lokalplanforslaget krav om mindste grundstørrelse 

på 500 m2, her 550 m2 til deling i 2 grunde. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Bebyggelsen på Trondsvej 18 er medtaget i Kommuneatlas Skagen, men 
kun med bevaringsværdi 6 - lav bevaringsværdi. På den baggrund er der 
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intet, der hindrer nedrivning af bebyggelsen. 
  
Den påtænkte nybygning på Trondsvej 18 er væsentlig anderledes end 
det lokalplanens område 3 giver mulighed for. Den nuværende 
bebyggelse med en totalhøjde på 9 meter ligger som overgang mellem 
den lave bebyggelse mod nord og den mulig mere markante bebyggelse 
mod syd (12 meter tilladt) – en i gadebilledet naturlig overgang.  
  
Forvaltningen vurderer den påtænkte nybygning (højde og omfang) for 
voldsom i forhold til områdets nuværende bebyggelse med mindre huse i 
1½ etage. Hvorfor projektet ikke kan godkendes. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

•          Ejendommens ejer meddeles afslag på etagehusprojektet på 
Trondsvej 18 og rækkehusprojektet på Trondsvej 16, idet ejer 
henvises til at reducere/ændre projekterne så bestemmelserne i 
Lokalplan nr. 100-C.10, delområde C3 tilgodeses  

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 6 B1 Oversigtskort Trondsvej 16 og 18.pdf 
 Pkt. 6 B2 Situationsplan Trondsvej 16 og 18.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Situationsplan PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes. 

Fraværende:  
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7. Ansøgning om tilladelse til nedrivning og opførelse  af ny 
bebyggelse Trondsvej 20, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 594674 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ejer ansøger om principiel tilladelse til nedrivning af al den nuværende 
bebyggelse på ejendommen Trondsvej 20 og i stedet opføre ny 
bebyggelse med 16-18 lejligheder og med parkering i kælderen. 
  
Nybygningen opføres med forhus mod Trondsvej i 2½ etage og sidehus i 
2½ etage afsluttet med mindre en-etages bygning med tagterrasse. 
Forhus og sidehus opføres med frontispice i 3 etager. 
Forhus og sidehus opføres begge med en dybde på ca. 13 meter. 
Sidehuset er dog lavere end forhuset. Der påtænkes 2 meter brede 
altaner såvel på facader som gavle. 
  

Nybygningens etageareal bliver ca. 1460 m2 svarende til en 
bebyggelsesprocent på 123 %. Bebygget areal på 614 m2 er lige i det 
største svarende til 50,5 %. Opholdsareal ca. 600 m2 + altaner. 
  
Den nuværende ejendom indeholdt restaurant og beboelse. Samlet 

etageareal 732 m2. Alt ønskes medrevet. Beplantning langs ejendommen 
østskel søges bevaret. 
  
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10, delområde 1 og 
beliggende indenfor endnu ikke endelig godkendt Lokalplanforslag nr. 
200-C, delområde C1. Dette planforslag er under revision og opdeling 
med henblik på udsendelse i supplerende offentlig høring. 
  
Ansøgningen vurderet i forhold til gældende lokalplan: 
Jævnfør lokalplanens kortbilag 3 er der dele af den nuværende 
bebyggelse, der er bevaringsværdig. Nedrivning af sådanne bygninger 
kan ikke ske, medmindre byrådet tillader dette. Bebyggelsen må ikke 
opføres med større dybde end 10 meter – her ca. 13 meter. 
  
Gældende lokalplan kan ikke hindre de påtænkte 2 meter brede altaner 
udkraget fra facader og gavle. 
  
Ansøgningen vurderet i forhold til det nye planforslag:  
Altaner må etableres oven på mindre påbygninger og karnapper med 
flade tage. Der må etableres franske altaner i gavle, her 2 meter brede 
altaner udkraget fra facader og gavle. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Bebyggelsen på Trondsvej 20 er medtaget i Kommuneatlas Skagen, men 
kun med bevaringsværdi 7 - lav bevaringsværdi. På den baggrund kan 
der gives tilladelse til nedrivning af bebyggelsen. 
  
Den påtænkte ny bebyggelse tilgodeser ikke intentionen om, at 
bebyggelsen skal gives en for Skagen by’s bygningskultur rigtig 
udformning – husdybden og specielt altanerne strider markant mod dette. 
  
Grundet generel bygherres ønske om altaner, er det vigtigt, at der i de 
nye planforslag tages stilling til, hvorvidt der skal gives mulighed for 
sådanne altaner på husfacader dog i smallere udgave. 
  
Med udløb af den midlertidige retsvirkning for Lokalplanforslag nr. 200-C, 
er der kun bestemmelserne i den gamle Centerplan nr. 100-C.10, der er 
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gældende. Denne plan vurderer forvaltningen ikke kan hindre de oven for 
beskrevne altaner. 
  
På den baggrund indstiller forvaltningen, at der nedlægges et forbud efter 
planlovens § 14 med henblik på at hindre realisering af det påtænkte 
byggeprojekt. De nye lokalplanforslag forventes vedtaget senest primo 
2008. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for byrådet, at 
bebyggelsen på Trondsvej 20 kan nedrives 

•          ejendommens ejer meddeles påbud efter planlovens § 14 med 
henblik på realisering af det påtænkte byggeprojekt, alternativt at 
bebyggelsens bredde reduceres til 10 meter og de udkragede 
altaner fjernes 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 7 B1 Oversigtskort Trondsvej 20.pdf 
 Pkt. 7 B2 Situationsplan Trondsvej 20.pdf 
 Pkt. 7 B3 Facader Trondsvej 20.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Situationsplan PMU 
3. Facader PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes. 

Fraværende:  
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8. Opførelse af tæt -lav boligbebyggelse Skagavej 130, 
Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 607313 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Mægler ansøger på vegne af ejer Specialarbejderforbundet i Danmark om 
tilladelse til at nedrive den nuværende bebyggelse og i stedet opføre 10 
boliger som tæt-lav bebyggelse på ejendommen Skagavej 130, Skagen. 
  

Ejendommen har et grundareal på 3003 m2. Der påtænkes opført 10 1-
1½ etages boliger hver på 129,5 m2, det vil sige et samlet etageareal 
på1.295 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 43 %. Grundstørrelser 
fra 283 m2 til 344 m2. 
  
Friareal ved det enkelte hus af varierende størrelse og parkering i carport 
med adgang fra Skagavej. 
Husene bliver i ”Skagen-stil” med vandskurede ydervægge og røde 
teglsten, carport og evt. udhus i træ med tegl eller pap på taget. Langs 
ejendommens syd og østskel er tinglyst ledningsservitut. Disse arealer 
må ikke bebygges. 
  
Ejendommen Skagavej 130 er jf. kommuneplanen for Skagen udlagt til 
offentlige formål. 
  
Da ejendommen grænser op til anden tæt-lav boligbebyggelse, i form af 
mod vest ”institutionsboliger” og mod øst boligforeningsbyggeri 
(lejligheder i 2 etager) er det nærliggende også med tæt-lav 
boligbebyggelse på denne ejendom, hvilket kan anbefales. 
  
Gældende kommuneplanrammer for områder med tæt-lav 

boligbebyggelse angiver en mindste grundstørrelse på 400 m2. Ved 
Ungdomsboliger, ældreboliger og lignende mindst 300 m2. Max. tilladt 
bebyggelsesprocent på 30 %. Opholdsareal på mindst 100 % af 
etagearealet og 1½ parkeringsplads pr. bolig. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Den skitserede bebyggelse med 10 boliger er for voldsom med en 
bebyggelsesprocent på 43 % og beskedne opholdsarealer. 
  
Forvaltningen kan anbefale en max. bebyggelsesprocent på 35 % lig 
byggelovens tilladte procent for tæt-lav bebyggelse. 35 % muliggør et 

samlet etageareal på 1.050 m2 svarende til 8 af de ansøgte huse evt. 9 
lidt mindre huse. Grundstørrelsen udgør ved 8 huse i gennemsnit 375 m2 
og ved 9 huse 335 m2. I begge tilfælde bliver der mulighed for 
tilstrækkelig opholdsareal og parkering. 
  
Realisering af et boligprojekt som skitseret betinger udarbejdelse af 
kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen forestås af ansøger. 
  
Som grundlag for planarbejdet skal ansøger fremsende projekt, der 
tilgodeser følgende: max. 9 boliger i 1-1½ etage, bebyggelsesprocent på 
max. 35 %, opholdsareal svarende til mindst 100 % af etagearealet samt 
1½ p-plads pr. bolig.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          ejendommen Skagavej 130 principielt kan anvendes til tæt-lav 
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boligbebyggelse gennem ændret planlægning forestået af ansøger 
  
•          byggeprojektet ændres efter de i sagsfremstillingen oplistede 

præmisser 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 8 B1 Oversigtskort Skagavej 130.pdf 
 Pkt. 8 B2 Ansøgning Skagavej 130.pdf 
 Pkt. 8 B3 Situationsplan Skagavej 130.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Ansøgning PMU 
3. Situationsplan PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Udvalget ønsker udarbejdet et projekt, der overholder en bebyggelsesprocent på 
35%. 

Fraværende:  
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9. Ansøgning om taskekvist på Hans Ruths Vej 5, Gl. 
Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 606326 
Sbh: TF/kafj 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Byggerådgivere & restaureringskonsulenter Jørgen Braad A/S har på 
vegne af bygherre ansøgt om etablering af en taskekvist på den 
bevaringsværdige bygning på Hans Ruths Vej 5 i Gl. Skagen.  
  
I henhold til Lokalplan nr. 56-B.8 § 1.12.3 må tagkviste ikke udføres på 
bevaringsværdige bygninger. De må gerne etableres på øvrige 
bygninger i området. Mange af de øvrige huse i området har 
taskekviste. De er ikke bevaringsværdige og derfor i overensstemmelse 
med lokalplanen. 
  
Ved at etablere en tagkvist på huset, vil man fjerne og erstatte et velux 
ovenlysvindue. Man vil bringe bygningen udseende i overensstemmelse 
med byggestilen for perioden for husets opførelse.  
  
Huset er bevaringsværdigt på grund af facaderne, der er opført i 
kvadresten. Facaden vil ikke blive ændret.  
  
Bygherren er villig til at udskifte hele tagbelægningen, således at taget 
får samme udseende som kvisten. 
  
Begrundelsen for at meddele dispensation til det ansøgte er, at man 
fjerner et fremmedelement (velux ovenlys) i taget og erstatter det med 
noget, som hører tidsperioden for husets opførelse til. Flere af husene i 
området har den type kvist, hvorfor det vil falde naturligt ind i området. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles tilladelse til det ansøgte 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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10. Areal til butiksformål ved Kattegatvej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567033 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Den 7. marts 2007 har Frederikshavn Kommune fremlagt forslag til 
lokalplan og kommuneplantillæg for at muliggøre etablering af lokalt 
erhverv, butikker til særligt pladskrævende varegrupper samt en 
dagligvarebutik max. 1500 m2 på ejendommen Kattegatvej 1.  
  
Miljøcenter Århus gør indsigelse mod disse planforslag jf. planlovens § 29 
bl.a. med baggrund i, at området jf. Regionplan 2005 er udlagt til særligt 
pladskrævende varegrupper det vil sige, et område der ikke er planlagt til 
dagligvarer. Miljøcenteret lægger op til dialog med henblik på afklaring af, 
om der kan findes en løsning. 
  
I forbindelse med ansøgning om anden dagligvarebutik indenfor samme 
område på Kattegatvej besluttede Frederikshavn Byråd den 28. februar 
2007, at sagen tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget med henblik på en 
generel drøftelse af den fremtidige butiksstruktur i Skagen by. 
  
Den 1. juli 2007 trådte der nye bestemmelser i kraft på 
detailhandelsområdet.  
Generelt skal arealer til butiksformål udlægges i den centrale del af en by 
(bymidten). Jo mindre byen er, jo færre andre muligheder er der. For en 
by som Skagen (mindre end 20.000 indbyggere) kan der uden for 
bymidten udlægges arealer til et lokalcenter, som alene betjener en 

begrænset del af byen med et bruttoetageareal på max. 3.000 m2. Der 
ud over kan der placeres enkelte butikker, der alene tjener til 
lokalområdets daglige forsyning. Butiksstørrelsen for den enkelte butik i 
et lokalcenter og enkeltliggende butikker til daglig forsyning må max. 

være 1.000 m2. 
  
Jf. bemærkninger til de nye bestemmelser foreslås, at der som 
udgangspunkt fastlægges en minimumsafstand mellem enkelte butikker 
til daglig forsyning på 500 meter. 
  
Indtil der er udarbejdet kommuneplanretningslinjer for den samlede 
detailhandelsstruktur i kommunen efter ovennævnte nye regler, kan der 
kun offentliggøres forslag til og endelig vedtages kommuneplantillæg og 
lokalplaner for bydelscentre, lokalcentre, aflastningsområder, områder til 
særlig pladskrævende varer og enkelte butikker, der er i 
overensstemmelse med de regionplanretningslinier, der var gældende 
den 1. januar 2007. 
  
Jf. gældende regionplanretningslinier afgrænses mindre arealer til 
butikker, der alene betjener en begrænset del af en by i kommuneplanen. 
Det samme gør enkeltliggende butikker til daglig forsyning. Ovennævnte 
overgangsbestemmelser giver således på nuværende tidspunkt kun 
mulighed for at planlægge og etablere butikker i overensstemmelse med 
den gældende kommuneplan/detailhandelsplanlægning for Skagen by.  
  
Gældende detailhandelsplanlægning for Skagen by 
Jf. Kommuneplan 2005, Hovedstruktur afgrænses butiksstrukturen 
således, at der i bymidten, som byens centrale hovedstrøg, kan indrettes 
butikker til dagligvarer, udvalgsvarer og ”særlige udvalgsvarer”. 

Dagligvarer kan etableres op til 1500 m2 bruttoetageareal og 
udvalgsvarebutikker op til 700 m2. I det lokale erhvervsområde på 
Kattegatvej kan der etableres pladskrævende udvalgsvarebutikker med 
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op til 1000 m2 bruttoetageareal samt en dagligvarebutik på max. 1500 
m2. Ved Havnepladsen neden for Vestre Strandvej kan der etableres 
udvalgsvarebutikker med havnerelaterede varegrupper med op til 500 m2 
bruttoetageareal. I byområderne uden for bymidten kan der generelt 

etableres mindre detailhandelsenheder op til 200 m2 brutto til 
boligområdernes daglige forsyning. 
Af den udarbejdede ”Analyse for detailhandel i Skagen Kommune 
november 2004” fremgår, at der skal fokuseres på at fastholde centrale 
dele af Skagen by som center for detailhandelen. Ved placering af 
butikker til dagligvarer og almindelige udvalgsvarer decentralt, skal 
betydningen for bycenteret nøje overvejes. 
  
Med henblik på fastholdelse af bymidten som handelscenteret, er der i det 
nye planforslag for bymidten givet mulighed for større rumlighed/flere 
etagemeter gennem forøgede bebyggelsesprocenter.  
  
Forvaltningens vurdering: 
Efter gældende detailhandelsregler i planloven er der kun mulighed for at 
planlægge for butikker i overensstemmelse med gældende kommuneplan, 
det vil sige én butik på Kattegatvej. 
  
Etablering af flere butikker det vil sige lokalcenter på op til max. 3.000 

m2 butiksareal på Kattegatvej betinger, at et sådant center medtages i 
detailhandelsstrukturen i den nye kommuneplan. 
  
Kommuneplanen og lokalplanforslaget muliggør en butiksstørrelse på 

max. 1.500 m2. Efter Miljøcenter Århus’s opfattelse er en så stor butik 
langt over praksis for butikker til områdets daglige forsyning. De nye 
detailhandelsregler giver mulighed for butikker af denne katagori på max. 

1.000 m2. En størrelse som ansøger er helt tilfreds med. 
  
Afstanden fra den planlagte nye butik til øvrige dagligvarebutikker i 
området er undersøgt og lovbemærkningernes anbefalede afstand på 500 
meter kan tilnærmelsesvis overholdes. 
  
På den baggrund anbefales, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 
ændres, således at der gives mulighed for etablering af dagligvarebutik 

på max. 1.000 m2 til områdets daglige forsyning på ejendommen 
Kattegatvej 1 samt, at der på det grundlag indledes dialog med 
Miljøcenter Århus herom.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der søges realiseret én dagligvarebutik på Kattegatvej 1 på max. 

1.000 m2 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 10 B1 Oversigtskort Kattegatvej.pdf 
 Pkt. 10 B2 Oversigtskort med bufferzone 500 meter om eks. butikker.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Oversigtskort med bufferzone 500 meter om eks. 

butikker 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende:  
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11. Ændret anvendelse for ejendommen Baldersvej 7, 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 476520 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
EUC-Nord anmoder om ændring af plangrundlaget for ovennævnte 
ejendom således, at denne kan anvendes til boligbebyggelse og sælges 
som sådan. 
  
Arealet er beliggende på hjørnet af Suderbovej og Baldersvej og har en 

størrelse på 7.219 m2. Ejendommen er frastykket Baldersvej 9. 
  
Ejendommen er omfattet af lokalplan 500-1 Zone I. Heraf fremgår, at 
arealet skal anvendes til offentlige formål dvs. skole og andre offentlige 
formål af overordnet karakter under uddannelsesområdet samt private 
institutioner af almen karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder 
plads i området. 
  
Plan- og Miljøudvalget i gl. Frederikshavn Kommune behandlede på flere 
møder i vinteren 2005-6 sag om ændring af planlægning for arealer vest 
for Suderbovej. På mødet den 20. juni 2006 afsluttede udvalget den 
generelle drøftelse for anvendelsen af disse arealer fra Baldersvej i nord 
til Brønderslevvej i syd. Udvalget besluttede, at der kunne iværksættes 
ny planlægning, således at arealet nord og syd for en boligkile, 
beliggende umiddelbart syd for ejendommen Baldersvej 7 kunne 
anvendes til erhvervsformål og boligkilen til boligformål. Konkret betød 
dette, at for ejendommen Baldersvej 7 kunne anvendelsen 
ændres/udvides til også at omfatte erhvervsformål gennem ny 
planlægning. Ejendommen kunne ikke anvendes til boligformål.  
  
Forvaltningens vurdering: 
Ejendommen Baldersvej 7 grænser mod vest op til 
undervisnings/kursusvirksomhed, mod nord parcelhusområdet 
Suderbovest, mod øst areal til rekreativt formål (ubebygget) og mod syd 
areal besluttet planlagt til boligformål. 
  
Ud fra miljø- og planlægningsmæssig hensyn er der intet, der hindrer en 
videreførelse af det allerede udbyggede boligområde nord for Baldersvej 
til også at omfatte denne hjørneejendom. 
  
Anvendelse til boligformål betinger dog, at der støjafskærmes mod 
Suderbovej eksempelvis lig afskærmning af nuværende boligområde 
langs samme vej. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller  
  

•          til drøftelse, hvorvidt ejendommen skal fastholdes til 
erhvervsformål/offentlig formål jf. tidligere Plan- og 
Miljøudvalgets beslutning, eller denne gennem ændret 
planlægning skal søges ændret til boligformål. Eventuel ændret 
planlægning forestås af ansøger 

  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Ansøgning dateret 30. juni 2007 - lukket bilag PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 11 B1 Oversigtskort Baldersvej 7.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at ændre områdets status. 

Fraværende:  
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12. Ansøgning om nedrivning af bygning med 
bevaringsværdi  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 607898 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Arvingerne til ejendommen Holmbovej 28, 9900 Frederikshavn, der er et 
dødsbo, har ansøgt om tilladelse til nedrivning af bygningerne på 
ejendommen. Ansøgningen grunder i, at ejendommen er sat til salg, og 
at ejendomsmægler vurderer, at huset er i så dårlig stand, at det ikke 
kan forventes, at der vil kunne findes en køber, som vil være interesseret 
i at istandsætte dette. 
  
Bygningen er i kommuneplantillæg nr. 85 for Frederikshavn Kommune 
”Udpegning af bevaringsværdige bygninger” udpeget som 
bevaringsværdig med karakteren 4. Bygningen er i registreringen angivet 
som et enkelt længehus med urytmisk vinduesplacering, men intakt 
bygningskrop. 
  
Efter ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer” § 
18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før 
nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og 
offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelse mod nedrivningen. 
Bevaringsregistreringen blev foretaget i 1998, hvor der blev foretaget en 
gennemgang og registrering af alle bygninger opført før 1940 – den 
såkaldte SAVE-registrering. Karakterskalaen for bevaringsværdi går fra 1 
til 9, hvor 1 er den højeste, og 9 er den laveste. Karakteren 1-3 
repræsenterer en bygning med høj bevaringsværdi, mens karakter 4-6 
repræsenterer en ejendom med middel bevaringsværdi og 7-9 
repræsenterer ejendomme med lav bevaringsværdi. I kommuneplantillæg 
nr. 85 har byrådet udpeget bygninger med karakteren 1-4 som 
bevaringsværdige. 
  
Nedrivningsanmeldelsen blev annonceret i lokalavisen for Frederikshavn 
den 11. juli 2007. Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 2 
indsigelser mod nedrivningen; en fra Bangsbo Museum & Arkiv samt en 
fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 
  
Såfremt det besluttes, at der skal meddeles forbud mod nedrivning af 
bygningen, skal dette ske efter planlovens § 14 ved nedlæggelse af 
midlertidigt forbud mod nedrivning, som er gældende indtil kommunen 
har udarbejdet en bevarende lokalplan for ejendommen – dog højst i et 
år. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en 
bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og 
tilladelsen nægtes, kan ejeren efter planlovens § 49 forlange 
ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. 
  
Lovgrundlag 
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 
Lov om planlægning. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der meddeles tilladelse til nedrivning af bygningen. Indstillingen 
grunder i en konkret vurdering af, at bygningen ikke besidder 
tilstrækkelige arkitektoniske kvaliteter, der kan begrunde 
udarbejdelsen af en bevarende lokalplan. 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 12 B1 Indsigelse mod nedrivning fra Bangsbo Museum.pdf 
 Pkt. 12 B2 Indsigelse mod nedrivning fra Landsforeningen for Bygnings- 

og landskabskultur.pdf 
 Pkt. 12 B4 Ansøgers bemærkninger til de modtagene indsigelser.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Indsigelse mod nedrivning fra Bangsbo 

Museum & Arkiv 
PMU 

2. Indsigelse mod nedrivning fra 
Landsforeningen for Bygnings- og 
landskabskultur 

PMU 

3. Bemærkninger fra potentiel køber til 
ejendommen – Lukket bilag 

PMU 

4. Ansøgers bemærkninger til de modtagne 
indsigelser 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Fraværende:  
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13. Dispensation for højde af carport  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 607496 
Sbh: TF/stmo 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Kommunen har den 2. februar 2007 givet en byggetilladelse samt en 
administrativ dispensation til opførelse af en carport med udhus/sauna 
med sadeltag på Elvervej 51, Napstjert.  
  
Carport er beliggende 2,5 m fra naboskel mod Elvervej 53. 
Dispensationen er givet til en højde på 3,4 m nærmere skel end 5 m. 
  
Forvaltningen bliver via ansøger bekendt med, at byggeriet er opført med 
en højde på ca. 3,83 m. 
Forvaltningen har været på besigtigelse og foretaget opmåling af 
carporten og konstateret, at bygningshøjden er 3,95 m målt fra terræn. 
  
Der er i området meddelt flere administrative dispensationer fra 
højdebestemmelserne op til 3,50 m i en afstand af  5,0 m fra det 
matrikulære skel, under forudsætning af positiv nabohøring.  
  
På den baggrund har sagen været sendt i nabohøring, og der udsendes 
samtidig standsningsmeddelelse af byggeriet. I forbindelse med ny høring 
foreligger der indsigelse/bemærkninger fra ejeren af Elvervej 53 (bilag 
3). Ansøger har efterfølgende kommenteret indsigelsen (bilag 4). 
  
Udvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles dispensation eller 
meddelelse afslag. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der meddeles afslag på ansøgning med baggrund i, at det 
ansøgte afviger væsentligt fra bebyggelsesprincipperne for 
området og vil være med til at ændre karakteren af 
sommerhusområdet 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 13 B1 Oversigtskort Elvervej - Plan- og snittegning.pdf 
 Pkt. 13 B2 Plan- og snittegning samt billeder - ansøgning om 

dispensation.pdf 
 Pkt. 13 B3 Indsigelserbemærkninger af 8. maj 2007.pdf 
 Pkt. 13 B4 Udtalelse fra ansøger af 1. juli 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort Elvervej – plan- og snittegning PMU 
2.  Plan- og snittegning samt billeder – ansøgning om 

dispensation 
PMU 

3. Indsigelser/bemærkninger af 8. maj 2007 PMU 
4. Udtalelse fra ansøger af 1. juli 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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14. Ansøgning om forlængelse af dispensation for krav t il 
vandkvalitet fra Ålbæk Vandværk  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577478 
Sbh: TF/jeka 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ålbæk Vandværk har den 25. februar 2007 søgt om forlængelse af en 
tidligere given dispensation for drikkevandsbekendtgørelsens 
drikkevandskrav til aluminium (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1664 
af 14. december 2006). Vandværket søger om dispensation for kravet i 
yderligere 2 år.  
  

  
Skagen Kommune har tidligere meddelt dispensation til Ålbæk Vandværk 
i brev af 13. juli 2004 og efterfølgende forlænget denne indtil 30. juni 
2007. Dispensationen er således udløbet.  
  
De seneste resultater på afgangsvandet fra vandværket ser således ud: 

*Uheld med doseringspumpen. 
  
Som det ses, er der en tendens til at anlægget kan overholde 
kvavværdien på de 100 µg/l. 
  
Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Nordjylland har udtalt, 
at institutionen kan anbefale ansøgningen i erkendelse af, at værdierne 
på sigt synes nedadgående og inden for kravværdierne. 
  
Lovhjemmel 
Efter som det er anden gang, der skal meddeles påbyd om dispensation, 
skal kommunalbestyrelsen indhente en udtalelse fra sundhedsstyrelsen, 
før en dispensation kan påbydes. Er problemerne ikke løst efter yderligere 
3 år kan Kommunalbestyrelsen efter Miljøstyrelsens og 
Europakommissionens godkendelse meddele yderligere dispensation. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget beslutter at meddele Ålbæk Vandværk påbud i henhold 
til § 62 i vandforsyningsloven om at overholde de i skema 1 
ansøgte kvalitetskrav på Ålbæk Vandværk inden 1. september 
2009 

  
•          udvalget bemyndiger Teknisk Forvaltning til at afgøre om 

ansøgninger om dispensation for drikkevandsbekendtgørelsens 
kvalitetskrav er af en sådan karakter, at politisk behandling er 
nødvendig 

  

  

Ålbæk Vandværk     
Parameter Vandkvalitetskrav iflg. 

bek. 
Ansøgt dispensation 

Aluminium 100 µg/l 500 µg/l 

Dato 31.05.05 08.03.05 17.11.05 20.09.06 16.04.07 30.05.07 
Al 
µg/l 

   300     92   100   420*      44    50 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Ålbæk Vandværk PMU 
2. Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen PMU 

Page 29 of 46

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_04-09-200...



 
 

 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 14 B1 Ansøgning fra Ålbæk Vandværk.pdf 
 Pkt. 14 B2 Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Indstillingen tiltrædes. Brian Pedersen og Paul Rode Andersen udtrykker en 
principiel betænkelighed ved denne vandbehandling. 

Fraværende:  
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15. Ansøgning om tilladelse til at gennemføre forsøg me d 
tilsætning af natriumhydroxid og svovlsyre i 
vandbehandlingsprocesserne på Skagen Vandværk  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 573387 
Sbh: TF/Jeka 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Frederikshavn Forsyning har den 26. juli 2007 fremsendt ansøgning om 
tilladelse til at gennemføre forsøg med tilsætning af natriumhydroxid og 
svovlsyre i vandbehandlingsprocesserne på Skagen Vandværk. 
  
Forsøget, som vil forløbe over 2-4 uger omfatter tilsætning af svovlsyre 
for at sænke pH til ca. 5,5 – 6 i forbindelse med fældning processerne, 
hvilket vil medføre en forbedret fældning og derved et forventet indhold 
på under 4 mg NVOC pr. liter, hvilket er drikkevandsbekendtgørelsens 
kravværdi. Sænkningen af pH kræver tilsætning af natriumhydroxid 
senere i processen for dels at kunne holde drikkevandsbekendtgørelsens 
krav til pH-værdi og indhold af aggressiv kuldioxid, og dels for at beskytte 
anlægget mod korrosion.  
  
Frederikshavn Forsyning har sammen med ansøgningen fremsendt forslag 
til kontrolplan for prøvetagning i forsøgsperioden, som i forhold til det 
normale program er foreslået udvidet med analyser af vandets indhold af 
de restprodukter, som tilføres med svovlsyren og natriumhydroxiden. 
  
Giver forsøget positive resultater, vil denne renseproces blive indarbejdet 
i en endelig ansøgning i forbindelse med en senere ansøgning om 
etablering af nyt vandværk i Skagen med tilhørende renseprocesser. 
  
Begge de stoffer, der er ansøgt tilladelse til at anvende, er godkendt til 
anvendelse i fødevareprocesser. Der er lavet beregninger, som viser at 
følgestoffer i de anvendte produkter ikke udgør nogen risiko for 
overskridelser af kvalitetskrav herfor. 
  
Tilsætning af svovlsyre er ikke en proces, som er anvendt på danske 
vandværker tidligere, mens tilsætning af natriumhydroxid sker på flere 
andre danske vandværker. Hertil skal bemærkes, at den naturlige 
sammensætning af råvandet, som indvindes i Skagen ikke findes 
tilsvarende på andre vandværker i Danmark. 
  
Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Nordjylland, er blevet 
hørt i sagen og har bl.a. udtalt, at Embedslægeinstitutionen kan anbefale 
en dispensation til vandværket og ønsker sig orienteret om udfaldet. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget beslutter at meddele Frederikshavn Forsyning 
tilladelse til at gennemføre forsøg med tilsætning af 
natriumhydroxid og svovlsyre i vandbehandlingsprocesserne på 
Skagen vandværk. I forsøgsperioden skal det foreslåede 
analyseprogram følges 

  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Frederikshavn Forsyning (ekskl. bilag) PMU 
2. Notat fra Krüger om forsøg med lud og syredosering PMU 
3. Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 15 B1 Ansøgning fra Frederikshavn Forsyning ekskl. bilag.pdf 
 Pkt. 15 B3 Udtalese fra Sundhedstyrelsen.pdf 
 Pkt. 15 B2 Notat fra Krüger om forsøg med lud og syredosering.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Indstillingen tiltrædes. Brian Pedersen og Paul Rode Andersen udtrykker en 
principiel betænkelighed ved denne vandbehandling. 

Fraværende:  
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16. Endelige vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 231 -B og 
Kommuneplantillæg nr. SKA 10/05 for et boligområde 
ved Skagavej/Carl Johansens Vej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 586707 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA.231.B og forslag til Kommuneplantillæg nr. 
SKA 10/05 for tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej/Carl Johansens Vej 
har været offentligt fremlagt i perioden fra den 6. juni til den 1. august 
2007. Der er kommet 2 indsigelser. 
  
Lokalplanen omfatter et område til 7 tæt-lave boliger på en parcel 
beliggende Skagen nordlige bydel. Forslagene er behandlet i 
indsigelsesnotat af 27. august 2007.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget anbefaler til byrådet, at Lokalplan nr. SKA 
231-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 10/05 vedtages endeligt 
med de i indsigelsesnotatet af 27. august 2007 foreslåede 
ændringer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 16 B1 Lokalplan nr. SKA 231-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 
1005.pdf 

 Pkt. 16 B2 Indsigelsesnotat af 27. august 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan nr. SKA 231-B og Kommuneplantillæg nr. 

SKA 10/05 
PMU 

2. Indsigelsesnotat af 27. august 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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17. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 219 -L for 
Skiveren Camping  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 568220 
Sbh: TF/mael 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Forslag til lokalplan nr. SKA 219-L for Skiveren Camping har været 
offentliggjort i perioden fra den 6. juni til den 10. august 2007. 
Lokalplanen muliggør opførelse af ny aktivitetsbygning, svømmehal og 
varmecentral inden for det eksisterende areal til campingplads. 
  
Offentlighedsfasen har givet anledning til 6 skriftlige bemærkninger, som 
fremgår af vedlagte bemærknings-/indsigelsesnotat. Bemærkningerne 
omhandler hovedsagelig de visuelle og miljømæssige konsekvenser af det 
nye byggeri. Desuden stilles der en række afklarende spørgsmål til 
lokalplanen. 
  
I forbindelse med offentlighedsfasen er der modtaget en klage som 
hovedsagelig omhandler byggesagsbehandlingen men også berører 
sammenhængen med lokalplanlægningen. Klagen skal ses i forlængelse 
af påklagen af den tidligere vedtagne lokalplan, som naturklagenævnet 
afgjorde i december 2006, hvor lokalplanen blev erklæret ugyldig på 
grund af manglende visualisering af byggeriets påvirkning af 
kystlandskabet.   
  
I forhold til lokalplanforslaget er lokalplanen ændret, så det præciseres, 
at der er mulighed for opstilling af flagstænger med indbyggede 
mobiltelefonantenner. Der er desuden foretaget redaktionelle rettelser, 
der ikke ændrer på indholdet i planen men udelukkende præciserer 
enkelte bestemmelser. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at Lokalplan SKA 219-L 
for Skiveren Camping vedtages endeligt med de forslag til 
ændringer, der er beskrevet i bemærknings-/indsigelsesnotatet 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 17 B1 Lokalplan SKA 219-L for Skiveren Camping.pdf 
 Pkt. 17 B2 Bemærknings og indsigelsesnotat til Lokalplanforslag SKA 

219-L Skiveren Camping.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan nr. SKA 219-L for Skiveren Camping PMU 
2. Bemærknings-/indsigelsesnotat til Lokalplanforslag 

SKA 219-L for Skiveren Camping 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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18. Endelig vedtagelse af lokalplan 10.09.02 Boligområd e 
Gaden Midt  
  
  

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

Sagsfremstilling  
Plan- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 6. februar 2007 at 
igangsætte udarbejdelse af et lokal-planforslag, 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 frem-træden, 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 hastigheds-
dæmpende foranstaltninger, en forlængelse af fortovet mod vest, en 
eventuel vejudvidelse så Abildvej får samme bredde på hele strækningen, 
og at der eventuelt etableres 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. 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 10. april 2007 
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i 
behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Inger Støtt. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 18. april 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Birthe Marie Pilgaard m/afbud 
  

  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 25. april 2007 
Godkendt. 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplanforslag FRE 10.09.02, Gaden Midt - 

Boligområde 
PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Søren Visti Jensen og Jens Ole Jensen m/afbud. Inger Støtt 
deltog ikke i behandlingen af pkt. 27 
  
Sagsfremstilling 
Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02, Boligområde Gaden Midt har været 
offentlig fremlagt i perioden fra den 9. maj til den 4. juli 2007. 
Lokalplanforslaget omfatter et nyt boligområde ved Abildvej i 
Frederikshavn. Det er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          lokalplanen fremsendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik 
på endelig vedtagelse uden ændringer i forhold til det 
offentliggjorte forslag 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 18 B1 Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gade Midt.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden Midt PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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19. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE 10.09.01 
Boligområde Gaden Vest  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 584788 
Sbh: TF/pohn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Der er på foranledning af bygherre udarbejdet et lokalplanforslag, der vil 
muliggøre udstykning og bebyggelse af en del af matr. 19er og 28e, 
Flade, Frederikshavn Jorder beliggende syd for Abildvej i Frederikshavn 
med tæt lav bebyggelse primært i form af dobbelthuse. Arealet er 
beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet Gaden Midt. 
  
Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for bebyggelsens karakter, 
omfang, placering, ydre fremtræden, vej- og stiforhold, parkering og 
anlæggelse af fælles opholdsområder. 
  
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 et lignende byggeprojekt øst for 
arealet netop er sendt i offentlig høring, og som herefter forventes 
igangsat. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget sendes til 
Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig debat. 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 8. maj 2007 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen ønsker tilføjet, at der skal 
etableres cykelsti på Abildvej. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Beslutning - Økonomiudvalget den 16. maj 2007 
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain m/afbud 
  
Anbefales til byrådets godkendelse med den bemærkning, at der skal 
etableres cykelsti på Abildvej. 
  

  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 23. maj 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud 
  
Sagsfremstilling 
Forslag til lokalplan FRE 10.09.01, Boligområde Gaden vest har været 
offentlig fremlagt i perioden fra den 6. juni til den 10. august 2007. 
Lokalplanforslaget omfatter et nyt boligområde ved Abildvej i 
Frederikshavn. Der er indgået bemærkninger eller indsigelser til 
lokalplanforslaget, som det fremgår af Indsigelsesnotat august 2007. 

Bilag Fordeling 
1. Lokalplanforslag FRE 10.09.01 Gaden vest PMU/ØU/BR 
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Indstilling  
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen fremsendes til 
Økonomiudvalg og Byråd med henblik på endelig vedtagelse uden 
ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 19 B1 Lokalplan FRE 10.09.01 for boligområde Gaden Vest.pdf 
 Pkt. 19 B2 Indsigelsesnotat august 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan FRE 10.09.01 for boligområde Gade Vest PMU 
2. Indsigelsesnotat august 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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20. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.06.06.01 
Boligområde ved Gærum Skole  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 583497 
Sbh: TF/saha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Lokalplan FRE.06.06.01 Boligområde ved Gærum Skole har været i 
offentlig høring i perioden fra den 6. juni 2007 til den 10. august 2007. 
Der er indkommet 4 indsigelser/bemærkninger til planforslaget. Indholdet 
af disse fremgår af det vedlagte indsigelsesnotat. Indsigelserne har kun 
givet anledning til redaktionelle ændringer i planen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanen med de foretagne redaktionelle ændringer 
fremsendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig 
vedtagelse 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 20 B1 Lokalplan FRE 06.06.01 Boligområde ved Gærum Skole.pdf 
 Pkt. 20 B2 Kommuneplantillæg nr. 88.pdf 
 Pkt. 20 B3 Indsigelsesnotat.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan FRE.06.06.01 Boligområde ved Gærum 

Skole 
PMU 

2. Kommuneplantillæg nr. 88 PMU 
3. Indsigelsesnotat PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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21. 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 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende:  
  
Supplerende sagsfremstilling 
De 2 ledige taxitilladelser har været opslået ledige i de lokale aviser i 
uge 34. Interesserede ansøgere skal aflevere ansøgningsskemaer senest 
den 29. august 2007.  
  
Forvaltningen udarbejder notat med oplysning om ansøgere til de ledige 
tilladelser, og der vil ligeledes blive udarbejdet indstilling, som vil blive 
fremlagt på udvalgets møde.  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Der udleveredes notat til udvalget, hvilket indgår som supplerende sagsfremstilling 
- den udleverede indstilling tiltrædes. Brian Pedersen kan ikke tiltræde, at der 
rejses krav om tilslutningspligt. Forvaltningen bemyndiges herefter til at afgøre 
lignende sager. 

Fraværende:  
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22. Opslag af tilbageleveret taxitilladelse  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 609098 
Sbh: TF/orpe 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Formanden for Frederikshavn Taxa anmoder telefonisk den 29. august 
2007 om, at der opslås en ledig taxitilladelse med liftpligt i 2 år og med 
tilslutningspligt til Frederikshavn Taxa’s bestillingskontor. Samtidigt 
oplyses det, at taxitilladelse nr. 253-0009 med kørsel i Sæby-området 
er tilbageleveret. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          til udvalgets godkendelse, at der opslås en ledig taxitilladelse 
med liftpligt i 2 år og med tilslutningspligt til Frederikshavn 
Taxa’s bestillingskontor 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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23. NT's endelige høring af køreplanforslag for 2008/20 09 
  
  

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

Sagsfremstilling 
Der kan kun indsendes kommentarer til ændringsforslagene og ikke nye 
grundlæggende forslag til køreplaner. 
  
Der er vedlagt dagordenen ændringer på følgende ruter: 
  

•          Rute 78. Hjørring – Sæby 
•          Rute 79. Skagen – Frederikshavn 
•          Rute 800. Ravnshøj- - Skærum –Trøderup – Åsted – Kvissel – 

Ravnshøj 
•          Rute 801. Frederikshavn – Ravnshøj – Kvissel – Frederikshavn 
•          Rute 802. Strandby – Elling Frederikshavn – Vangen – Haldbjerg 

– (Karup) 
•          Frederikshavn Bybusser 

  
Endvidere vedlægges et notat fra NT om besparelsesmuligheder på 
lokalruter i Frederikshavn Kommune i sommerferien samt klage fra 
ansatte på Frederikshavn Sygehus.. 
  
Endelig har NT gjort opmærksom på besparelsesmuligheder på rute 802 
på årlig kr. ca. 48.000 ved at nedlægge 2 halve ture, sammenlægning af 
ruterne 800/801 i sommerperioden anslået besparelse kr. 34.000 samt 
rute 802 udføres med kun en bus i sommerperioden anslået besparelse 
kr. 75.000. 
  
Af ovennævnte ændringer skal fremhæves følgende: 
  

•          Rute 78 - nedlæggelse af afgang fra Sæby mod Hjørring 
hverdage kl. 19.30 

•          Rute 79 – for at sikre stabil forbindelse med X-bus 973X i 
Frederikshavn standses der ikke i Napstjert om morgenen på de 2 
første ture til Skagen. Nordjyske Jernbaner har tjekket, at der i 
dag ikke er passagerer i Napstjert på disse to afgange. 

•          Endvidere foreslår Nordjyske Jernbaner, at afgangen fra Skagen 
kl. 22.56 ændres til 22.00 og afgangen fra Frederikshavn 23.36 
ændres til 22.42. Disse ture har for tiden meget lave passagertal, 
blandt andet fordi der er begrænsede forbindelser til/fra tog og 
ingen til/fra 73/973X i Frederikshavn på disse ture. 3-4 ansatte 
på Frederikshavn Sygehus har klaget over ændringerne, idet de i 
dag benytter afgangen fra Frederikshavn mod Skagen kl. 23.36 
og ikke har mulighed for at nå den ændrede afgang kl. 22.42, da 
deres vagt slutter kl. 23.00. 

  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til udvalgets drøftelse 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 23 B1 Ændringsforslag mv..pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ændringsforslag mv. PMU 
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Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Udvalget ønsker at bevare de sene afgange ved Nordjyske Jernbaner uændret. 
De af NT anviste besparelsesforslag godkendtes. 

Fraværende:  
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24. Orienteringssag - Statsforvaltningen Nordjyllands 
afgørelse for ejendommen Gårdbovej 7  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 586711 
Sbh: TF/kafj 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Statsforvaltningen Nordjylland har den 1. august 2007 sendt afgørelse 
vedrørende garageprojekt, Gårdbovej 7, Aalbæk. 
  
Statsforvaltningen stadfæster Skagen Kommunes afgørelse af 4. 
december 2006 om dispensation for så vidt angår byggehøjden i forhold 
til naboskel til opførelse af en garage på ejendommen Gårdbovej 7, 
Ålbæk. 
  
Den del af klagen, der vedrører dispensation fra byplanvedtægt nr. 8, § 5 
vedrørende afstanden til vej, har statsforvaltningen den 1. august 2007 
oversendt til Naturklagenævnet, idet det er Naturklagenævnet, der er 
rekursinstans for så vidt angår klage over, at der i forbindelse med et 
projekt dispenseres fra en byplanvedtægt. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til udvalgets orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 24 B1 Statsforvaltningen Nordjyllands afgørelse af 1. august 
2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Statsforvaltningen Nordjyllands afgørelse af 1. 

august 2007 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Til orientering. 

Fraværende:  
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25. Efterretningssag - Fastlæggelse af procedure for 
tildeling af vejnavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 606367 
Sbh: TF/sove 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ifølge Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 1398 af 
12/12/2006) er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter og registrer 
vejnavne og adresser efter § 3a – 3e i BBR-loven. 
  
Pr. 1. januar 2007 er opgaven med tildeling af vejnavne og adresser 
placeret hos Ejendomsdata, da opgaven lovmæssigt hænger nært 
sammen med BBR-loven. I øvrigt ses denne opgave som en naturlig del 
af Ejendomsdata’s øvrige opgaver. 
  
I forbindelse med navngivning af nye veje, ønsker forvaltningen at få 
fastlagt procedure herfor. 
  
Der har været forskellig administrativ og politisk praksis i de 3 gamle 
kommuner. Se bilag 1. 
  
Forvaltningen foreslår, at tildeling af nye vejnavne foretages med 
udgangspunkt i den metode, der tidligere har været anvendt i Gl. 
Frederikshavn Kommune. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 25 B1 Hidtidig procedure ved tildeling af vejnavn.pdf 
 Pkt. 25 B2 Fastlæggelse af administrativ procedure for tildeling af 

vjenavne.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Hidtidig procedure ved tildeling af vejnavn TU/PMU 
2. Fastlæggelse af administrativ procedure for tildeling 

af vejnavne 
TU/PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. septembe r 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Til efterretning. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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