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1. 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 områ-det. Endvidere er der en forhåbning om at 
tiltrække turister. Konceptet i sin helhed er beskrevet i bi-lag 1. 
  
Det påtænkte areal (ca. 2 ha) er beliggende på matr. nr. 9a Øksenhede, 
Volstrup umiddelbart nord-vest 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 Motorsportsvejled-ningen jf. bilag 3, idet der vil være tale om 
udlejningskørsel. Der kræves af den grund ingen miljøgod-kendelse, 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 anled-ning 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 

  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 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 mulig-gjort. 
  
Fraværende: 
  
Sagsfremstilling 

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2007 opfordrede 
udvalget ansøger til at indlede et samarbejde med Ørnedalsbanen. Efter 
en forespørgsel har Ørnedalsbanen afvist et samarbejde. Efter ansøgers 

Bilag   Fordeling 
1. Konceptbeskrivelse PMU 
2. Kort PMU 
3. Uddrag af motorsportsvejledningen PMU 
4. Støjkonsekvensberegning PMU 
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oplysning er Ørnedalsbanen desuden ikke egnet til kørsel med ATV-
maskiner, idet Ørnedalsbanen er indrettet som motorsportsbane for 
sportsfolk, hvor det gælder om at køre hurtigt.  
  
Ansøgers koncept er direkte modsat. Det er mere teknisk kørsel end høj 
fart. Der køres på en bane med forhindringer, hvor det ikke er muligt at 
overhale, og hvor farten sjældent overstiger 30 km/h. 
  
For at afprøve konceptet ønsker ansøger en midlertidig tilladelse på 1-3 
år til at køre på den midlertidige bane, som er anlagt på ansøgers 
ejendom. Der er her tale om en anden placering end det tidligere 
ansøgte. Den midlertidige tilladelse kan betragtes som en prøveperiode, 
hvor konceptet afprøves. Samtidigt gives en mulighed for at arbejde 
videre med at finde en bedre og mere egnet lokalitet. 
  
Teknisk Forvaltning vurderer, at den midlertidige tilladelse kan udformes 
som en landzonetilladelse. I den forbindelse planlægges et borgermøde 
for de nærmeste naboer for en nærmere redegørelse af ansøgers 
intentioner. 
  
Forvaltningen bemærker i øvrigt, at arealet er udpeget som naturområde, 
og arealet er beliggende inden for støjkonsekvenszonen omkring 
Ørnedalsbanen. Den nu ansøgte placering er meget højt beliggende, og 
ville kunne ses på stor afstand. Ansøger har oplyst, at der evt. vil kunne 
etableres en jordvold til afskærmning af banen. Det er dog forvaltningens 
vurdering, at en jordvold vil blive meget synlig i landskabet. Banen er 
placeret i et meget smukt landskab, som er med til at danne ramme om 
Sæby å og Sæby gård. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          sagen drøftes 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 1 B1 Kortbilag - placering af prøvebane.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kortbilag – placering af prøvebane PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Udvalget besluttede, at der meddeles midlertidig tilladelse med udløb den 31. 
december 2008 med henblik på at afsøge muligheder for en ny placering. 
Tilladelsen gives til de ansøgte tider, og de nærmeste naboer inddrages via et 
borgermøde. 
 
Inger Støtt kan ikke tiltræde det ansøgte, men ønsker at projektet skal indgå i den 
kommende kommuneplan med en anden placering. 
 
Brian Pedersen ønsker fortsat en permanent placering muliggjort på det aktuelle 
areal. 

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

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

Ansøger har anmodet om foretræde for udvalget.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til drøftelse 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 2 B1 Plan- og Miljøudvalgets protokollat dateret den 4. september 
2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Plan- & Miljøudvalgets protokollat dateret den 4. 

september 2007 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Udvalget finder ikke, at der foreligger nyt i sagen. 

Fraværende:  
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3. Ny bebyggelse langs Vestre Strandvej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619927 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget forslag til ny bebyggelse langs Vestre 
Strandvej – forbindelse mellem by og havn. Ejerrepræsentant og 
arkitekt vil på mødet præsentere byggeprojektet. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          projektet til drøftelse 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Sagen blev drøftet og genoptages på januarmødet. 

Fraværende:  
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4. Forslag fra den socialdemokratiske gruppe om valg a f 
ny næstformand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 561048 
Sbh: TF 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

De 3 udvalgsmedlemmer, der repræsenterer Socialdemokratiet, 
anmoder om, at udvalget omkonstituerer sig for så vidt angår 
næstformand. 
  
Såfremt et flertal i udvalget ønsker, at der foretages et sådant valg, er 
reglerne herom følgende: 
  
Efter Den kommunale styrelseslov § 22, stk. 1 gælder, at et stående 
udvalg selv vælger sin formand og eventuelle næstformand.  
  
Da der ikke er fastsat regler om udvalgsformænds funktionsperiode, kan 
et stående udvalgt til en hver tid vælge en ny formand og/eller 
næstformand. 
  
Valget sker i givet fald ved flertalsvalg, medmindre der i udvalget er 
enighed om andet. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Udvalget vedtog at foretage et valg af næstformand. Palle Thomsen blev foreslået. 
For stemte 3 og 4 undlod at stemme. 

Fraværende:  
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5. Forslag til principper for ny Lokalplan FRE.18.05.0 1 - 
sommerhusområderne mellem Sulbæk og Vangen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 577048 
Sbh: TF/ibha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til overordnede principper for en 
ny lokalplan for sommerhusområderne mellem Sulbæk og Vangen – 
FRE.18.05.01.  
  
Området er i dag omfattet af henholdsvis lokalplan FRE.093.2 for området 
syd for gården Heden og lokalplan SAE.4.04.2 for sommerhusområderne 
ved Sulbæk. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af strandengene ved 
Vangen, mod øst af havet, mod syd af Hedebo Camping, mod vest af 
Frederikshavnsvej (hovedvej 080-0718, der fungerer som aflastningsvej 
til motorvejen). Se bilag 1: Internt Notat - Planmæssig baggrund for ny 
lokalplan FRE.18.05.01 
  
Hele det kommende lokalplanområde består af større og mindre 
sommerhusområder, et arealmæssigt forholdsvis større landzoneareal 
med nogle pt. principielt ulovlige sommerhuse, flere § 3 områder samt 
enkelte helårshuse. Området opleves som en fin, fredfyldt enklave. 
Sommerhusene er som hovedregel placeret på et lidt højere liggende 
plateau og strandengene er friholdt for byggeri – dog undtaget 
Lyngmosevej og en del af Kratvej. 
  
Som udgangspunkt er også undersøgt mulighederne for udvidelse af 
eksisterende byzonearealer. Bindinger i form af afstandszone på 150 m til 
overordnet vej jf. Regionplan 2005 samt strandbeskyttelseslinie betyder, 
at der pt. ikke kan peges på udvidelsesmuligheder. 
  
Teknisk Forvaltning foreslår følgende principper for en ny lokalplan for 
begge de gl. lokalplanområder: 

1.      Hele lokalplanområdet opdeles i et antal sommerhusområder og 
landzoneområder ud fra planmæssige overvejelser. Se bilag 3: 
Oversigtskort - udkast til områdeinddeling. 

  
2.      Som lokalplanens hovedformål foreslås: ”Der fastlægges 

regulerende bestemmelser med henblik på at opretholde alle 
sommerhusbebyggelser i det nuværende omfang og karakter – 
inkl. sommerhuse i landzone samt at fastsætte bestemmelser for 
eksisterende helårsboliger i landzone”. 

  
3.      Det skal afklares hvorvidt sommerhuse i landzone, der efter 

gældende lokalplan skulle nedrives, kan opretholdes jf. støjzoner 
o.a. Der udlægges ikke erstatningsbyggefelter, ligesom der heller 
ikke udlægges nye byggemuligheder.  

  
4.      Der er foretaget en differentiering af bebyggelsesstørrelser og 

karakter indenfor de enkelte områder. På baggrund af dette 
fastlægges bestemmelser for bygningsvolumener, 
bebyggelsestæthed og bebyggelsesstørrelser samt eventuelt 
mindre udvidelsesmuligheder indenfor enkelte delområder. Der 
fastlægges byggefelter og principper for hver enkelt bebyggelses 
udseende. 

  
5.      Offentligheden sikres adgang til blandt andet strandområderne og 

de åbne kyststrækninger. Eksisterende adgange til stranden 
fastholdes og søges udbygget. Mulighederne for flere offentlige 
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adgange gennem ekspropriation skal undersøges. 
  
6.      Mulighederne for en nord/sydgående sti forbindelse gennem 

området skal undersøges  
  
7.      Eventuelle udvidelsesmuligheder for campingpladserne skal 

undersøges. 
  
8.      Område ved Knappen fastholdes som sommerhusområde, da det 

er en sammenhængende bebyggelse - jf. svar fra Skov- og 
Naturstyrelsen af 9. september 2005. (Bilag 4). 

  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

•          Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til principper for Lokalplan 
FRE.18.05.01 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 5 B2 Statuskort på gældende lokalplaner - Eksisterende forhold 
01.pdf 

 Pkt. 5 B3 Oversigtskort udkast til områdeinddeling.pdf 
 Pkt. 5 B4 Henvendelse om strandbeskyttelseslinier ved 

sommerhusområderne nord og syd for Sulbæk i Sæby Kommune af 9. 
september 2005.pdf 

Bilag   Fordeling 
1.  Planmæssig baggrund for ny Lokalplan 18.05.01 – 

for sommerhusområderne mellem Sulbæk og 
Vangen af 12. oktober 2007 – LUKKET BILAG 

PMU 

2. Statuskort gældende lokalplaner – Eksisterende 
forhold 

PMU 

3. Oversigtskort - Udkast til områdeinddeling  PMU 
4. Henvendelse om strandbeskyttelseslinier ved 

sommerhusområderne nord og syd for Sulbæk i 
Sæby Kommune af 9. september 2005 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Sagen udsættes. 

Fraværende:  
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6. Genoptagelse - 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:  
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
  
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende:  
  
Sagsfremstilling 

Fra ansøger er der modtaget revideret projekt. De udkragede altaner er 
erstattet af altaner på fladt tag på udskud og franske altaner. 
Bebyggelsen er dog fortsat lidt for bred, men ikke bredere end andre 
tilsvarende bebyggelser i området. 
  
Bebyggelsen virker mere harmonisk med sidehus, der både er lavere og 
lidt smallere. 
  
Forvaltningen vurderer, at det forvarslede § 14 påbud kan ophæves, og 
det foreliggende projekt kan være grundlag for viderebearbejdning 
(størrelse og udformning af kviste, udskud, altaner) og efterfølgende 
konkret stillingtagen i henhold til gældende plangrundlag.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          det forvarslede påbud efter planlovens § 14 ophæves 
  
•          det foreliggende projekt er grundlag for viderebearbejdning 

  

  
 
 

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

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort og revideret projektforslag PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 6 B1 Oversigtskort og revideret projektforslag.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen godkendes. 

Fraværende:  
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7. Ændret ejerform og anvendelse af Sæby Søbad 
Feriecenter, Strandvej 4, Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 612521 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Sæby Søbad Feriecenter anmoder om kommunens stillingtagen til ændret 
ejerform og dermed anvendelse af ferieboligerne samt anvendelsen af 
centerbygningen i forhold til gældende plangrundlag. 
  
Ændringen består af følgende hovedelementer: 

-          den nuværende centerdel udstykkes som selvstændig ejendom 
og forbliver ejet af Folkeferie.dk 

-          feriebebyggelsen opdeles i ejerlejligheder, således at hvert 
feriehus bliver en selvstændig ejerlejlighed med status af 
sommerhus 

-          købere af feriehusene pålægges det første år efter overtagelse 
pligt til at lade feriehusene være til rådighed for udlejning. 
Herefter ingen udlejningspligt, men erfaringsmæssig er 
hovedparten alligevel til rådighed for udlejning 

-          ejerforeningen indgår rammeaftale med FolkeFerie.dk om 
udlejning af feriehusene. Folkeferie.dk er eneste 
udlejningsoperatør akkurat som i dag 

-          et af FolkeFerie.dk stiftet selskab varetager driften af 
fællesfaciliteter samt vedligeholdelse af områderne omkring 
husene 

-          i centerdelen reduceres centerfunktionerne til kun at omfatte 
reception med cafe-område, pejsestue med hems til ophold og 4 
møde/aktivitetsrum for at give plads for nyindretning af 15 store 
luksus ferielejligheder 

-          svømmebassinområdet udendørs bibeholdes i renoveret form 
med terrasser mv. 

  
Baggrunden herfor er følgende: 
FolkeFerie.dk har i tæt samarbejde med Arbejdsmarkededs FerieFond 
(AFF) opbygget feriecentre i Danmark – bl.a. Sæby Søbad. Grundet EU-
konkurrenceregler må AFF ikke længere støtte sådanne centre og derfor 
må FolkeFerie omlægge driften og indrette feriecenterdriften på 
kommercielle vilkår.  
Salg af feriehusene er således et nødvendigt kapitaltilskud til ”opdatering” 
af husene og dermed fremtidssikre centeret. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen Sæby 2005 område F1.50 
og omfattet af Lokalplan nr. 4.24. 
  
Heraf fremgår, at et af lokalplanens formål er, at der for Dansk Folkeferie 
muliggøres opførelse af et tidssvarende feriecenter med ca. 110 huse 
med fællesbygninger. Planens delområder A, B og C er alle beliggende i 
sommerhusområde og skal anvendes til feriehusbebyggelse. Område A1 
er beliggende i byzone og skal anvendes til feriebyens fællesanlæg som 
restaurant, kursusbygninger, reception, diverse aktivitetsrum samt 
svømmehus.   
  
Sæby Søbad Feriecenter er optaget i Regionplan 2005 med 600 
sengepladser svarende til de nuværende 100 huse. Alle med hotelpligt. 
  
Jf. regionplanretningslinie kan arealer til hotelformål inden for 
kystnærhedszonen og de kystnære byzoneområder udelukkende 
anvendes til hoteldrift eller lignende virksomhed. Undtaget herfor er 
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hoteller i Aalborg og Frederikshavn. Op til 50 % af værelseskapaciteten 
kan omdannes til almennyttige ferieboliger og nok også timeshare, hvis 
anlægget er opført før 1988. 
  
Sæby Søbad er i dag 100 % almennyttig og opført i 1985. 
  
Baggrunden for denne retningslinie er, at der i de kystnære områder er 
pres på for at omdanne hotellerne til ”sommerhuse på højkant” med deraf 
følgende nye behov for arealudlæg i de kystnære områder. Amtsrådet har 
med denne retningslinie ønsket at signalere, at hotellerne i de yderste 3 
km kystnære område er en overnatningsressource, der ønskes 
opretholdt. 
  
Staten har ikke helt samme interesse i de kystnære områder som det 
gamle amt, idet der jf. Statslige interesser i kommuneplanlægningen 
2009 fremgår, at det er op til det enkelte byråd at beslutte om kystnære 
hoteller i byzone kan omdannes til individuelt ejede ferieboliger og 
herigennem skaffe kapital til en modernisering af bygninger og faciliteter. 
Staten understreger, at der efter en evt. nedlæggelse af hotelfunktionen 
ikke senere kan forventes tilladelse til udlæg af areal til et nyt kystnært 
hotel eller feriecenter som erstatning for det nedlagte. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Lokalplanens formål er opførelse af et tidssvarende feriecenter på ca. 110 
huse med fællesbygninger. 
Feriecenterets enkelte elementer er nærmere beskrevet under 
anvendelsen af de enkelte delområder.  
  
Delområderne A, B og C skal anvendes til feriehusbebyggelse og er 
beliggende i sommerhusområde. 
Ved opdeling i ejerlejligheder, bliver det enkelte feriehus en selvstændig 
ejerlejlighed med status af sommerhus, alle med beliggenhed i 
sommerhusområde. 
  
Der vurderes ikke at ske ændret anvendelse i strid med lokalplanens 
bestemmelser, idet feriehusbebyggelse i sommerhusområde må betragtes 
som værende sommerhuse. Den ansøgte opdeling sker således indenfor 
rammerne af den gældende lokalplan nr. 4.24.0. 
  
Gældende regionplanretningslinier har ingen betydning for gældende 
lokalplaner. De har kun betydning for ny fremadrettet planlægning. 
  
Vurderingen underbygges af, at der i skødet med Dansk Folke-ferie er 
anført, at det erhvervede areal skal anvendes til opførelse af feriehuse 
(sommerhuse iht. brev af den 16.05.83 fra Miljøministeriet).  
  
Delområde A1 skal anvendes til feriebyens fællesanlæg som restauration, 
kursusbygninger, reception, div. aktivitetsrum samt svømmehus. 
Delområdet er beliggende i byzone. 
  
På sigt påtænkes her at skulle ske en reduktion af centerfunktionen for at 
give plads for nyindretning af 15 store luksus ferielejligheder. 
  
Indretning af disse ferielejligheder er i strid med gældende lokalplan og 
realisering heraf betinger ny planlægning. 
  
Forvaltningen vurderer, at reduktion af centerfaciliteterne er en naturlig 
konsekvens af feriehusenes nye status bl.a. kan man vel ikke drive 
konferencevirksomhed uden sikkerhed for tilstrækkelig 
overnatningskapacitet.  
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Realisering af ombygning af centeret med henblik på indretning af 15 nye 
ferielejligheder med overordentlig kystnær beliggenhed betinger, at 
byrådet er indstillet på at nedlægge hotelfunktionen og medtage 
projektet i forbindelse med den nye kommuneplan 2009 jf. Ministeriets 
udmeldte retningslinier herom.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          sagen drøftes  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 7 B1 Oversigtskort og breve ansøgning fra Dansk Folkeferie.pdf 

Bilag   Fordeling 
1, Oversigtskort og breve/ansøgning fra Dansk 

Folkeferie  
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Sagen genoptages. 

Fraværende:  
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8. Etablering af autolakeri Ellehammervej 9, Frederiks havn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619436 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Potentiel lejer ansøger om tilladelse til at indrette autolakeri på 
ovennævnte adresse. Lakeriet indrettes i den sydlige del af bygningen ud 
mod Ellehammervej. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen Erhverv og Miljø område 
E.16.04 og omfattet af Lokalplan 552-1.  
  
Heraf fremgår, at der i området kun må opføres og indrettes bebyggelse 
til eller udøves bl.a. industri- og værkstedsvirksomhed. 
  
Ejendommen grænser endvidere op til delområde 5 i byplanvedtægt nr. 
57 forbeholdt til offentligt rekreativt formål. Afstanden fra dette område 
til den ønskede placering er ca. 80 meter. 
  
Der er intet i lokalplanen, der hindrer den ansøgte anvendelse. 
  
Ifølge bek. om miljøkrav til autoværksteder mv. skal autolakerings- og 
undervogsnbehandlingsanlæg placeres mindst 100 meter fra 
forureningsfølsom område.  
  
Ved forureningsfølsom område forstås i denne bekendtgørelse ”et 
område, som faktisk anvendes til eller ved lokalplan, byplanvedtægt eller 
i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, 
institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreative formål.” Der 
er ikke mulighed for at dispensere fra kravene i bek. for autoværksteder. 
  
Arealet, der ligger nord for Ellehammervej anvendes i dag til 
regnvandsbassin, der er indhegnet. Der er nedlagt højspændingsledning. 
Et smalt areal mellem hegnet og vejen henligger i højt græs. 
  
Plan- og Miljøudvalget i gl. Frederikshavn Kommune behandlede 
tilsvarende sag på mødet den 21. november 2006. Samme lokaler skulle 
da anvendes til undervognsbehandlingscenter, hvor samme 
bekendtgørelse og afstandskrav er gældende. 
  
Udvalget besluttede at godkende indretning af 
undervognsbehandlingscenter samt, at der udarbejdes ny lokalplan, der 
udlægger det smalle areal nord for Ellehammervej til område for offentlig 
infrastruktur som f.eks. regnvandsbassin, højspændingstrace og 
stisystem. 
  
Den ændrede planlægning er ikke gennemført, da det ansøgte projekt 
blev opgivet. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Med baggrund i tidligere truffet afgørelse i meget ens sag (samme 
bestemmelse i bek. om miljøkrav til autoværksteder mv.) godkendes 
indretning af autolakeri kun ca. 80 meter fra areal udlagt til offentligt 
rekreativt formål, faktuelt offentlig infrastrukturkorridor. 
  
Der igangsættes straks ny planlægning med henblik på ændret 
anvendelse til den i dag faktiske brug. 
  
Indstilling 
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Teknisk Forvaltning indstiller, at 
•          Plan- og Miljøudvalget godkender indretning af autolakeri på 

adressen Ellehammervej 9 
•          der iværksættes ny planlægning for areal nord for 

Ellehammervej med henblik på ændret anvendelse fra offentligt 
rekreativt område til offentlig infrastrukturkorridor 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 8 B1 Oversigtskort Ellehammervej.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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9. Ændret anvendelse af matr. nr. 15 k Understed NØ me d 
henblik på salg  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 620207 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Ejer af Nordvej 5 har ønske om at erhverve ovennævnte ubebyggede 
areal med henblik på sammenlægning med egen ejendom. 
  
På ejendommen Nordvej 5 drives storkøkkenvirksomhed, der leverer mad 
til store arrangementer som konferenser og lignende med flere hundrede 
deltagere. 
  
Arealet ønskes erhvervet dels med henblik på centralisering af 
køkkenfunktionen i Vangen, der i dag har køkken, lager, køl og frys 
mange steder i byen og dels med henblik på udvikling af 
selskabsforretning med andet og mere end god mad og hyggeligt 
samvær. 
  
På arealet ønskes opført bygning med flere selskabslokaler og fra start en 
privat fiskesø til brug for selskabsgæster. Over tid også anvendelse som 
led i event-tilbud. Der kunne også være ønske om overnatningsfaciliteter 
i form af hytter. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen Erhverv og Miljø område E 
09.03 og omfattet af Lokalplan nr. 09.03.02 delområde B. Heraf fremgår, 
at området må anvendes til mindre håndværks- og 
værkstedsvirksomheder samt motorvejsrelaterende transport- og 
speditions- og lagervirksomhed, som kan give anledning til mindre 
påvirkning af omgivelserne. Desuden må der indrettes 
motorvejsrelaterende overnatningsfaciliteter, forretninger og lignende 
servicevirksomhed såsom overnatningsrasteplads for autocampere, som 
har tilknytning til de pågældende virksomheder. Der må i dette område 
ikke etableres nye boliger, herunder værelsesudlejning, selskabslokaler 
og lignende. 
  
Nuværende storkøkkendrift er videreførelse af mangeårig 
fødevareproduktion i ejendommen. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Anvendelse til selskabslokaler med udendørsaktiviteter er både en 
miljøfølsom arealanvendelse og kan også være en miljøbelastende 
aktivitet. 
  
Miljøfølsomheden gør sig gældende på den måde, at gæster forventer, at 
der er rimelig rolige omgivelser, herunder ingen lugtgener mv. 
  
Da der i forvejen er boliger i området, er miljøbelastningen fra de 
eksisterende virksomheder trafikstøj og evt. lugt på et også for gæster 
rimeligt niveau. 
  
Selskabslokaler vurderes ikke at medføre yderligere miljøkrav til 
eksisterende autovirksomhed, da der i forvejen er boliger tæt på denne 
virksomhed. 
  
Erfaringsmæssigt kan der være problemer i forbindelse med udendørs 
selskabs/fritidsaktiviteter, hvor disse er placeret tæt på boliger. Især 
aften og natarrangementer. Placering i erhvervsområde med kun få 
boliger, kan derfor være en god løsning. 
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Realisering af projekt selskabslokale med event betinger udarbejdelse af 
nyt plangrundlag, da anvendelsen er i strid med gældende lokalplan. 
  
Det pågældende areal, der ønskes erhvervet til ovennævnte formål, er 
det sidste kommunale areal til transportrelaterende virksomhed i 
Transportventer Vangen. Der er fortsat areal til dette formål i 
Transportcenter Syd Sæby med beliggenhed helt ud til motorvejen.   
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der udarbejdes nyt plangrundlag med henblik på salg af arealet 
til selskabslokale med event 

  
•          udarbejdelse af ændret plangrundlag forestås af ansøger 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 9 B1 Oversigtskort Nordvej.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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10. Tilbageførsel af byzoneareal til landzone  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 622792 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Ejer af ejendommen Lindetvej 12 ansøger om tilladelse til udstykning af 2 
byggegrunde på hver ca. 2500 m2 med henblik på opførelse af 
parcelhuse i max. 1½ etage. Der påtænkes vejadgng fra Brønderslevvej. 
  
Udstykningen er beliggende i kommuneplanens område B.06.10, der er 
påtænkt tilbageført til landzone. Mellem dette område og Brønderslevvej 
ligger et landzoneareal. I gennem dette areal er der meddelt 
forhåndstilsagn om etablering af ny vejadgang til ejendommen 
Brønderslevvej 100. Samme overkørsel til Brønderslevvej forventes 
anvendt til adgangsvej til de 2 nye byggegrunde. 
  
Af gammelt materiale (situationsplan dateret 1962) fremgår, at område 
B.06.10 og det sydfor beliggende byzoneareal B+C.06.02 var et samlet 
område til byudvikling for Gærum. 
  
Af kommuneplanens mål for Gærum fremgår, at denne plan fraviger den 
gamle dispositionsplans byudviklingsretning, idet der i den eksisterende 
byzone forventes at være tilstrækkelig rummelighed langt udover 
planperioden. Derfor er 2 mindre byzoneområdet – det ene B. 06.10, som 
tidligere var udlagt til boligformål, planlagt tilbageført til landzone.  
  
Forvaltningens vurdering: 
I Gærum er der netop planlagt for større parcelhusudstykning (ca. 6 ha.) 
øst for Gærum Skole. Ud over dette areal er der øst for Brønderslevvej en 
restrumlighed til boligformål på 9,2 ha., heraf er 3,8 ha. lokalplanlagt. 
Jf. Regionplan 2005 er der muligt at udlægge i alt 5 ha. til byudvikling 
ved bysamfund af Gærums størrelse. 
Med den udviklingstakt, der har været i Gærum i de senere år, er der 
tilstrækkeligt areal fil byudvikling i form af boliger øst for Brønderslevvej i 
en lang årrække. 
Dette sammenholdt med Regionplanens tilladte arealramme til 
byudvikling, vurderer Forvaltningen ikke, at der er grundlag for at 
fastholde rammeområde B.06.10 i byzone og muliggøre den ansøgte 
udstykning. 
  
Supplerende kan oplyses, at ovennævnte byzoneareal  har samme 
vurdering som de tilgrænsende landbrugsarealer i landzone. 
  
Jf. planlovens § 46 kan der ved tilbageførsel af privatejede arealer til 
landzone ydes erstatning for udgifter ejeren har afholdt med henblik på 
ejendommens udnyttelse i byzone, herunder tilbagebetaling af evt. 
frigørelsesafgift. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles ansøger/ejer af Lindetvej 12, at udvalget er sindet 
at anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at rammeområde B.06.10 
tilbageføres til landzone 

  

  
 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort, ansøgning med kort og 

Kommuneplanramme B.06.10 
PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 10 B1 Oversigtskort, ansøgning med kort og Kommuneplanrammer 
B.06.10.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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11. Ny erhvervsbebyggelse på ejendommen Koldenåvej 35 -
37, Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619438 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Ejer af ejendommen Koldenåvej 35-37 har ladet udarbejde et 
skitseprojekt for ny erhvervsbebyggelse på ejendommen. Skitseprojektet 
omfatter også kommunalt areal ved Vendsysselvej syd for samme 
ejendom. Det kommunale areal ønsker ejer at erhverve. 
  
Projektet omfatter en erhvervspark med 7 nye industrihuse placeret 
omkring en central adgangsvej med ind/udkørsel til Vendsysselvej. 
  
Der er fra ansøgers side lagt op til et område med en vis ensartethed i 
bebyggelsen med hensyn til modulopdeling og materialevalg. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen, Erhverv og Miljø område 
E.16.05. Heraf fremgår, at der kan etableres virksomheder, som kan give 
anledning til mindre påvirkning af omgivelserne dvs. virksomhedsklasse 
2, 3 og 4. På grund af områdets gode trafikale beliggenhed kan der 
placeres virksomheder med megen tung trafik. Facadearealerne mod 
Vendsysselvej anses for velegnede for kundeorienterede erhverv. 
  
Ved den efterfølgende lokalplanlægning skal der tages stilling til 
trafikbetjening af hele området, idet der ikke kan forventes direkte 
adgang fra den enkelte grund til Vendsysselvej. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Den påtænkte erhvervspark er i overensstemmelse med kommuneplanen 
for området. Realisering af erhvervsparken er et projekt af en sådan 
størrelse, at det udløser krav om lokalplan. 
  
Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke kun skal planlægges for 
erhvervsparken, men hele kommuneplanområdet, således at der bliver 
mulighed for yderligere erhvervsbebyggelse langs Vendsysselvej. 
Supplerende kan oplyses, at arealet er medtaget i gl. Frederikshavn 
Kommunes ramme til byudvikling jf. Regionplan 2005. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for hele 
kommuneplanområde E. 16.05 med henblik på at muliggøre 
realisering af erhvervsparken 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 11 B1 Situationsplan og ansøgning med projekt.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Situationsplan og ansøgning med projekt PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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12. Ny virksomhed på del af ejendommen Koldenåvej 53, 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619441 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Udenbys erhvervsmand påtænker at etablere ny virksomhed til 
produktion af biobrændsel på del af ovennævnte ejendom med facade 
mod Vendsysselvej. 
Beliggenheden lige overfor det affaldsfyrede kraftvarmeværk er 
begrundet i samarbejde om dampleverance og overskudsvarme til 
fjernvarmenettet. 
Råvarerne forventes primært transporteret med skib til Frederikshavn 
havn og herfra videretransporteret på lastbil. En beliggenhed langs 
overordnet vejnet er derfor vigtig. 
  
Virksomheden påtænker at erhverve et større jordstykke med evt. 
forkøbsret til yderligere areal. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen, Erhverv og Miljø område 
E.16.03 del a. Heraf fremgår, at der i området kan etableres 
virksomheder, som kan give anledning til middel og betydelig påvirkning 
af omgivelserne dvs. virksomhedsklasse 3-6. På grund af områdets gode 
trafikale beliggenhed kan der placeres virksomheder med megen tung 
trafik.  
Den del af området, der er beliggende nord for Vendsysselvej er landzone 
og skal overføres til byzone ved lokalplan. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Biobrændselsanlægget vurderes at kunne indplaceres i området, idet 
anvendes kan holde sig indenfor de angivne virksomhedsklasser. 
Placering af anlægget som ønsket betinger, at arealet overføres til byzone 
gennem lokalplanlægning. 
  
Kommuneplanens landzonedel omfatter hele nordsiden af Vendsysselvej. 
Kommunen ejer kun den vestlige del. Arealet umiddelbart øst herfor blev 
tilbudt kommunen for få år siden. Kommunen ønskede ikke at erhverve 
det, og arealet ejes i dag af svineavler. På den baggrund vurderer 
forvaltningen at kun det kommunalt ejede areal overføres til byzone. 
  
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes lokalplan kun med henblik på 
realisering af ansøgers projekt. Ansøger forestår denne planlægning. 
Supplerende kan oplyses, at arealet er medtaget i gl. Frederikshavn 
Kommunes ramme for byudvikling jf. Regionplan 2005. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for kommunalt ejet 
areal med henblik på realisering af ansøgers projekt. Ansøger 
forestår denne planlægning 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt 12 B1 Oversigtskort Koldenåvej 53.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 
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13. Indretning af køreskole med tilhørende 
teoriundervisning Klitgårdsvej 12, Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 2007-5425 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Ejer af ejendommen Klitgårdsvej 12 ansøger om tilladelse til at indrette 
køreskole med tilhørende teorilokale i ejendommen. Teoriundervisningen 
vil foregå 2 aftener om ugen af 2 timers varighed med max. 8 elever. 
Undervisningen vil foregå i en del af den private bolig. Det er muligt at 
parkere i indkørslen og cykler kan henstilles samme sted eller i gården. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen, her Midtbyplanens område 
B9. Heraf fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse dvs. 
åben-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg, såsom 
børneinstitutioner og lignende. Såfremt det ikke bryder områdets 
karakter af beboelse, kan der desuden tillades mindre butikker med et 
salgsareal på op til 300 m2 til områdets daglige forsyning eller andre 
erhvervstyper, som ikke er til gene for omgivelserne. 
  
Afholdt naboorientering har givet anledning til bemærkninger fra 1 nabo, 
der ønsker at protestere mod tilladelse til køreskole på ejendommen 
primært grundet stærkt begrænsede parkeringsmuligheder i området, 
herunder problemer for bybussen kørsel i gaden. 
  
NT svarer i en kommentar hertil, at de ikke har hørt om problemer med 
plads på vejen som forholdene er nu og, da bybussen erstattes af 
bybustaxi om aftenen ved 18-19 tiden bør evt. etablering af 
køreskoleundervisning om aftenen ikke kunne give problemer for 
bybussen.  
  
Ansøgers kommentarer 
Køreskoleelever kommer på cykel og knallert, der kan placeres i gården. 
Der er plads til parkering i indkørslen af evt. generhververes biler. I 
gaden er der mulighed for parkering i det omfang færdselsloven tillader 
dette. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Ejendommen er under ombygning og i forbindelse hermed flyttes 
fordøren fra gavlen mod nabo til gavlen mod egen indkørsel. Derved 
bliver der ingen gener for naboen ved adgang af køreskoleelever. 
Der vurderes tilstrækkelig parkeringsareal på egen grund til elevers 
cykler og knallerter og mulighed for parkering af 3 biler foran garagen. 
  
På den baggrund vurderes indretning af køreskole med teoriundervisning 
2 aftner af 2 timer om ugen  kunne foregå uden gener for de omboende 
dvs. i overensstemmelse med kommuneplanens 
anvendelsesbestemmelser. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          godkende indretning af køreskole med teoriundervisning i 
omfang som ansøgt på ejendommen Klitgårdsvej 12 

  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort og ansøgning PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 13 B1 Oversigtskort og ansøgning Klitgårdsvej 12.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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14. Ansøgning om etablering af golfbane  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 617390 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling: 
Franhouse Danmark Aps, v/ Jørgen Frandsen, Milrimvej 85, 9981 Jerup 
har ansøgt om principiel tilladelse til etablering af en naturgolfbane på 
ejendommen matr.nr. 3c, m.fl. Jerup By, Elling, beliggende ved 
Milrimvej 85. På arealerne, hvor golfbanen påtænkes etableret, er der 
konstateret forekomster af den udrydningstruede sommerfugleart 
”Hedepletvinge” samt planten ”djævelsbid”, som sommerfuglen er 
meget afhængig af. Projektet er påtænkt udformet, således at der 
samtidig med anlæggelsen af en golfbane skal ske en naturpleje som 
fremmer levebetingelserne for sommerfuglearten. 
  
Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg og 
miljøvurdering. 
  
Der har tidligere – senest i 2002/-03 - været ansøgt om principiel 
tilladelse til projektet. Sagen blev på daværende tidspunkt stillet i bero 
efter, at Nordjyllands Amt havde meddelt, at man ikke var indstillet på 
at medvirke til en realisering af. Amtets tilbagemelding skete bl.a. på 
baggrund af, at arealerne er udpeget som habitatområde og 
fuglebeskyttelsesområde samt i regionplanen er udpeget som regionalt 
naturområde og økologisk forbindelse.  
  
Forvaltningens vurdering: 
Det ansøgte er i strid med følgende bestemmelser i regionplan 2005 for 
Nordjyllands Amt: 

•          Retningslinie 4.1.4. der angiver at ferie- og fritidsanlæg af 
regional betydning kun kan placeres på arealer, der er udpeget i 
kommuneplanrammer og som ligger udenfor de regionale 
områder som fremgår af regionplanens kapitel 5 og 6 (i dette 
tilfælde regionalt naturomr.). 

•          Retningslinie 5.1.3, der angiver, at der inden for de regionale 
naturområder ikke må ske ændret arealanvendelse, der ikke har 
direkte tilknytning til områdets regionale interesse (her 
naturinteressen) 

•          Retningslinie 5.3.5, der angiver, at der ikke inden for de 
internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke ske 
ændringer i arealanvendelsen inden for de internationale 
naturbeskyttelsesområder, såfremt dette kan indebære 
forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne 
eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser 
for de arter området er udpeget for.  

•          Retningslinie 5.3.7, der angiver, at inden for de økologiske 
forbindelser skal planlægning og administration af 
anvendelsesbestemmelserne forbedre levesteder og 
spredningsmuligheder for de dyr og planter som forbindelserne 
skal sikre. 

•          Retningslinie 5.5.1, der angiver, at arealer, der er beliggende 
indenfor kystnærhedszonens områdekategori A, som hovedregel 
skal friholdes for bl.a. ferie- og fritidsanlæg.  

  
Området er udpeget som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. I 
de til dagsordenen vedlagte bilag kan ses baggrunden for områdets 
udpegning som habitatområde. Som det fremgår af bilaget har en stor 
del af de arter som udgør udpegningsgrundlaget behov for at der 
foretages en form for pleje i området. Det fremgår dog samtidigt, at 
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nogle af de arter som udgør udpegningsgrundlaget er følsomme overfor 
menneskeskabte forstyrrelser. 
  
Der er allerede gennemført et EU-plejeprojekt i området og på den 
konkrete ejendom for at skabe bedre levebetingelser for Hedepletvingen. 
Der vurderes derfor ikke at være en direkte sammenhæng mellem 
etableringen af en golfbane på arealerne samt Hedepletvingens fortsatte 
tilstedeværelse i området. 
  
Lovgrundlag: 
Lov om planlægning, Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltnings indstiller, at 
  

•          det meddeles ansøger, at kommunen ikke finder, at der er 
grundlag for en genoptagelse af sagen 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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15. Svar på henvendelse fra borgere i Jerup omkring 
Lokalplan 01.09.01  
  
  

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

Sagsfremstilling 

I forbindelse med fremmøde på udvalgets møde den 1. oktober 2007 
fremførte naboer til Stengrillen i Jerup synspunkter omkring 
overholdelse af Lokalplan FRE.01.09.01. Ved samme lejlighed afleverede 
naboerne skriftligt diverse spørgsmål omkring tolkning af lokalplanen. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          forslag til svarskrivelse godkendes 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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16. Forslag til Lokalplan SKA 200 C1, SKA 200 C2, SKA 2 00 
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.  
  
Forvaltningens begrundelse herfor er, at de omtalte parceller, som de 
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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 PMU mødet 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. 1500 m2 til max. 2000 m2, gældende for hele centerområdet, 
og bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker ændret fra max. 700 m2 til 
max. 1200 m2, alene gældende for centerområdet C4. Baggrunden herfor 
er, at grænseværdierne generelt er hævet til max. 3500 m2 for 
dagligvarer og max. 2000 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. 
  
Forvaltningen indstiller, at 

•        Lokalplanforslagene C1, C2, C3 og C4 vedtages med 
ændringer 
•        der udarbejdes de nødvendige kommuneplantillæg 
•        planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring 

  
Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget beslutter den 2. oktober 2007 
og 3. oktober 2007, at anbefale forvaltningens indstilling til byrådet. 
Byrådet beslutter den 10. oktober 2007 at udsætte sagen. 
  
I forbindelse med genoptagelse af sagen ønsker forvaltningen en 
drøftelse af og stillingtagen til følgende: 
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•        maximale butiksstørrelser i Skagen bymidte 
•        fastholdelse af Skagen bymidtes nuværende 

detailhandelsstruktur med overvejende mindre 
specialvarebutikker. 

•        havnesporets omlægning til andre aktiviteter, - herunder 
serveringssteder mv. 

  
Forvaltningen har siden byrådsmødet haft møde med repræsentanter for 
Skagen Handelsstands- forening, jf. dennes skrivelse til byrådets 
medlemmer. Handelsstandsforeningen ønskede bymidtens nuværende 
detailhandelsstruktur fastholdt med fortrinsvis mindre 
specialvarebutikker, og ønskede ikke flere større detailhandelsbutikker til 
byen. 
  
Forvaltningen er blevet bekendt med, at FF Fiskeindustri på Skagen Havn 
anvender jernbanesporet igennem byen til godstransport af et omfang, 
der for tiden vanskeliggør sporets og tilstødende arealers anvendelse til 
andre formål, - herunder spise- og serveringssteder. 
  
Der henvises til udsendte Lokalplanforslag nr. SKA. C1, C2, C3 og C4 til 
udvalgsmødet den 2. oktober 2007  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Lokalplanforslagene C1, C2, C3 og C4 vedtages som tidligere 
fremlagt med de af forvaltningen foreslåede ændringer 

•          planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 16 B1 Kortbilag 6 - serveringssteder samt torve og pladser C.1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kortbilag 6 – Serveringssted samt torve og pladser i 

C1 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Sagen udsættes. 

Fraværende:  
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17. Forslag til Lokalplan nr. SKA 235.L og forslag til 
Kommuneplanlæg nr. SKA.05.18 for udvidelse af 
Feriecenter Skagen Strand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 609470 
Sbh: TF/mael 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Regionplan 2005 muliggør en udvidelse af Feriecenter Skagen Strand 
med et wellnesscenter og op til 400 nye sengepladser fordelt på 80 
hotellejligheder. 
  
Skagen Kommune udarbejdede i marts 2006 et forslag til Lokalplan nr. 
215-L, der skulle realisere udviklingsmuligheden i regionplanen. 
Lokalplanen omfattede det eksisterende feriecenter samt et område til 
udvidelse af centret. Lokalplanen muliggjorde en anvendelse af de nye 
ferieboliger på timesharebasis. Dette udløste en indsigelse fra 
Nordjyllands Amt, hvilket medførte, at lokalplanforslaget ikke blev 
endeligt vedtaget. 
  
Med henblik på realisering af ovennævnte udviklingsmuligheder er der i 
samarbejde med feriecentret udarbejdet et nyt forslag til lokalplan. Dette 
forslag omfatter alene det nye areal. Det betyder også, at 
lokalplanforslaget ikke muliggør et wellnesscenter, da dette ønskes 
etableret ved den eksisterende centerbygning og dermed inden for 
rammerne af den lokalplan, som omhandler det eksisterende feriecenter.  
  
Lokalplanforslag SKA 235.L muliggør opførelse af 56 individuelle 
ferielejligheder med tilsammen 280 sengepladser samt 24 ferielejligheder 
med op til 120 lejligheder i et ”hotelafsnit”. Der er hotelpligt på alle 
lejligheder.  
  
Ud over det område, der skal rumme den nye bebyggelse, omfatter 
lokalplanen et areal, der skal anvendes til rekreativt område med offentlig 
adgang. Dette område er ikke omfattet af Regionplan 2005, men ønsket 
om at lade området indgå i lokalplanområdet har mundtligt været drøftet 
med Miljøcenter Århus, der har givet udtryk for, at de ser positivt på 
ønsket. 
  
Som det fremgår af miljøscreeningen, der indgår i lokalplanforslaget, 
forventes det, at udvidelsen af feriecentret vil udløse en øget 
trafikmængde på Tranevej, der vejforsyner området, samt på Karredvej, 
der blandt andet er adgangsvej til den offentlige strand. Disse veje er i 
forvejen belastede af trafik. Afklaring af de trafikale forhold i området 
oversendes til behandling i Teknisk Udvalg.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til 
Lokalplan nr. SKA 235.L for udvidelse af Feriecenter Skagen 
Strand vedtages og udsendes til offentlig debat 

  

  

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan nr. SKA 235.L og forslag 

til Kommuneplantillæg nr. 05.18 for udvidelse 
af Feriecenter Skagen Strand 

PMU 

2. Rettelsesblad til Lokalplan SKA 235.L for 
udvidelse af Feriecenter Skagen Strand 

PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 17 B1 Forslag til Lokalplan SKA.235.L og Kommuneplantillæg nr. 
SKA.05.18 for udvidelse af Feriecenter Skagen Strand.pdf 

 Pkt. 17 B2 Rettelsesblad til Lokalplan SKA.235.L for udvidelse af 
Feriecenter Skagen Strand'.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes, dog således at bestemmelserne i pkt. 6.10 bortfalder. 

Fraværende:  
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18. Forslag til Lokalplan nr. SKA.232.B og 
Kommuneplantillæg nr. SKA.12/05 - tæt-lave boliger ved 
Toldergårdsvej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 602852 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Opførelse af 25 tæt-lave boliger på et 2,5 ha. stort areal ved 
Toldergårdsvej, Skagen. Arealet er omfattet af gl. Skagen kommunes 
kommuneplan 2005 og udlagt til tæt-lave helårsboliger.  
  
Området rummer store naturværdier, og dele heraf er beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Mod vest støder 
området op til ”Damstedfredningen”, og en aflægger herfra løber 
igennem området som en korridor. Desuden ligger den bevaringsværdige 
”Klæbels Villa” i området og to sommerhuse af ældre dato. 
Boligbebyggelsen tager højde herfor og grupperer sig således, at 
klitlandskabet bevares imellem husene og når helt op til husenes sokler.   
  
Boligerne opføres som andelsboliger med ”bopælspligt” og er baseret på 
byggesystemet ”Espansiva”, som er udviklet af Jørn Utzon i 1968. 
Byggesystemet består af enkelte rumelementer, der kan sammenføjes til 
et samlet hus, afhængig af ønsker om form og funktion. Dette medfører, 
at systemet, med de nuværende tilpasninger af Kim Utzon, opføres i 5 

prototyper på mellem 97 m2 og 131 m2.  
  
Husene opføres i træ, og falder dermed ind under projektet ”Nordiske 
Træbyer”, hvor Frederikshavn Kommune er repræsenteret sammen med 
andre nordiske byer med henblik på at promovere, synliggøre og 
kvalitetsudvikle bydele i træ i Norden. Husene placeres lavt i terrænet, og 
opføres i 1 og 2 etager med facadehøjder op til ca. 6,75 meter.  
  
Miljøscreeningen udleveres på udvalgsmødet. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplanforslag 
nr. SKA.232.B og forslag til Kommuneplantillæg nr. SKA.12/05 
vedtages og fremlægges i offentlig høring fra 12. december 2007 
til 9. januar 2008 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 18 B1 Forslag til Lokalplan SKA.232.B og forslag til 
Kommuneplantillæg nr. SKA 12-05 tæt-lave boliger ved Toldergårdsvej, 
Skagen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til lokalplan nr. SKA.232.B og forslag til 

Kommuneplantillæg nr. SKA.12/05 tæt-lave boliger 
ved Toldergårdsvej, Skagen 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Sagen udsættes. 

Fraværende:  
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19. Forslag til lokalplan SKA.234 -B Tæt-lav boligbebyggelse 
ved Skagavej 130, kommuneplantillæg SKA.13/05  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 614119 
Sbh: TF/saha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

 
Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune behandlede i september 2007 en ansøgning om 
tilladelse til at nedrive den nuværende bebyggelse, der har været 
anvendt til administrationsbygning for en fagforening og tilladelse til at 
opføre 10 nye boliger i tæt-lav bebyggelse på grunden Skagavej 130 i 
Skagen. 
  
Da området hidtil har været udlagt til offentligt formål, forudsætter 
ønsket om at opføre boliger, at der skal udarbejdes ny lokalplan samt et 
kommuneplantillæg, der overfører arealet fra offentlige formål til 
boligformål, for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med 
kommuneplanen.  
  
Boligerne skal anvendes til helårsbeboelse og påtænkes opført efter en 
samlet bebyggelsesplan i 1-1½ etage med etageareal på ca. 130 m², 
grundarealet for den enkelte grund bliver på min. 300 m2 inkl. andel i 
fællesarealer. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke 
overstige 50 og bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke 
overstige 35. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller at  
  

•          lokalplanforslaget videresendes til Økonomiudvalg og byråd med 
henblik på vedtagelse som forslag og offentlig fremlæggelse i otte 
uger 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 19 B1 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved 
Skagavej 130, Kommuneplantillæg nr. SKA.13-05.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav 

boligbebyggelse ved Skagavej 130, 
Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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20. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA.229.C og 
Kommuneplantillæg nr. SKA.08.05 for hotel ved Jens 
Winthers Vej  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 569699 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA.229.C  og Kommuneplantillæg nr. SKA.08.05 
for ”Hotel ved Jens Winthers Vej" har været fremlagt i 4 ugers 
supplerende, offentlig høring i perioden 23. maj – 20. juni 2007.  
  
Der er indkommet enkelte indsigelser til lokalplanforslaget, som 
behandles i vedlagte indsigelsesnotat af 18. oktober 2007. 
Miljøscreeningen har været fremlagt i samme periode. Der er ikke 
indkommet indsigelser til miljøscreeningen. 
  
Miljøcenter Århus gjorde indsigelse til det tidligere lokalplanforslag, der 
udlagde området til ”hotel og ferielejligheder”. Nye ferieboliger i byzone 
ville være i strid med retningslinier i regionplanen og planlovens forbud 
mod udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.  
  
På den baggrund besluttedes at fremlægge et nyt lokalplanforslag, der 
ændrer anvendelsen fra ”hotel og ferieboliger” til ”hotel” med 
hotelferielejligheder og hotelværelser, kursus- og konferencefaciliteter, 
wellnesscenter mm.  
  
Miljøcenter Århus har herefter frafaldet indsigelsen og godkendt 
kommunens redegørelse og dokumentation for, at der er behov for 
yderligere hotelkapacitet i Skagen by. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan nr. 
SKA.229.C og Kommuneplantillæg nr. SKA.08.05 vedtages 
endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 20 B1 Lokalplan nr. SKA.229.C og forslag til Kommuneplantillæg nr. 
SKA.08.05.pdf 

 Pkt. 20 B2 Indsigelsesnotat af 18. oktober 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan nr. SKA.229.C og forslag til 

Kommuneplantillæg nr. SKA.08.05 
PMU 

2. Indsigelsesnotat af 18. oktober 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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21. Lokalplan for ny AVØ -genbrugsplads i Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 620642 
Sbh: TF/suos 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra AVØ A/S vedr. et ønske 
om at flytte genbrugspladsen på Ousenvej i Sæby til erhvervsområdet 
ved Marsvej i Sæby. 
  

AVØ har behov for at erhverve ca. 20.000 m2 erhvervsjord med henblik 
på indretning af genbrugsplads, der lever op til tidens krav med hensyn til 
indretning, håndtering mv. 
  
For at etablering af pladsen kan blive mulig, ønskes snarlig igangsat 
nødvendig planlægning. Sideløbende ønskes vilkår for erhvervelse af 
jorden forhandlet på plads. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan med henblik på 
realisering af ansøgers projekt. Ansøger forestår denne 
planlægning. 

  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 21 B1 Grundkort-AVØ.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Grundkort-AVØ PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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22. Orienteringssag - Påklage af landzonetilladelse  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Plan- og Miljøudvalget meddelte i møde den 14. august 2007 
landzonetilladelse til udskiftning af de eksisterende bygninger på 
ejendommen Rosenhøjvej 42, 9900 Frederikshavn. Udvalget havde på et 
tidligere møde meddelt afslag på ansøgningen begrundet i, at 
ansøgningen var i strid med planlovens principper, men besluttede på det 
ovennævnte møde at genoptage sagen og meddelte landzonetilladelse til 
det ansøgte. 
  
Landzonetilladelsen er nu blevet påklaget til Naturklagenævnet af en 
nabo til ejendommen, der mener, at tilladelsen er i strid med planlovens 
intentioner om at friholde det åbne land for ny, selvstændig bebyggelse 
samt regionplanens retningslinie 2.3.1 og 2.3.8.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 22 B1 Klage til Naturklagenævnet.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Klage til Naturklagenævnet PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Til orientering. 

Fraværende:  
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23. Efterretningssag - Meddelte landzonetilladelser  
  
  

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

 
Sagsfremstilling 
Der er meddelt følgende landzonetilladelser efter planlovens § 35: 

•          Opførelse af værkstedsbygning på ca. 800 m2 på Statsfængslet 
Kragskovhede, Sindalvej 81, 9981 Jerup, matr.nr. 4aa og 65h, 
Tolshave, Elling. 

•          Opførelse af garagebygning på ca. 78 m2 på ejendommen 
Lerstien 1, 9900 Frederikshavn, matr.nr. 32, Den Vestlige Del, 
Flade.  

•          Opførelse af udhus på 150 m² på matr.nr. 27 b, Karupgård, 
Karup. Ejendommen er beliggende Karupvej 61, 9300 Sæby. 

•          Opførelse af garagebygning på 108 m² på matr.nr. 4 e, 
Vangkær, Torslev. Ejendommen er beliggende Søholtvej 46, 
9750 Østervrå. 

•          Opførelse af garage/carport på 98 på matr.nr. 4 e, Ålborggård, 
Torslev. Ejendommen er beliggende Hjørringvej 331, 9750 
Østervrå. 

•          Opførelse af bolig i 1½ etage med et bebygget areal på ca. 165 
m². Eksisterende bolig samme sted nedrives. Boligen opføres på 
matr. nr. 1 n Rugtved hgd., Albæk sogn, beliggende Krogenvej 
10.  

•          Opførelse af rundbuehal på 672 m² på matr.nr. 4 v, Grønhede, 
Volstrup. Ejendommen er beliggende Lille Grønhedevej 10, 9300 
Sæby. 

•          Opførelse af nyt enfamiliehus på op til 150 m² på matr. nr. 34 
k, Lyngså By, Albæk. Ejendommen er beliggende Engvej 7 i 
Lyngså. 

•          Etablering af en sø på ca. 800 m2 på ejendommen matr.nr. 
25bm, Toftlund, Volstrup beliggende Sølystvej 21, 9300 Sæby.    

  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          sagen tages til efterretning 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. november  2007 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 19:05 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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