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1. Orienteringssag - Stengrillen i Jerup  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Keld Høgh Thomsen har på egne og naboers vegne anmodet om at få 
foretræde for Plan- og Miljøudvalget. Han vil fremføre sine synspunkter 
til sagen. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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2. Nyt boligprojekt på ejendommen Vestre Strandvej 46,  
Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 612523 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget et projektoplæg til boligbebyggelse på 
ovennævnte ejendom. Ejerrepræsentanter og arkitekten vil på mødet 
præsentere byggeprojektet. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          projektet til drøftelse 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Der iværksættes en foroffentlighedsfase på baggrund af det forelagte projekt. 
Inger Støtt tager forbehold imod projektets bebyggelsesprocent og bygningshøjde. 
Hanne Welander tager forbehold mod bygningshøjden. 

Fraværende:  
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3. Foroffentlighedsfase samt forslag til Lokalplan nr.  SAE 
4.105.0 og kommuneplantillæg nr. SAE 6/05 for 
helårsbeboelse ved Sæby Strand  
  
  

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

På baggrund af forslag til ændring af Sæby Strand Camping til 
helårsbeboelse er der gennemført en kommuneplandebat i perioden 20. 
juni – 18. juli 2007, herunder offentligt debatmøde på Hotel Viking den 5. 
juli 2007. 
  
Der indkom 16 indkomne bemærkninger og indsigelser, behandlet i 
Bemærknings-/indsigelsesnotat af 25. september 2007. 
  
Kommuneplandebattens hovedtema var at skabe en vinder-vinder 
situation ifm ejerens beslutning om salg af Sæby Strand Camping: Dels 
skabe nye muligheder for investeringer og dermed forudsætninger for 
kvalitets- og produktudvikling i campingturismen, herunder på Hedebo 
Camping og Svalereden Camping, og samtidig skabe et attraktivt 
boligområde ved Sæby Strand og dermed styrke Frederikshavn Kommune 
som bosætningsområde.  
  
I den offentlige debat blev diskuteret fire hovedtemaer: Ændring til 
boligformål, udvikling af campingturismen, vejadgang og 
bebyggelseshøjder.  
  
Forvaltningen anbefaler, at  

•          det nye boligområde får egen direkte vejtilslutning fra 
Frederikshavnsvej 

•          byggehøjden i den østlige del af boligområdet reduceres 
for derved at imødekomme en række indsigelser mod, at arealet ændres 
til boligområde.  
  
Forvaltningen anbefaler ligeledes, at 

•          der arbejdes for, at de to eksisterende campingpladser tildeles 
flere enheder - især hytter 

•          etablering af en ny campingplads ved Lyngså undersøges  
  

for derved at skabe større kapacitet og indtjeningsmuligheder i 
campingturismen.  
  
På ovennævnte baggrund kan forvaltningen anbefale, at Sæby Strand 
Camping ændres til et attraktivt helårsboligområde. 
  
Der fremlægges forslag til Lokalplan nr. SAE 4.105.0 og forslag til 
Kommuneplantillæg nr. SAE 6/05 for helårsbeboelse ved Sæby Strand 
tilrettet efter bemærkningerne i indsigelsesnotat af 25. september 2007. 
Lokalplanen er suppleret med miljøscreening.  
  
Lokalplanforslaget er som vist i principiel bebyggelsesplan opdelt i fire 
delområder, to til tæt-lav og to til åben-lav helårsbeboelse, med udlæg til 
fælles friarealer, parkering, vej- og stiforsyning mm. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at forslag til 
Lokalplan nr. SAE 4.105.0 og Kommuneplantillæg nr. SAE 6/05 
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fremlægges i 8 ugers offentlig høring i perioden 12. december – 30. 
januar 2007 

  

  

Bilag   Fordeling 
1. Indsigelsesnotat af 25. september 2007 PMU 
2. Principiel bebyggelsesplan Sæby Strand PMU 
3. Lokalplanforslag nr. SAE 4.105.0 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Fraværende:  
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4. 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/BR 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 5-6000 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 
centerområdet og tilbageført til det tilstødende boligområde.  
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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 

  
På Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. september 2007 besluttede 
udvalget at ændre/præcisere lokalplanerne således, at  

•          der kun må indrettes erhverv i stueetagen langs Sct. Laurentii 
Vej (ingen boliger) 

•          garager, carporte, udhuse kan opføres i naboskel 
•          p-pladser skal som udgangspunkt etableres på egen grund 
•          Skolevej/Havnevej ensrettes fra Chr. d. X´s Vej til Østre 

Strandvej/Havnepladsen 
•          det sikres, at der kan etableres  ”grønne arealer” i 

centerområdet. 
  
Ændringerne indarbejdes i lokalplanen. 
  
Forvaltningen foreslår bruttoetagearealet for dagligvarebutikker ændret 

fra max. 1.500 m2 til max. 2.000 m2, gældende for hele centerområdet, 
og bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker ændret fra max. 700 m2 til 
max. 1.200 m2, alene gældende for centerområdet C4. Baggrunden 
herfor er, at grænseværdierne generelt er hævet til max. 3.500 m2 for 
dagligvarer og max. 2.000 m2 for udvalgsvarer ved ændring af planloven 
i juli 2007.  
  
Endvidere foreslås Præstegården og Plejehjemmet (matr.nr. 120a og 
122a) inddraget i centerområde C2 med henblik på at bevare væsentlige 
dele af præstegårdshaven og undgå bebyggelse ud imod Sct. Laurentii 
Vej.  
  
Begge ændringer kræver udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanforslagene C1, C2, C3 og C4 vedtages med ændringer 
  
•          der udarbejdes de nødvendige kommuneplantillæg 

  
•          planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring 

  
Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan nr. SKA.200.C1  PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Forslag til Lokalplan SKA.200.C1.pdf 
 Pkt. 4 B2 Forslag til Lokalplan SKA.200.C2.pdf 
 Pkt. 4 B3 Forslag til Lokalplan SKA.200.C3.pdf 
 Pkt. 4 B4 Forslag til Lokalplan SKA.200.C4.pdf 

2. Forslag til Lokalplan nr. SKA.200.C2 PMU 
3. Forslag til Lokalplan nr. SKA.200.C3 PMU 
4. Forslag til Lokalplan nr. SKA.200.C4 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

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

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes. 
  
Fraværende:  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 5 B1 Oversigtskort Trondsvej 16-18.pdf 
 Pkt. 5 B2 Situationsplan Trondsvej 16-18.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Situationsplan PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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6. 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 

  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes. 
  
Fraværende:  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 6 B1 Oversigtskort Trondsvej.pdf 
 Pkt. 6 B2 Situationsplan.pdf 
 Pkt. 6 B3 Facader.pdf 

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

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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7. Ændret anvendelse af ejedommene Højrupsvej 19 -21, 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613181 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Arkitekt Per Dahlberg ansøger på vegne af investor om principiel tilladelse 
til opførelse af boligbyggeri i form af 52 etageboliger på ovennævnte 
ejendom. 
  
Der påtænkes opført 4 punkthuse på fra 3-5 etager – 3-4 etager mod 
eksisterende boliger mod øst og 5 etager mod erhvervsområdet vest 
herfor. Husene opføres i let og lys arkitektur, der skaber en glidende 
overgang mellem bygninger og omliggende bebyggelse. 
  
Husenes højde begrundes med muligheden for havudsigt samt ønske om 
et vist etageareal og samtidig gode friarealer.  Højden varierer fra 10,5 
meter op til 15,5 meter. 
  
Bygningerne påregnes opført som elementbyggeri med facader i glat hvid 
beton og / eller med vandskuret murstensstruktur kombineret med felter 
i afvigende farve som facadetegl eller naturtræsbeklædning. 
  
Der bliver adgang til bebyggelsen dels fra Højrupsvej og dels fra 
Anholtvej. 
  
Ejendommenes samlede grundareal udgør 13.489 m2. Fremtidigt 

etageareal bliver 6.198 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 46 %. 
  
Ejendommene anvendes i dag til tømmerhandel og 1 bolig/parcelhus. Der 

er bebyggelse med et etageareal på 4.807 m2 svarende til en 
bebyggelsesprocent på 35,6 %. 
  
Højden på den nuværende bebyggelse varierer fra 1 etage til 8.5 meter 
høj tømmerlade. 
  
Ejendommene Højrupsvej 19-21 er beliggende i kommuneplanens 
område E 11.22. Heraf fremgår at området skal anvendes til 
virksomheder med ringe miljømæssig påvirkning af omgivelserne. Der 
kan indrettes bolig til indehaver. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Ejendommen grænser op til ældre boligbebyggelse i 1-1½ etage mod øst 
og nord, erhvervsbebyggelse mod vest og syd samt mod nordvest 
Hånbæk med etager og en max. højde for renoverede blokke på 16 
meter. 
  
Med 4 punkthuse opleves arealet med langt større åbenhed end den 
nuværende bebyggelse til tømmerhandel – bebygget areal fremtidig 1404 
m2 + carporte mod nu 4724 m2, heraf 2 større bygninger tæt på østskel. 
  
Trafikalt bliver der tale om en væsentlig forbedring for de omboende, idet 
megen tung trafik til og fra ejendommen erstattes af trafik til 52 
lejligheder fordelt på 2 adgangsveje. 
  
Den ny bebyggelses højde er med sine 5 etager ikke højere end det 
renoverede Hånbæk. Bebyggelsen danner skygge på naboarealer mod 
øst, men det gør de tætbeliggende tømmerlader også i dag, dog i mindre 
omfang. 
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Med baggrund i naboskab til anden høj bebyggelse og god afstand til 
parcelhusbebyggelsen øst herfor, kan den påtænkte punktbebyggelse 
anbefales, dog bør etageantallet reduceres til max. 4 etager lig Hånbæk. 
  
Realisering af projektet betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag dvs. 
kommuneplantillæg og lokalplan. Ansøger forestår dette planarbejde. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles ansøger, at udvalget principielt godkender, at 
ejendommene Højrupsvej 19-21 overgår til boliganvendelse og 
bebygges med 4 punkthuse som skitseret, dog max. 4 etager 

  
•          ansøger forestår udarbejdelse af den nødvendige ændring af 

plangrundlaget for ejendommene 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 7 B1 Ansøgning med projekt af 16. september 2007.pdf 
 Pkt. 7 B2 Oversigtskort Højrupsvej.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort Højrupsvej PMU 
2. Ansøgning med projekt 16. september 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Udvalget tiltræder indstillingen som princip, men ønsker en grundig revurdering af 
det arkitektoniske udtryk, forinden man foretager en videre behandling. 

Fraværende:  
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8. Opførelse af rækkehusbebyggelse Uranienborgvej 5, 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 612525 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Holmsø Huset ansøger om principiel tilladelse til opførelse af 6 
andelsboliger/rækkehuse på hver 110 m2 incl. udhus samt evt. 6 carporte 
på del af ovennævnte ejendom. 
  
Husene placeres ud mod hovedlandevej E45 og med gårdhave mod vest i 
”støjlæ”. Husene påtænkes opført med gul facademur og sorte tagsten. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område B.12.01. Heraf 
fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse dvs. parcelhuse og 
tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg. Der er ingen 
lokalplan for området. 
  
Ejendommen grænser op til hovedlandevej E45 og beliggende genbo til 
kommunens centralrenseanlæg. 
  
Jf. Trafik- og miljøhandleplanen for gl. Frederikshavn Kommune er der en 
væsentlig støjbelastning fra E45 på mellem 65 og 70 d(B)A. Konkret 
beregnet 73 d(B)A umiddelbart nord for lyskryds Thodesvej. I forbindelse 
med planlægning for nye boligområder langs eksisterende veje, skal det 
sikres, at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer ikke overstiger 55 
d(B)A. Det betyder, at der skal etableres støjafskærmning mod E45.  
  
I Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt er der bestemmelser om 
placering af miljøfølsom anvendelse dvs. bl.a. boliger i nærheden af 
eksisterende virksomheder (retningslinie 3.7.1). Konkret skal det sikres, 
at etablering og udvidelse af eksisterende forureningsfølsom anvendelse 
ikke indebærer uhensigtsmæssige begrænsninger for eksisterende 
virksomheders-, anlægs- eller aktiviteters drifts- og 
udvidelsesmuligheder.  
  
Forvaltningens vurdering: 
Projektet vurderes overordnet i overensstemmelse med kommuneplanens 
bestemmelser for området. 
  
Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse vil i almindelighed udløse krav om 
lokalplan. Det afgørende er, om projektet vil medføre en væsentlig 
ændring af det bestående miljø. 
Området ved Uranienborgvej dvs. området mellem E45 og Søndergade er 
åben-lav / parcelhusbebyggelse af blandet karakter og alder. 
Opførelse af 6 sammenhængende huse er en anden bebyggelsesform i 
området, men stadig bolig for en familie og af så beskedent omfang, at 
det ikke vurderes at ændre miljøet væsentligt. 
Realisering af projektet betinger dog partshøring efter forvaltningsloven. 
  
Byrådet har jf. planlovens § 12 stk.1 pligt til at virke for 
kommuneplanens gennemførelse og jf. § 13 stk.3 pligt til at tilvejebringe 
nødvendig planlægning, søges der om tilladelse til gennemførelse af et 
projekt, der er lokalplanpligtigt.   
  
Med en beliggenhed umiddelbart overfor kommunens centralrenseanlæg 
kan det ikke afvises, at byggeprojektet kan indebære uhensigtsmæssige 
begrænsninger for renseanlæggets drift. 
  

Page 17 of 54Bilag

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_02-10-200...



 
 

På den baggrund indstiller forvaltningen, at der nedlægges et forbud efter 
planlovens § 14 med henblik på at hindre realisering af det påtænkte 
byggeprojekt.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

-          ejendommens ejer meddeles påbud efter planlovens § 14 med 
henblik på at hindre realisering af det påtænkte rækkehusprojekt. 

  

           
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 8 B1 Oversigtskort Uranienborgvej.pdf 
 Pkt. 8 B2 Ansøgning med projekt af 2. august 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort Uranienborgvej PMU 
2. Ansøgning med projekt af 2. august 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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9. Genoptagelse - 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 

  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
2. Ansøgning dateret 30. juni 2007 - lukket bilag PMU 
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Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at ændre områdets status. 
  
Fraværende:  
Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. september 2007, at 
udvalget på nuværende tidspunkt ikke ønskede at ændre området status. 
  
Ejendommen Baldersvej 7 er omfattet af lokalplan 500-1 zone 1. Heraf 
fremgår, at ejendommen skal anvendes til offentlige formål. 
  
Baggrunden for Udvalgets beslutning sidst er nu ændret, hvorfor sagen 
genoptages. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          til drøftelse af om ejendommen skal fastholdes til offentligt 
formål, eller denne gennem ny planlægning skal søges ændret til 
boligformål. Eventuelt ændret plangrundlag forestås af ansøger 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 9 B1 Oversigtskort Baldersvej.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort Baldersvej PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Udvalget besluttede, at området kan ændres til boligområde. 

Fraværende:  
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10. 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:  
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes. 
  
Fraværende:  
  

Bilag   Fordeling 
1. Anmodning om forhåndstilsagn for boligprojekt 

Smedeslippen i Skagen 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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11. 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:  
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007 
Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
Sagen udsættes 
  
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 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. Inger Støtt ønsker at imødekomme det ansøgte. 

Fraværende:  
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12. Ansøgning om ny lokalplan for boligområde ved 
Hedevej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613432 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Ejerforeningen Hedevej har ansøgt om revision af lokalplanen for den 
eksisterende tæt-lave boligbebyggelse på Hedevej i Skagen. Specifikt 
ønskes den maksimale bebyggelsesprocent for området hævet fra 25% til 
30%.  
  
Ansøgningen begrundes med, at ejerforeningens medlemmer generelt har 
ønske om udførelse af tilbygninger, hvilket ikke er muligt inden for den 
nuværende lokalplans maksimale bebyggelsesprocent på 25. 
  
Teknisk forvaltnings bemærkninger 
Området er omfattet af lokalplan nr. SKA. nr. 07-B3. Området er udlagt 
til boligområde til rækkehusbebyggelse. Lokalplanen indeholder 
bestemmelse om, at den maksimale bebyggelsesprocent for området som 
helhed ikke må overstige 25%. Bebyggelse må ikke opføres i en højde på 
mere 1 etage. 
  
Teknisk Forvaltnings vurdering 
En forøgelse af den maksimale bebyggelsesprocent fra 25 til 30 strider 
imod principperne i lokalplanen , hvorfor der som udgangspunkt ikke kan 
meddeles dispensation. Det vil derfor kræve udarbejdelse af en ny 
lokalplan.  
  
En ny lokalplan skal som udgangspunkt udarbejdes ud fra 
kommuneplanens rammebestemmelser for området. I Kommuneplan 
2005 for Skagen Kommune udgør rammerne for tæt-lave boligområder 
en bebyggelsesprocenten på maksimalt 30, og ansøgte vil derfor være i 
overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der på bygherrens foranledning igangsættes 
lokalplanudarbejdelse med henblik på muliggørelse af ansøgte 
med anbefaling af, at den nuværende lokalplan samtidig generelt 
revurderes 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 12 B1 Ansøgning fra ejerforeningen Hedevej om godkendelse af ny 
lokalplan for ejendommen Hedevej 27 85 dateret 20. juni 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra ejerforeningen Hedevej om 

godkendelse af ny lokalplan for ejendommen 
Hedevej 27-85, dateret 20. juni 2007 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende:  
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13. Ansøgning om opstilling af vindmøller  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613134 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær har på vegne af ejeren 
ansøgt om principiel godkendelse af, at der kan opstilles to nye 
vindmøller på matr.nr. 19a, Grønhede, Volstrup ved Østkystvejen sydvest 
for Sæby.  
  
Ved det ansøgte søges der om dispensation fra Lokalplan SAE.25.55 
”Vindmøllepark ved Knæverhede” til opstilling af to nye vindmøller. 
Lokalplanen giver mulighed for opstilling af i alt 8 vindmøller i området 
med en tårnhøjde på maksimalt 45 meter og en placering som angivet i 
lokalplanen. Disse muligheder er allerede udnyttet, da der allerede er 
opstillet 8 stk. 600 kw møller i området. De to ansøgte vindmøller har en 
effekt på 850 kw og en tårnhøjde på 54 meter. 
  
Ejeren af ejendommen har tidligere - uden held - forsøgt at få medtaget 
området som område for opstilling af erstatningskapacitet i tilknytning til 
bortsanering af uheldigt opstillede vindmøller i Nordjyllands Amt. For at 
udskiftningen skal kunne realiseres vindmæssigt og støjmæssigt, skal der 
nedtages tre eksisterende vindmøller, der er placeret umiddelbart øst for 
lokalplanområdet. 2 af disse vindmøller er i Regionplantillæg nr. 198 for 
Nordjyllands Amt udpeget som uheldigt placerede. 
  
Ansøgningen kræver dispensation fra følgende bestemmelser i 
lokalplanen: 

§ 3.1 der angiver, at der i område 1 højst må opstilles 2 
vindmøller. Ved realiseringen af det ansøgte vil der være opstillet 4 
vindmøller i lokalplanens område 1. 
§ 6.1 der angiver, at vindmøllerne i området skal placeres som vist 
på lokalplanens kortbilag 1. De ansøgte placeringer er ikke i 
overensstemmelse med kortbilag 1. 
§ 6.5 der angiver, at tårnhøjden på møllerne målt fra tårnets fod 
højst må være 45 meter. Vindmøllerne er ansøgt opført med en 
tårnhøjde på 54 meter. 
§ 6.6 der angiver, at vindmøllerne skal være ensartede og skal 
opstilles i et mønster, der giver et roligt og ordnet synsindtryk. Her 
har de to nye møller andre dimensioner end de eksisterende. 

  
En meddelelse af de ovennævnte dispensationer vurderes at være så 
vidtgående, at det vil være i strid med lokalplanens principper. Dermed 
kan det ansøgte alene realiseres gennem udarbejdelse af en ny 
planlægning for området.  
  
Forud for en tilladelse til opstilling af vindmøller skal det dokumenteres, 
at vindmøllens støjbelastning af omgivelserne ikke overstiger de grænser, 
der er opstillet i lovgivningen. Vindmøllecirkulæret og regionplanen 
opsætter desuden en række retningslinier for opstillingen af vindmøller 
samt krav til hvilke forhold, der skal belyses i planlægningen for 
vindmøller. For nabobeboelser, der ligger nærmere end 500 meter fra 
vindmøllen, skal der særligt redegøres for, hvilke genevirkninger 
placeringen vil have for de omboende. 
  
Da placeringen af de to ansøgte vindmøller ligger i kystnærhedszonen, og 
da den ligger nærmere end 2,5 km fra eksisterende vindmøller, skal der i 
planlægningen rettes særlig fokus på den visuelle påvirkning af 
kystlandskabet og nærområdet.  
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Miljømæssige konsekvenser 
Det vil være en miljømæssig fordel, at der gennem det ansøgte bliver 
tilvejebragt en større kapacitet til fremstilling af alternativ energi.  Det vil 
samtidig være nødvendigt, at der foretages en nærmere beskrivelse og 
vurdering af, hvilken påvirkning ændringen vil have på omgivelserne og 
landskabet. Offentligheden bør desuden ved gennemførelsen af en 
planproces med høringsfase sikres indflydelse på planlægningen. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der kan igangsættes planarbejde 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 13 B1 Ansøgning om opstilling af vindmølle af 25. juni 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning om opstilling af vindmølle af 25. juni 

2007 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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14. Ansøgning om istandsættelse og tilbygning til det 
tidligere redningshus på matr. nr. 293 eh, Skagen 
markjorde, beliggende Jeckelsvej 12 B i Gl. Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 614196 
Sbh: TF/hahr 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om en forhåndstilladelse på vegne af ejeren til 
istandsættelse og tilbygning til det tidligere redningshus på matr. nr. 
293 eh, Skagen markjorder, Jeckelsvej 12 B i Gl. Skagen. 
Det oplyses, at ved istandsættelse bevares redningshuset i sin 
nuværende form med samme farveholdning og med egnede materialer. 
  
Ansøger oplyser, at tilbygningen udføres som et formmæssigt identisk 
element til redningshuset, der ved en smal og let mellembygning 
tilkobles det tidligere redningshus. 
  
Tilbygningen fremtræder med facader af sorttjæret træ og tag med sort 

tagpap, med en stueplan på 90 m2. samt en kælder på 68 m2. 
  
Det oplyses endvidere at anvendelsen uændret er galleri og 
udstillingsvirksomhed, ligesom der skal være mulighed for afholdelse af 
møder, receptioner mv. i forbindelse med Ruths Hotel og Strandhotellet. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i område D1 i Lokalplan nr. 
56- B.8 og er registreret som en erhvervsejendom. I § 1.3.2 
bestemmes, at erhvervsarealerne ikke uden byrådets godkendelse må 
udvides ud over det ved lokalplanens ikrafttræden anvendte etageareal. 
Redningshuset er i dag på 77 m2. 
  
Redningshuset er i Lokalplan 56-B8 registreret som bevaringsværdig, og 
registreret i Kommuneatlasset med bevaringsværdien 2, som er lig med 
høj bevaringsværdi. 
  
Lokalplanen bestemmer i § 1.10.2, at tilbygninger og nybygninger på 
matrikler med bevaringsværdige bygninger må kun opføres med 
byrådets særlige tilladelse og under forudsætning af, at de er opført 
med en konstruktion, et materialevalg og størrelsesforhold, der 
harmonerer med den bevaringsværdige bygning. 
  
Der er endvidere den 26. april 1979 tinglyst en deklaration på 
ejendommen om tilladelse til indretning af redningshuset til salg af 
kunstgenstande, der bl.a. i punkt 2 bestemmer, at bygningen skal 
bevares i sin nuværende skikkelse. I punkt 6 bestemmes, at såfremt 
redningshuset bliver forandret eller på anden måde ikke bevares i sit 
nuværende udseende, vil tilladelsen blive inddraget. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Redningshuset er 
historisk set en speciel bygning med en karakteristisk byggestil. 
Den ansøgte tilbygning vil i overvejende grad sløre og skjule 
redningshuset. Derudover vurderes det, at den tinglyste 
deklaration umuliggør det ansøgte. 

  
Ansøgeren meddeles, at: 
•          såfremt sagen ønskes genoptaget, skal der fremsendes et 
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projekt, der følger bestemmelserne i Lokalplan 56-B.8  
•          redningshuset skal friholdes for eventuelle til- eller 

sammenbygninger med nyt byggeri 
•          redningshuset ikke må sløres af nyt byggeri 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Sagen udgår. 

Fraværende:  
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15. Ansøgning om landzonetilladelse til at udskifte 
mandskabsbygning ved pelsdyrfarm med et nyt 
enfamiliehus  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 614392 
Sbh: TF/linl 
  
Besl.komp: PMU  

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Gadholtvej 22, matr. nr. 10 h Den sydlige Del, 
Understed sogn har søgt om tilladelse til at nedrive en mandskabsbygning 
ved sin pelsdyrfarm. Der ønskes i stedet opført et enfamiliehus. 
  
Ejendommen er beliggende i landzone, men der er ikke landbrugspligt på 
arealet. Der er på ejendommen en pelsdyrfarm, som drives af ejer. Ved 
pelsdyrfarmen er der en mandskabsbygning, som i 1984 blev udvidet fra 
35 til 48 m² efter en tilladelse fra Nordjyllands Amt. Der var en 
betingelse, at bygningen ikke blev anvendt til overnatning eller til ophold 
i videre omfang end nødvendigt for driften af minkfarmen. 
  
I 1998 søgte ejer om tilladelse til at udvide og ombygge 
mandskabsbygningen, således at denne kunne benyttes som 
beboelsesbygning. Nordjyllands Amt meddelte i marts 1999 afslag til det 
ansøgte. Afslaget blev påklaget til Naturklagenævnet, som i september 
1999 stadfæstede afslaget. 
  
Ejeren har vedlagt en dispensationsansøgning, og begrunder opførelsen 
af et enfamiliehus på ejendommen med, at der i forvejen drives erhverv, 
og installationer til eksisterende bygninger (vand, el og kloak) kan 
genanvendes. Nybygning vil ikke være til gene for naboer, og et træhus 
vil passe fint ind i naturen og omgivelserne. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Der er ikke siden 1999 sket ændringer i planlovens formål om, at der som 
hovedregel ikke bør gives tilladelse til at oprette nye boliger i det åbne 
land eller i nær tilknytning til et planlagt område. Nye boliger skal så vidt 
muligt etableres i områder, der gennem planlægning er udlagt hertil. 
  
Ejendommen ligger ca. 350 m vest for Sulbæk byområde, og der ses ikke 
at være særlige forhold, der kan begrunde en fravigelse af planlovens 
hovedregel. 
  
Området er i Regionplanen udlagt som naturområde. Ifølge regionplanens 
retningslinie 2.3.8 kan boligbyggeri, byggeri til service og erhverv bortset 
fra byggeri til jordbrugserhverv som hovedregel kun ske ved landsbyer. 
Egentlig byudvikling kan efter regionplanens retningslinier 2.3.1 kun finde 
sted ved eksisterende byer. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der med hjemmel i planlovens § 35 meddeles afslag til det 
ansøgte med følgende begrundelse: 

  
o         ansøgningen er i strid med planlovens intentioner 

om at friholde det åbne land for ny, selvstændig 
bebyggelse til boligformål 

o         ansøgningen er i strid med Regionplanens 
retningslinie 2.3.1 og 2.3.8 om boligbyggeri og 
byudvikling 
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o         ser ses ikke at være særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af ovennævnte hovedregler 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 15 B1 Kortbilag mandskabsbygning Gadholtvej 22.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kortbilag mandskabsbygning Gadholtvej 22 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstilling tiltrædes. 

Fraværende:  
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16. Anlæggelse af bane til kørsel med ATV -maskiner  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 606480 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at anlægge en bane til 
kørsel med ATV-maskiner (4-hjulede crossere). Konceptet, som er døbt 
”Cross World – Action for alle”, ses anvendt i forbindelse med 
teambuildingarrangementer og som et alternativ/supplement til øvrige 
fritidsaktiviteter i området. Endvidere er der en forhåbning om at 
tiltrække turister. Konceptet i sin helhed er beskrevet i bilag 1. 
  
Det påtænkte areal (ca. 2 ha) er beliggende på matr. nr. 9a Øksenhede, 
Volstrup umiddelbart nordvest for Sæbygård Slot i Sæby jf. bilag 2. 
Anvendelsen af aktiviteten påtænkes at finde sted onsdage kl. 18.00-
21.00, fredage kl. 12.00-21.00 og lørdage i tidsrummet mellem kl. 10 og 
kl. 16. 
  
Forvaltningen bemærker, at der ikke er tale om en motorsportsbane i 
henhold til Motorsportsvejledningen jf. bilag 3, idet der vil være tale om 
udlejningskørsel. Der kræves af den grund ingen miljøgodkendelse, men i 
stedet en regulering efter miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 3, der giver 
mulighed for at stille krav om afhjælpende foranstaltning i tilfælde af, at 
fritidsaktiviteter eller lignende giver anledning til væsentlige støjgener. 
Støjen vurderes at være den væsentligste miljøparameter. 
  
Forvaltningen bemærker i øvrigt, at arealet er udpeget som naturområde, 
dog ikke som et § 3-område. Endvidere er en del af arealet beliggende i 
kystnærhedszonen. Desuden er arealet beliggende inden for 
støjkonsekvenszonen omkring Ørnedalsbanen. 
  
Det er forvaltningens vurdering, at der skal udarbejdes en 
landzonelokalplan. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Ansøger opfordres til at indlede et samarbejde med 
Ørnedalsbanen 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 16 B1 Konceptbeskrivelse.pdf 
 Pkt 16 B2 Kort Cross World Baneanlæg.pdf 
 Pkt. 16 B3 Uddrag af motorsportsvejledningen.pdf 
 Pkt. 16 B4 Støjkonsekvensberegning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Konceptbeskrivelse PMU 
2. Kort PMU 
3. Uddrag af motorsportsvejledningen PMU 
4. Støjkonsekvensberegning PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. Brian Pedersen kan ikke tiltræde indstillingen, han ønsker 
det ansøgte muliggjort. 
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Fraværende:  
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17. Ændring af affaldsregulativ vedrørende papir/pap og  
glas/flasker  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567740 
Sbh: TF/peno 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BYR 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. august 2007 (pkt. 15 
på dagsorden), at der skal foretages ændringer i renovationssystemet i 
Frederikshavn Kommune, primært gældende for private husstande. 
  
Som følge heraf er der udarbejdet forslag til ændring af følgende bilag til 
”Regulativ for Husholdningsaffald i Frederikshavn Kommune”: 

•          Bilag 1.02 Papir- og papaffald 
•          Bilag 1.03 Glas og flasker 

  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          forslag til ændring af de omtalte bilag til affaldsregulativet 
anbefales til byrådets godkendelse 

  
•          Plan- og Miljøudvalget fremover får kompetencen til at 

ændre/godkende bilag til Frederikshavn Kommunes 
affaldsregulativer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 17 B1 Forslag til nyt Bilag 1.02 Papir- og papaffald.pdf 
 Pkt. 17 B2 Forslag til nyt Bilag 1.03 Glas og flasker.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til nyt Bilag 1.02 Papir- og papaffald PMU 
2. Forslag til nyt Bilag 1.03 Glas og flasker PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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18. Forslag til Lokalplan SAE.7.02.0 - Bevarende lokalplan 
for Østkystvejen 363/365, Voerså  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 602814 
Sbh: TF/suos 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

For at sikre bevarelsen af ejendommen Østkystvejen 363/365 i Voerså, 
besluttede Sæby Kommunes økonomiudvalg i 2006, at der skal 
udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen. Baggrunden herfor var, at 
forvaltningen havde modtaget en byggeansøgning, som blandt andet 
indebar, at dele af ejendommen skulle nedrives. Sæby Byråd vedtog 
umiddelbart herefter at nedlægge et forbud efter planlovens § 14, som 
sikrer, at der ikke etableres forhold på ejendommen, som kan hindres 
ved en ny lokalplan. Forbudet er gældende frem til december 2007. 
  
Ejendommen er sandsynligvis den ældste i Voerså, og den eneste 
tilbageværende af de karakteristiske og mest almindelige hustyper i 
Voerså, som den vurderes til at være en meget flot repræsentant for. 
  
Eventuel overtagelse af ejendommen 
I henhold til planlovens § 49 kan ejeren af en ejendom forlange 
ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning når det i en 
lokalplan er bestemt at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse 
fra kommunalbestyrelsen og tilladelse nægtes.  
  
Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et 
væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og 
afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og 
benyttelse, som ikke er omfattet af nedrivningsforbud. 
  
Taksationsmyndighederne afgør efter lov om offentlige veje spørgsmål 
om berettigelsen af krav efter planlovens § 49. 
  
Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommene Østkystvejen 363 og 
365 er henholdsvis 500.000 kr. og 530.000 kr. 
  
Forvaltningen har udarbejdet forslag til bevarende Lokalplan SAE.7.02.0 
for ejendommen Østkystvejen 363/365. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at 
  

•          udvalget videresender planforslaget til Økonomiudvalget med 
henblik på, at byrådet godkender planen til udsendelse i offentlig 
høring i min. 8 uger 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 18 B1 Forslag til bevarende Lokalplan SAE.7.02.0 for Østkystvejen 
363 og 365 i Voerså.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til bevarende Lokalplan SAE.7.02.0 for 

Østkystvejen 363/365 i Voerså 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
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Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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19. Forslag til Lokalplan FRE 13.12.02 for et nyt bolig område 
øst for Knivholt Bæk i Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577693 
Sbh: TF/fira 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Med henblik på at skabe mulighed for et nyt boligområde til godt 100 
åben-lave boliger fremsender Teknisk Forvaltning forslag til lokalplan for 
et område øst for Knivholt Bæk i Frederikshavn.  
  
Lokalplanen er i overensstemmelse med helhedsplanen for Flade Bakker – 
kommuneplantillæg nr. 41 - og lokalplanrammerne for området. Det 
primære formål med helhedsplanen for Flade Bakker er, at skabe 
mulighed for et helårs Ski- og Aktivitetscenter på Flade Bakker samt en 
række bolig- og erhvervsområder. Helhedsplanen skal herudover 
medvirke til at sikre:  

•        aktiv udnyttelse af de landskabelige og naturmæssige 
værdier i og omkring Flade Bakker  
•        sammenhæng i det samlede områdes planlægning 
•        forebyggelse af miljømæssige konflikter mellem Ski- og 

Aktivitetscenteret og de tilstødende boligområder 
  

Opførelse af spændende boliger af høj arkitektonisk kvalitet vil i sig selv 
sikre området attraktionsværdi. Men den fremtidige bebyggelses ydre 
udtryk lader sig vanskeligt regulere, og det er svært at finde enighed om 
begrebet arkitektonisk kvalitet. På den baggrund søges det med 
lokalplanen at sikre sammenhæng i bebyggelsens placering, de 
ubebyggede arealer og i beplantningen på de enkelte boligveje. Det 
opnås bl.a. ved at fastlægge en facadebyggelinie og udlægge et bredt 
vejareal. På den nordligste del af vejarealet indrettes der færdselsareal 
som opholds- og legeareal. Den sydligste del af vejarealet udlægges som 
grønt område med en allébeplantning. Et eksempel på et eksisterende 
boligområde med en tilsvarende indretning af vejarealet ses på Weyses 
Allé i Frederikshavn.  
  
Lokalplanen udlægger to boligveje. Ved at vælge forskellige hæk- og 
træsorter på de to veje sikres vejene hver deres udtryk. Ved at fastlægge 
bestemmelser om beplantning søges grænserne mellem de private 
friarealer og de fælles friarealer tydeliggjort. Beplantningen spiller også 
en vigtig rolle ved markering af det samlede boligområdes afgrænsning 
mod tilgrænsende byområder. 
  
Varmeplanen for området foreskriver, at ny bebyggelse skal tilsluttes 
kollektiv varmeforsyning – som fjernvarme. Opføres en bebyggelse som 
lavenergihuse skal byrådet dispensere fra bestemmelsen om 
tilslutningspligt.  
  
Det er målet, at gøre Frederikshavn til en Vedvarende Energiby. Det 
betyder, at en større del af byens energiforsyning skal hentes fra f.eks. 
vinden, solen, biogas eller jordvarme. Det betyder også, at virksomheder 
og private forbrugere skal søge at mindske energiforbruget - f.eks. til 
opvarmning.  
  
Fra 1. juni 2007 har Planloven givet kommunerne hjemmel til, i en 
lokalplan, at træffe bestemmelse om, at nye boliger skal opføres som 
lavenergihuse. For så vidt angår energiforbruget er der i 
lokalplanforslaget truffet bestemmelse om, at ny bebyggelse skal opføres 
som lavenergihuse - dvs. minimum klasse 2 jfr. Bygningsreglementets 
krav. Klasse 2 huse har et energiforbrug som svarer til 75 % af det 
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forbrug som Bygningsreglementet stiller krav til. 
  
Kommende ejere af huse indenfor området er således ikke pligtige til at 
tilslutte sig Frederikshavn Fjernvarmeforsyning, men de har muligheden. 
  
Teknisk Forvaltning ønsker, at udvalget diskuterer om der i lokalplanen 
skal træffes bestemmelse om, at ny bebyggelse skal opføres som 
lavenergihuse - dvs. minimum klasse 2 jfr. Bygningsreglementets krav.  
  
Vælger kommende ejere af boliger indenfor lokalplanområdet at tilslutte 
sig den kollektive varmeforsyning, er de medvirkende til at forfølge 
Kommunens mål om at blive en vedvarende Energiby. For en stor del af 
den varme Frederikshavn Fjernvarmeforsyning i dag leverer til 
forbrugerne kommer fra kraft-varmeanlægget på Vendsysselvej. Over en 
tredjedel af den energi anlægget her producerer, fremstilles ved 
afbrænding af affald og betragtes på den baggrund som grøn energi.  
  
Frederikshavn Forsyning belyser i øjeblikket mulighederne for, at 
fremstille en større del af fjernvarmen med vedvarende energikilder. 
Følgende energikilder indgår eksempelvis i vurderingen: 

•          Biomasse 
•          Solvarmeanlæg med sæsonlagring 
•          Vindenergi og elpatron i eksisterende eller nyt varmelager 
•          Omlægning til bioolie på de eksisterende kedelcentraler  
•          Geotermisk energi og jord/søvand varmepumpe 

  
Vælger kommende ejere af boliger indenfor lokalplanområdet ikke at 
tilslutte sig den kollektive varmeforsyning, er det usikkert om de vil 
medvirke til at Frederikshavn Kommune bliver en vedvarende Energiby. 
  
Planloven indeholder ikke hjemmel til i en lokalplan, at træffe 
bestemmelse om, at nye boliger skal opvarmes mm. ved brug af f.eks. 
solfanger- eller jordvarmeanlæg. 
  
I lokalplanforslagets redegørelsesdel er det anført, at der i vilkårene for 
salget af grundene er krav om, at ny bebyggelse skal forsynes med f.eks. 
solfanger- eller jordvarmeanlæg. 
  
Teknisk Forvaltning ønsker, at udvalget diskuterer om der i vilkårene for 
salget af grundene - som anført i lokalplanens redegørelsesdel – skal 
stilles krav om, at ny bebyggelse skal forsynes med f.eks. solfanger- eller 
jordvarmeanlæg.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget drøfter, om der i lokalplanen skal træffes bestemmelse 
om, at den bebyggelse lokalplanen skaber mulighed for skal 
opføres som lavenergihuse 

  
•          udvalget drøfter, om Økonomiudvalget skal opfordres til at stille 

krav om, at bebyggelse, der ikke tilsluttes kollektiv 
varmeforsyning, skal forsynes med fx. solfanger- eller 
jordvarmeanlæg. Kravet kan fremgå af salgsvilkårene for 
områdets grunde 

  
•          udvalgets afgørelse indarbejdes i lokalplanen, og at den herefter 

fremsendes til byrådet med henblik på godkendelse som forslag 
og offentlig fremlæggelse 

  
Bilag   Fordeling 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 19 B1 Forslag til Lokalplan FRE.13.12.02 for et boligområde øst for 
Knivholt bæk.pdf 

1. Forslag til Lokalplan FRE. 13.12.02 for et 
boligområde øst for Knivholt Bæk 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Lokalplanforslaget anbefales med følgende bemærkninger: 
 
At der indarbejdes krav om energiklasse 2 huse. 
At der i pkt. 6.5 indarbejdes halm som muligt materiale. 
At udvalget opfordre Økonomiudvalget til i salgsbetingelserne at indarbejde krav 
om anvendelse af vedvarende energi i huse, der ikke tilsluttes kollektiv 
varmeforsyning.  

Fraværende:  
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20. Forslag til Lokalplan FRE.15.01.21 Kalkværksvej og 
forslag til Tillæg nr. 91 til kommuneplanen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 607790 
Sbh: TF/peha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Udvalget besluttede i sit møde den 13. marts 2007, at der skulle 
udarbejdes nyt plangrundlag med henblik på realisering af et 
socialpsykiatrisk center på Kalkværksvej 7 i Frederikshavn. 
  
Der foreligger nu et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg, der 
muliggør en realisering af projektet. Området har hidtil været omfattet af 
Lokalplan FRE.15.01.01, hvor hovedparten af området er udlagt til 
bynært rekreativt areal. Lokalplanforslaget indebærer, at dette areal vil 
forsvinde. Lokalplanforslaget forudsætter tillige en omlægning af 
Sæbybanestien både syd og nord for Kalkværksvej. Denne omlægning er 
prissat til 200.000 kr. Forvaltningen forudsætter, at omlægningen sker 
uden udgift for Frederikshavn Kommune. 
  
Lokalplanområdet er i Kommuneplanen beliggende i område B8, og 
forslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for 
dette område. Der er som følge heraf udarbejdet et tillæg til 
kommuneplanen, der har betegnelsen Tillæg nr. 91 til kommuneplanen, 
der udlægger et nyt rammeområde med betegnelsen BO1. 
  
Lokalplanforslaget fastlægger nærmere bestemmelser for bebyggelsens 
karakter, omfang, placering, ydre fremtræden og anlæggelse af parkering 
og fælles opholdsarealer for området. 
  
Der er gennemført en miljøscreening af såvel lokalplanforslag som 
kommuneplantillæg, der konkluderer, at der ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanforslaget sendes i offentlig debat 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 20 B1 Forslag til Lokalplan FRE.15.01.21 Kalkværksvej og 
Kommuneplantillæg nr. 91.pdf 

 Pkt. 20 B3 Screening Lokalplan FRE.15 01 21.pdf 
 Pkt. 20 B4 Screening Kommuneplantillæg nr 91.pdf 
 Pkt. 20 B2 Skyggediagrammer Kalkværksvej.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan FRE.15.01.21 og 

Kommuneplantillæg nr. 91 til kommuneplanen 
PMU 

2. Skyggediagram Kalkværksvej PMU 
3. Screening af lokalplan PMU 
4. Screening af kommuneplantillæg PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende:  
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21. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.05.01.01 
boligområde ved Hanetoften, Ravnshøj  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 582105 
Sbh: TF/fira 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.05.01.01 har i perioden fra den 11. juli til den 
19. september 2007 været fremlagt til offentlig debat. Der er indkommet 
3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget. 
Indsigelser/bemærkninger er vedlagt dagsordenen i kopi. Teknisk 
Forvaltning har beskrevet og vurderet indsigelser/bemærkninger i det 
indsigelsesnotat, der ligeledes er vedlagt dagsordenen som bilag.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanen fremsendes til byrådet med henblik på endelig 
vedtagelse med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 21 B1 Lokalplan FRE.05.01.01 boligområde ved Hanetoften, 
Ravnshøj.pdf 

 Pkt. 21 B2 Indsigelsesnotat september 2007 - Lokalplan 
FRE.05.01.01.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan FRE.05.01.01. boligområde ved 

Hanetoften, Ravnshøj 
PMU 

2. Indsigelsesnotat september 2007 - Lokalplan 
FRE.05.01.01 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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22. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA 228 -C og 
Kommuneplantillæg nr. SKA 07/05 for Jeckels Hotel, 
Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591609 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA 228-C og Kommuneplantillæg nr. SKA 07/05 
for Jeckels Hotel, Skagen har været offentligt fremlagt i perioden 11. juli 
2007 – 5. september 2007. Der er ikke modtaget indsigelser til 
lokalplanforslaget i høringsperioden. 
  
Lokalplanforslaget omfatter det eksisterende Jeckels Hotel samt 
etablering af parkeringsanlæg under klitterræn på matriklen beliggende 
nord for hotellet. Adgangen til p-kælderen sker fra eksisterende p-plads. 
Klitten genetableres med sand fra den oprindelige klit, - dog erstattes 
rynket rose med hjelme. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan nr. SKA 
228-C og Kommuneplantillæg nr. SKA 07/05 vedtages endeligt 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 23 B1 Lokalplan SAE.9.26.01 Volstrup Teglværk.pdf 
 Pkt. 23 B2 Indsigelsesnotat Lokalplan SAE.9.26.01 Volstrup 

Teglværk.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplanforslag nr. SKA 228-C og 

Kommuneplantillæg nr. SKA 07/05 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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23. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.9.26.01 og 
kommuneplantillæg nr. 6 for Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 593922 
Sbh: TF/peha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SAE.9.26.01 Volstrup Teglværk og forslag til tillæg nr. 
6 til kommuneplanen 2005 – 2017 for Sæby har været offentlig fremlagt i 
perioden fra den 11. juli til den 5. september 2007. Lokalplanforslaget 
omfatter arealer omkring det eksisterende teglværk og er udarbejdet for 
at muliggøre en udvidelse af teglværket mod øst.  
  
Der er indkommet bemærkninger og indsigelser til lokalplan forslaget, 
som det fremgår af indsigelsesnotat af september 2007. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          forslaget om renovering og nedsættelse af hastigheden på 
Volstrupvej og afprøvning af tidligere Sæby Kommune, Teknisk 
Udvalgs beslutning fremsendes til afgørelse i Frederikshavn 
Kommunes Tekniske Udvalg 

  
•          lokalplanforslaget fremsendes til Økonomiudvalg og byråd med 

henblik på endelig vedtagelse uden ændringer i forhold til det 
offentliggjorte forslag 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Indsigelsesnotat Lokalplan SAE.9.26.01 Volstrup Teglværk.pdf 
 Lokalplan SAE.9.26.01 Volstrup Teglværk.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan SAE.9.26.01 og Kommuneplantillæg nr. 6 PMU 
2. Indsigelsesnotat af september 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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24. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.13.16.01 
Erhvervsområde Suderbovej øst  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 592266 
Sbh: TF/saha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan FRE.13.16.01 Centerområde Suderbovej øst samt 
Kommuneplantillæg nr. 87 har været fremlagt til offentlig debat i 
perioden fra den 11. juli 2007 til den 5. september 2007. Der er 
indkommet tre indsigelser/bemærkninger til planforslagene. Indholdet af 
disse kan ses i det vedlagte indsigelsesnotat. 
  
Bemærkning fra Miljøcenter Århus har medført, at lokalplanens titel er 
ændret fra ”Centerområde Suderbovej øst” til ”Erhvervsområde 
Suderbovej øst” samt at det i lokalplanen er præciseret, at der kan 
placeres detailhandel som alene forhandler særligt pladskrævende 
varegrupper.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

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

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 24 B1 Lokalplan FRE.13.16.01 Centerområde Suderbovej Øst.pdf 
 Pkt. 24 B2 Kommuneplantillæg nr. 87.pdf 
 Pkt. 24 B3 Indsigelsesnotat september 2007 - Lokalplan 

FRE.13.16.01.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan FRE.13.16.01 Centerområde Suderbovej 

Øst  
PMU 

2. Kommuneplantillæg nr. 87 PMU 
3. Indsigelsesnotat september 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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25. Plan- og Miljøudvalgets mødekalender 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613002 
Sbh: TF/chlr 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Direktions- og Byrådssekretariatet har udarbejdet forslag til plan for de 
politiske udvalgs møder i 2008, og der er foreslået følgende mødedatoer 
i Plan- og Miljøudvalget: 
  
Møder 2008: 
Tirsdag den 8. januar 
Tirsdag den 5. februar 
Tirsdag den 4. marts 
Tirsdag den 8. april 
Tirsdag den 6. maj 
Tirsdag den 3. juni 
Tirsdag den 12. august 
Tirsdag den 2. september 
Tirsdag den 30. september 
Tirsdag den 4. november 
Tirsdag den 2. december 
  
Alle møder foreslås afholdt i udvalgslokalet på Fasanvej 1 kl. 14.00. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til mødeplan for 2008 
som beskrevet ovenfor dog med den ændring, at mødet den 5. 
februar flyttes til den 4. februar kl. 17.00 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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26. Orienteringssag - Opstilling af midlertidig installation på 
Skagen Gren  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 615390 
Sbh: TF/olfi 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Hampen Træforarbejdning A/S har den 24. april 2007 fremsendt 
projektforslag til ”Installation på Skagen Grenen”, udarbejdet af 
Årstiderne Arkitekter. Forvaltningen vurderer, at projektet er velegnet til 
en midlertidig opstilling ét år på Skagen Gren.  
  
I forlængelse af tidligere beslutning i Teknik- og Miljøudvalget vil 
projektforslaget blive fremsendt til Fredningsnævnet med anmodning om 
dispensation fra bestemmelserne i ”Fredning af Skagen Gren og 
omliggende vande, juni 2007”, hvad angår den foreslåede placering og 
varighed. 
  
Endvidere skal Region Nord ansøges om dispensation fra 
strandbeskyttelseslinien uanset valg af lokalisering. Efterfølgende skal 
gennemføres en kommunal sagsbehandling med henblik på 
landzonetilladelse, eventuelt byggetilladelse mm. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller  
  

•          sagen til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 26 B1 Notat - kort beskrivelse af projektet.pdf 
 Pkt. 26 B2 Projekt Installation på Skagen Grenen.pdf 
 Pkt. 26 B3 Referat fra Teknik og Miljøudvalgets møde den 3. oktober 

2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Notat – kort beskrivelse af projektet PMU 
2. Projektmappe ”Installation på Skagen Grenen” PMU 
3. Referat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. 

oktober 2006 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Udvalget ønsker ikke at anbefale projektet. 

Fraværende:  
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27. Efterretningssag - Naturklagenævnets afgørelse i 
sagen om ombygning af helårsbolig i Frederikshavn 
Kommune  
  
  

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

Frederikshavn Kommune – tidligere Skagen Kommune har den 20. 
september 2006 efter planlovens § 35, stk. 1 meddelt landzonetilladelse 
til nedrivning af maskinhus og stuehus, ombygning af lade/stald til 
beboelse, opførelse af ny tilbygning til stue, opførelse af gæstehus samt 
opførelse af kombineret maskinhus og garage på ejendommen matr. nr. 
14aø, Skagen markjorder. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet 
af en nabo. 
  
Naturklagenævnet har den 30. august 2007 sendt afgørelse i sagen, og 
at der ikke med klagen eller i øvrigt forhold, der kan føre til, at 
kommunens vurdering af det ansøgte bør tilsidesættes. På den baggrund 
stadfæstes kommunens landzonetilladelse af 20. september 2006. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget tager sagen til efterretning 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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28. Efterretningssag - Naturklagenævnets afgørelse om 
opførelse af sidehus til ejendommen beliggende 
Strandgade 18 i Sæby  
  
  

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

Frederikshavn Kommune har den 8. marts 2007 meddelt byggetilladelse 
til om- og tilbygning samt renovering af tag og murværk på 
ejendommen beliggende Strandgade 18, matr. nr. 13 a, i Sæby, 
Frederikshavn Kommune. Tilladelsen er påklaget af naboer. Klageren har 
blandt andet anført, at der ikke har været foretaget en nabohøring, før 
byggetilladelsen blev meddelt. Klagen er anmodet tillagt opsættende 
virkning.  
  
Naturklagenævnet har den 10. september 2007 sendt afgørelse i sagen. 
Der er ikke givet medhold i klagen, og Frederikshavn Kommunes 
byggetilladelse af 8. marts 2007 til opførelse af et sidehus samt 
renovering af tag- og murværk, på ejendommen beliggende Strandgade 
18 i Sæby opretholdes. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget tager sagen til efterretning 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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29. Efterretningssag - Områdeklassificering  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 612619 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. januar 2008 indsættes en ny paragraf i jordforureningsloven der 
omhandler begrebet områdeklassificering. Kort fortalt vil byzone den 1. 
januar 2008 klassificeres som område, der kan være lettere forurenet. 
Dog kan kommunalbestyrelsen gennem et jordstyringsregulativ undtage 
områder fra klassificering, såfremt der er viden om, at større 
sammenhængende områder inden for byzone ikke er lettere forurenet. 
Tilsvarende gælder, hvis der er viden om områder uden for byzone, der 
er lettere forurenet. 
  
Nedenfor ses tidsplanen for Teknisk Forvaltnings arbejde i forbindelse 
med indførelsen af den nye regel: 
  
Oktober – november 2007: 
Udarbejdelse af informationsmateriale/-folder, der omdeles til 
ejendomsmæglere, advokater samt borgere, der er bosiddende i byzone. 
Der udarbejdes tillige et kortmateriale til intern administration og som vil 
være tilgængelig på kommunens hjemmeside. 
  
Januar – juni 2008: 
Arbejdet med at udtage områder af klassificeringen og selve 
udarbejdelsen af jordstyringsregulativet forventes at være gennemført 
inden for det første halvår af 2008. Herefter lægges regulativet frem for  
offentligheden. 
  
Konsekvensen af områdeklassificeringen bliver, at alle jordflytninger der 
finder sted fra områder der er omfattet af områdeklassificeringen skal 
anmeldes til kommunen. Indtil jordstyringsregulativet er vedtaget vil det 
gælde alle jordflytninger inden for byzonegrænsen. Ved enhver 
jordflytning skal forelægge dokumentation for om jorden er forurenet 
eller ikke forurenet. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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30. Efterretningssag - Meddelte landzonetilladelser  
  
  

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

 
Sagsfremstilling 
Der er meddelt følgende landzonetilladelser efter planlovens § 35: 

•          Landzonetilladelse til opførelse af erhvervsbygning på 360 m² 
på matr.nr. 18 b, Karupgård, Karup. Ejendommen er beliggende 
Karupvej 68, 9300 Sæby. 

•          Landzonetilladelse til opførelse af 110 m² tilbygning til eksist. 
bolig på matr.nr. 32a, Karupgård, Karup. Ejendommen er 
beliggende Oddenvej 25, 9300 Sæby. 

•          Landzonetilladelse til at opføre en åben hytte ved den primitive 
teltplads på den del af matr. nr. 5a Østervrå by, Torslev sogn, 
som Østervrå borgerforening har til rådighed. Pladsen er 
beliggende Bredgade 10, 9750 Østervrå. 

•          Landzonetilladelse til opførelse af en ca. 35 m2 stor tilbygning 
til boligen Kvisselvej 50a, 9970 Strandby. 

•          Landzonetilladelse til udskiftning af antennemast på 
ejendommen Brønderslevvej 88, 9900 Frederikshavn. 

•          Landzonetilladelse til etablering af en sø på Hjørringvej 330, 
9900 Frederikshavn. 

•          Landzonetilladelse til opførelse af ca. 16 m2 tilbygning til 
fritidshus på ejendommen Råbjergvej 534, 9982 Ålbæk. 

•          Landzonetilladelse til opførelse af overdækket klimaskærm på 
ejendommen matr. nr. 67 Bangsbo, Frederikshavn jorder, 
beliggende Understedvej 40, Frederikshavn 

•          Landzonetilladelse til opførelse af løsdriftsstald på ejendommen 
matr. nr. 31 Donbæk gde., Flade, beliggende Brønderslevvej 68, 
Frederikshavn 

  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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31. Efterretningssag - Planlægning for Understed  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 604066 
Sbh: TF/suos 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Sæby Kommunes Økonomiudvalg besluttede i 2006, at der skal 
udarbejdes en lokalplan for landsbyen Understed. Forvaltningen havde 
forinden modtaget en ansøgning om forhåndstilkendegivelse til at 
etablere en bolig på en matrikel, som støder op til landsbyens 
afgrænsning. Der kunne imidlertid ikke gives tilsagn til det ansøgte med 
henvisning til kommuneplanen. 
  
Forvaltningen har drøftet sagen med ansøger i forbindelse med 
udfærdigelsen af dette oplæg til lokalplan, og man er blevet enige om, at 
matriklen kunne opdeles i 3-4 grunde som jordbrugsparceller. Derudover 
indeholder planoplægget 6 nye parcelhusgrunde i byens vestlige udkant 
med vejtilslutning fra Boelmøllevej, samt et areal til bolig-
/erhvervsområde i byens østlige udkant med vejtilslutning fra Gadholtvej. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udvalget tager sagen til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 31 B1 Oplæg til planlægning for Understed.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oplæg til planlægning for Understed PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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32. Efterretningssag - Ulovlig afbrænding af affald  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:30 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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