
Referat Plan- og Miljøudvalget 

Ordinært møde 

Dato  8. januar 2008

Tid  14:00

Sted  Fasanvej 1, Udvalgslokalet

NB. 

Fraværende 

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

Page 1 of 27

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-01-200...



Indholdsfortegnelse 

 

1. Nyt byggeprojekt Østerklit Skagen Åben sag 
2. Udvidet anvendelse af Skagen Odde Naturcenter Åben sag 
3. Ansøgning om ændring af lokalplan for boligområde ved Nedre Mosevej, Skagen Åben sag 
4. Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af ejendom Åben sag 
5. Håndhævelse af deklarationer om beplantning i Kildenområdet mv. Åben sag 
6. Ansøgning om landzonetilladelse til ridning og rideundervisning, ridepension og opsætning af 

lysmaster 
Åben sag 

7. Fremtidig byudvikling i Sæby Åben sag 
8. Projektforslag for udskiftning af gasmotorer på Skagen Kraftvarmeværk Åben sag 
9. Godkendelse af sejladsregulativ for kommunevandløbet Voer Å Åben sag 
10. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune Åben sag 
11. Udvendige trapper, hævede opholdsarealer og altankviste inden for Lokalplan nr. 100.C10, 

Skagen bymidte 
Åben sag 

12. Orienteringssag - Spildevandsslam Åben sag 

Page 2 of 27

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-01-200...



 

        

1. Nyt byggeprojekt Østerklit Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 628320 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Kaae Gruppen A/S har fremsendt forslag til bebyggelse af Østerklit 
Camping, Flagbakkevej 53, Skagen. Der påtænkes etableret et nyt 
boligområde til helårsbeboelse i form af parcelhusbebyggelse. 
Bebyggelsen omfatter hele campingpladsarealet samt tilstødende arealer 
mod øst, i alt ca. 7.0 ha. 
  
Der er skitseret mulighed for opførelse af 62 huse, alle med længehuset 
som grundmodul og varieret med udskud og vinkel samt evt. udnyttelse 
af tagetagen. 
  
De forskellige hustyper adskiller sig primært med forskellige materialer til 
høj sokkel, vinduesfacade og tag i form af teglsten i hvid, gul og sort og 
træ samt rødt vingetegl, tagpap og træspån. 
  
Området er beliggende i landzone ca. 400 meter sydvest for eksisterende 
byzone ved Color Hotel. Arealet imellem er primært fredsskov.  
  
Området er ikke medtaget i kommuneplanen 2005 for Skagen. Jf. 
Regionplan 2005, nu Landsplandirektiv er arealet beliggende i regionalt 
kystlandskab A, i regionalt naturområde og økologisk forbindelse. 
  
Regionalt kystlandskab A skal som hovedregel friholdes for byudvikling. 
Arealet kan dog overføres til planlagt kystlandskab, hvis dette er visuelt, 
landskabelig og miljømæssig ubetænkelig. Endvidere skal der være en 
særlig planmæssig eller funktionel begrundelse herfor. 
  
Hele arealet er omfattet af skovbeskyttelseslinien og dele af arealet er 
beskyttet natur, konkret hede. 
  
Realisering af projektet betinger, at arealet medtages i kommuneplan 
2009, og der på grundlag heraf udarbejdes lokalplan med henblik på 
arealets overførsel til byzone. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Mulighederne for yderligere byudvikling i Skagen er stærk begrænsede 
bl.a. af fredede arealer, beskyttet natur og fredsskov. De muligheder der 
faktuelt er, er primært arealer, der i dag har en anden anvendelse, som 
nu ikke er relevant længere, ”byomdannelse”. 
  
Campingpladsen Østerklit er en sådan mulighed. 
  
På den baggrund foreslår Forvaltningen, at projektforslaget medtages i 
drøftelserne af den fremtidige byudvikling i Skagen som led i 
kommuneplan 2009. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          projektforslaget medtages i drøftelserne af byudviklingen i 
Skagen som led i kommuneplan 2009 

  
Bilag   Fordeling 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 1 B1 Oversigtskort og projektforslag.pdf 

1. Oversigtskort og projektforslag PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Et flertal af udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. Inger Støtt, John Christensen 
og Palle Thomsen tiltræder indstillingen. 

Fraværende:  
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2. Udvidet anvendelse af Skagen Odde Naturcenter  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 631483 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Landinspektør fremsender på vegne af ejer ansøgning om principiel 
stillingtagen til udvidet brug af Skagen Odde Naturcenter med kursus og 
lignende samt opførelse af servicebygning med overnatningsmuligheder 
på arealet foran centeret ud mod adgangsvejen. 
  
Skagen Odde Naturcenter er omfattet af lokalplan nr. 98-O.35 og 
beliggende i byzone. Formålet med planen er at opføre et 
udstillingscenter, der er tilpasset Skagen Oddes specielle natur og med 
den nuværende placering. Områdets anvendelse fastsættes til 
udstillingsfunktion med tilhørende faciliteter. Centeret omfatter et institut 
for kystmorfologisk forskning samt en udstilling om Skagen Oddes 
dannelse og udvikling. Endvidere en udstilling af nutidig Skagenskunst 
samt et par atelier for arbejdende kunstnere. Der kan ikke etableres 
boliger i området.  
  
Udstillingscenteret henvender sig primært til turister, der besøger Skagen 
og er derfor økonomisk afhængig af et stort besøgstal. 
  
Centeret blev opført af Den Selvejende Institution Skagen Odde 
Naturcenter og stod færdig i 2000. Et meget markant bygningsværk 
placeret i overgangszonen mellem Skagen by og det store naturområde 
ud mod Grenen. Allerede i 2003 viste det sig, at økonomien ikke kunne 
hænge sammen, og centeret blev afhændet til nuværende ejer, som har 
drevet det videre efter dets målsætning.  
  
Centeret har normalt åben fra 1. maj til medio oktober med den 
permanente udstilling om de 4 naturelementer, sand, vand, vind og lys, 
som er med til at karakterisere Skagen. Der ud over er der 
særudstillinger om kunst og design, men økonomien hænger stadig ikke 
sammen, og der er heller ikke en tilstrækkelig udnyttelse af centeret. 
  
Ejer ønsker derfor tilladelse til at udvide brugen af centeret til kurser med 
undervisning og evt. behandling af kursister samt ændre indretningen 
hertil.  
  
Til denne kundegruppe ønskes centeret suppleret med servicebygning 
indeholdende overnatningsmuligheder, lokaler til ophold og behandling, 
samt faciliteter til servering af morgenmad for kursister og lærere. 
Servicebygningen ønskes udstyret med så mange faciliteter, at selve 
centeret kan lukkes af fx fra kl. 20.00 til næste morgen. Der ønskes 
mulighed for 50-100 overnattende kursister. 
  
Servicebygningen påtænkes placeret på del af areal udlagt til parkering 
og arkitektonisk tilpasset det nuværende center og det omgivne unikke 
naturlandskab.  
  
Forvaltningens vurdering: 
Det at fastholde Skagen Odde Naturcenter som formidling af tilblivelsen 
af Skagen Odde mv. har betydning som et af mange tilbud til turister i 
Skagen området. Samtidig har udviklingen siden centerets start vist, at 
det i sig selv ikke er økonomisk bæredygtigt. Ønskes centeret fastholdt 
må det derfor tilføres andre aktiviteter, der kan bidrage positivt 
økonomisk.  
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Ansøgers forslag om kurser med undervisning og evt. behandling af 
kursister er aktiviteter, der kan foregå indenfor de fysiske rammer af det 
bestående center. 
  
Parkeringsarealet udgør i alt ca. 12.000 m2, hvoraf halvdelen er udlagt 
med grus. Der er påtænkt et byggefelt på ca. 3.500 m2 i pladsens 
vestlige del til opførelse af servicebygning. 
Forvaltningen vurderer, at der er grundlag for sammen med ansøger at 
søge at konkretisere de her skitserede supplerende anvendelser i 
centeret. 
  
Realisering af det skitserede projekt betinger udarbejdelse af ny 
lokalplan. Kommuneplanrammerne for området er så brede, at 
stillingtagen til evt. kommuneplantillæg må afvente konkretisering af den 
supplerende anvendelse. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          udvalget principielt godkender, at Skagen Odde Naturcenter kan 
søges suppleret med andre aktiviteter, herunder også nybyggeri 

  
•          ansøger sammen med forvaltningen konkretiserer projektet med 

henblik på uvalgets stillingtagen til principperne for ny lokalplan. 
Denne plan forestås af ansøger 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 2 B1 Oversigtskort og ansøgning.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort og ansøgning  PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. Ansøger opfordres til at realisere projektet 
inden for den givne lokalplans rammer. 

Fraværende:  

Page 6 of 27

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-01-200...



        

3. Ansøgning om ændring af lokalplan for boligområde v ed 
Nedre Mosevej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 570351 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Arkitektfirmaet Leif Hellsten ansøger på vegne af ejer om ændring af 
lokalplanen for det planlagte åben-lave boligområde ved Nedre Mosevej i 
Skagen. Specifikt ønskes mulighed for opførelse af dobbelthuse og en 
mulighed for opførelse i træ.  
  
Ansøgningen begrundes med, at ejeren har modtaget flere henvendelser 
fra interesserede købere til netop den type huse, som ifølge ejeren kan 
udføres og udbydes billigere end en åben- lav bebyggelse. Ansøgeren 
anfører, at der i øjeblikket er stor efterspørgsel efter denne type huse. 
Det påpeges endvidere, at der i området i forvejen er flere byggerier i 
træ.  
  
Teknisk Forvaltnings bemærkninger: 
Området er omfattet af lokalplan nr. SKA. nr.226-B for et område til 
åben-lav boligbebyggelse ved Nedre Mosevej. Lokalplanen er vedtaget 
den 28. februar 2007. Området er udlagt til åben- lav boligbebyggelse 
med helårsboliger.  
  
Teknisk Forvaltnings vurdering: 
Den gældende lokalplan er udarbejdet på baggrund af et konkret 
bygherreprojekt som specifikt var tilegnet muligheden for etablering af 8 
stk. åben-lav helårsboliger.  
  
Forvaltningen har meddelt ejeren, at opførelse af dobbelthuse i træ ville 
stride mod principperne i lokalplanen, hvilket der som udgangspunkt ikke 
kan dispenseres fra og ansøgte vil derfor kræve udarbejdelse af en ny 
lokalplan, hvilket ejeren er indforstået med.  
  
Det tilstødende boligområde mod syd fremstår som tæt-lav 
helårsbebyggelse udført i træ, iht. lokalplan nr. 181-B som er vedtaget 5. 
maj 2003 og ved ansøgte ændringer af bebyggelsen i området som 
grænser op hertil opnås en overordnet god bebyggelsesmæssig og 
arkitektonisk helhedsvirkning i området.  
  
En ny lokalplan skal som udgangspunkt udarbejdes ud fra  
kommuneplanens rammebestemmelser for området. I forbindelse med 
udarbejdelse af lokalplanen for området i 2006/2007 blev samtidig 
vedtaget et tillæg til Kommuneplan 2005 for Skagen Kommune, som 
udlægger området til åben-lav boligområde. En ny lokalplan for et tæt-lav 
boligområde medfører at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg som 
overfører området fra åben-lav til tæt-lav boligområde.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der på bygherrens foranledning igangsættes 
lokalplanudarbejdelse med bestemmelser om, at bebyggelsen 
skal opføres som tæt-lav helårs boligbebyggelse som skal udføres 
i træ. De bebyggelsesregulerende bestemmelser defineres af 
forvaltningen og skal sikre en arkitektonisk god helhedsvirkning 
indenfor lokalplanens område 

  
Bilag   Fordeling 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Afgørelse fra kommune og ansøgning fra ark.fa. Leif Hellsten 
dateret den 26. november 2007.pdf 

1. Afgørelse fra kommunen samt ansøgning fra ark. 
fa. Leif Hellsten dateret 26. november 2007 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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4. Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig udlejnin g af 
ejendom  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 2007-8008/08-10 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain ansøger for ejeren af ejendommen 
Jeckelsvej 12A, 9990 Skagen om tilladelse til at anvende ejendommen 
som hotelsuite i tilknytning til Ruths Hotel. Ejendommen ønskes således 
udlejet via Ruths Hotel. 
  
Ansøgningen begrundes med, at der er stor efterspørgsel fra gæster der 
søger ophold i Gl. Skagen til at leje et hus for en kortere periode. I øvrigt 
henviser ansøgeren til en lignende sag vedrørende den nærved 
beliggende ejendom Chr. Møllers Vej 7, 9990 Skagen, som i 1997/1998 
fik tilladelse til udlejning af værelser i tilknytning til Strandhotellet. 
  
Det ansøgte vil kræve en tilladelse fra Skov- og naturstyrelsen 
(sommerhusloven). Ansøger vil vedlægge kommunens indstilling til Skov- 
og naturstyrelsen.      
  
Forvaltningens vurdering: 
Ejendommen Jeckelsvej 12A, 9990 Skagen er omfattet af lokalplan nr. 
56-B.8  delområde D1. I henhold til  lokalplanen § 1.3.1 er området  
udlagt til boligområde med én boligenhed for én- og samme husstand pr. 
hver selvstændigt matrikuleret grund. 
  
Det vurderes, at ejendomme inden for lokalplanens boligområde D1 kun 
lovligt kan anvendes til helårsbeboelse og ikke til sommerhusbeboelse, 
idet lokalplanen foretager en tydelig differentiering mellem boligområder 
(område D1) og områder til sommerhusbebyggelse (områderne D2 og 
D4).      
  
Såfremt kommunen ønsker, at fastholde en anvendelse som 
helårsbeboelse i de i planlægningen udlagte boligområder, må en 
anvendelse som feriebolig med udlejningsformål henvises til de udlagte 
sommerhusområder eller områder forbeholdt hoteldrift. Denne 
overordnede planhensigt fremgår endvidere af Skagen Kommuneplan 
2005, som i rammerne udlægger området til boligområde med en 
anvendelse som helårsboligområde. 
  
Det vurderes at ovennævnte anvendelsesbestemmelser i lokalplanen 
udgør en del af principperne i lokalplan, hvilke der i henhold til planlovens 
§ 19 ikke kan dispenseres fra. 
  
Hvis ansøgningen ønskes imødekommet skal der udarbejdes et nyt 
plangrundlag. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der meddeles afslag på at ejendommen Jeckelsvej 12A, 9990 
Skagen kan anvendes til erhvervsmæssig udlejning 

  

  
 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra adv.fa. Hjulmand & Kaptain dateret 

1. oktober 2007, uddrag fra Lokalplan nr. 56-B.8 og 
korrespondance i tidl. sag fra 1988 

PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Ansøgning fra adv.fa. Hjulmand & Kaptain dateret 1. oktober 
2007, uddrag fra Lokalplan nr. 56-B.8 og korrespondance i tidl. sag fra 
1998.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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5. Håndhævelse af deklarationer om beplantning i 
Kildenområdet mv.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 595337 
Sbh: TF/gida 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

Byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen rejste på byrådsmødet den 
27. juni følgende spørgsmål: 
”Kildenområdets Grundejerforening har henvendt sig til Kommunen 
vedr. deklarationer om beplantning og overholdelse af disse.  
  
I starten af 60’erne blev der udstykket adskillige attraktive 
udsigtsgrunde i Kilden, nu boligområde Kilden. Kilden er udlagt med 
grønne områder og stier. Udsigten blev sikret for fremtiden med 
udførlige deklarationer, højdeangivelser på beplantning og tilladelse af 
enkelte fritstående træer, som efter kommunalbestyrelsen skøn ikke er 
til gene for de omboende.  
  
Udviklingen har imidlertid vist, at deklarationerne i området ikke er 
blevet håndhævet. Med det til følge at store dele af Kilden er dækket af 
høje træer og havudsigten er frataget adskillige beboere. En sådan 
udvikling er uheldig ikke alene for de berørte beboere, men også 
generelt for Kommunen. Kommunens borgere, samt tilflyttere skal have 
tillid til at de deklarationer Kommunen selv fastlægger i sine Lokalplaner 
bliver overholdt. Man kan ikke tiltrække nye borgere, hvis man lader det 
rene anarki råde i udstykningsområderne.  
  
I det øjeblik kommunen ikke udnytter sin påtaleret generelt, ej heller 
hvor Kommunen er ene påtale berettiget, henviser man faktisk borgerne 
i en retsløs tilstand.  
  
Kommunen har en klar interesse i, at få skabt ordnede forhold på dette 
område, ikke alene i Kildenområdet, men overalt hvor Lokalplaner klart 
regulerer udviklingen. Kommunen lider ubodelig imagemæssig skade, 
hvis vi vælger at fortsætte en slingrekurs på området. Borgerlisten skal 
derfor foreslå følgende:  
  
at Borgmesteren anmoder Plan- og Miljøudvalget om at udarbejde et 
regelsæt der omfatter fastlæggelse af niveauplanet, at deklarationer 
håndhæves, samt kommunen udnytter sin påtaleret. Regelsættet 
fremlægges for byrådet til endelig godkendelse.” 
  
Byrådet besluttede, at sende sagen til Plan- og Miljøudvalget med 
henblik på at få sagen nærmere belyst, herunder at få foretaget en 
juridisk vurdering af, om der er hjemmel til at fastsætte et regelsæt på 
området. 
  
Forvaltningen har anmodet Interlex Advokater om at udarbejde et notat 
de juridiske problemstillinger i sagen. Og der er fremkommet 2 notater 
fra advokaten. 
  
I det første notat er advokatens vurdering, at kommunen har været 
berettiget til at undlade at anvende sin påtaleret. Efter hans vurdering 
har grundejerne i området ikke en sådan særlig interesse i servituttens 
opretholdelse, at det kan tilsidesætte den skønsmæssige beføjelse, der 
tilkommer kommunen. Han vurderer således ikke, at kommunen på et 
privatretligt grundlag kan tilpligtes at udøve sin påtaleret. 
  
I det andet, supplerende, notat, hvor spørgsmålet om hvorvidt 
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kommunen har hjemmel til ved påbud eller forbud at sikre 
overholdelsen af deklarationerne, for så vidt angår beplantningshøjde, 
er det advokatens vurdering, at det er yderst tvivlsomt, om kommunen 
har hjemmel til dette. 
  
Denne vurdering bygger bl.a. på følgende forhold: 
På tidspunktet for deklarationernes udarbejdelse var der ikke hjemmel 
til i en lokalplan, byplanvedtægt e.l. at pålægge ejerne en forpligtelse til 
at beskære beplantninger, som ved skygge eller på andre måde er til 
gene for naboerne.  
  
Bemærkningerne til kommuneplanloven fra 1975 bygger på, at lovgiver 
dengang ikke har haft til hensigt at tilskynde til 
beplantningsbestemmelser, der kan bestemme beplantningens højde. 
  
Det forhold, at der ved lovændring i 2007 i lov om planlægning § 15, 
stk. 2 nr. 9 er åbent mulighed for at bestemme højden på ny 
beplantning, kan efter hans opfattelse ikke være afgørende, da 
bestemmelsen kun vil have betydning for ny beplantning. 
  
Han finder endvidere ikke, at der ud fra det foreliggende materiale er 
grundlag for at fastslå, at der foreligger en aktuel, offentlig 
planlægningsmæssig interesse i deklarationernes overholdelse, som kan 
”bære” et påbud eller forbud til grundejerne 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          med baggrund i vurderinger fra advokaten vurderes det ikke at 
være muligt at håndhæve deklarationen 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen og Brian 
Pedersen ønsker, at kommunen håndhæver sin påtaleret. På baggrund af 
udvalgets beslutning udarbejdes principper for udsigtssikring, der kan indarbejdes 
i kommende relevante nye lokalplaner. 

Fraværende:  
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6. Ansøgning om landzonetilladelse til ridning og 
rideundervisning, ridepension og opsætning af 
lysmaster  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562728 
Sbh: TF/andy 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Naboer til ejendommen Napstjert Mosevej 6 rettede i december 2006 
henvendelse til kommunen med anmodning om bekræftelse af 
lovligheden af 
  

•          rejsning af lyskastere og 
•          etablering af ridecenter 

  
på ejendommen, hvorfra der lovligt drives stutteri med islandske heste. 
  
Naboernes henvendelse er blevet forelagt ejeren af Napstjert Mosevej 6, 
og partshøringen afsted-kom en ansøgning om landzonetilladelse til 
også at omfatte en ændret anvendelse, nemlig 
  

•          til at benytte ejendommens heste til ridning og 
rideundervisning også for ude fra kommende ryttere, herunder 
turister 

•          til ridepension for fremmede heste og  
•          til opsætning af lysmaster 

  
Ansøgningen bekræfter, at der foregår rideundervisning på ejendommen 
og beskriver bl.a. et arrangement med Frederikshavn Ungdomsskole 
som meget succesfuldt. 
  
Jf. anmeldelse om udvidelse af husdyrholdet af 29. november 2005 
rummer ejendommen op til 40 heste. Denne stutteridrift ønskes fortsat 
sideløbende med ovennævnte rideaktiviteter. 
  
Der er på baggrund af ansøgningen om landzonetilladelse foretaget 
nabo-orientering. Der er indkommet bemærkninger fra 3 naboer, bl.a. 
gående på kritik af hestenes færdsel i terrænet. To af naboerne oplever 
rytternes færdsel i terrænet som meget problematisk. Naboerne har 
ingen indvendinger til ridning på ansøgers egen grund. Der er endvidere 
indkommet bemærkninger fra Jerup Borgerforening, som støtter 
ansøgningen om landzonetilladelse.  
  
Området er Jerup/Ålbæks fantastiske natur med rimmer og dopper. 
Mose i henhold til § 3-registrering på arealerne. Udpeget til regionalt 
naturområde i regionplanen, EF-habitatområde og EF-
fuglebeskyttelsesområde. 
  
Ved behandling af enhver ansøgning om landzonetilladelse skal der 
foretages et individuelt konkret skøn. Der skal foretages vurdering og 
afvejning af en række forskellige hensyn, fx planlægningsmæssige 
hensyn, landskabelige hensyn, naturbeskyttelsesmæssige hensyn, 
rekreative hensyn, trafikale hensyn m.v. 
  
Endvidere, jf. afgørelser fra Naturklagenævnet (2003), er også nabo-
hensynet et vægtigt parameter. 
  
Det er således nødvendigt ved afgørelse af, om der kan gives 
landzonetilladelse til de ønskede aktiviteter på ejendommen Napstjert 
Mosevej 6, også at vurdere, hvilke konsekvenser en given tilladelse vil 
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få for omgivelserne – og ikke kun vurdere på selve ejendommen. 
  
Den ridning som elever og turister tænkes at foretage fra ejendommen 
omfatter også i vid udstrækning ridning i terrænet. 
  
To naboer har i den indledende anmeldelse af rideaktiviteterne anført, at 
de føler sig chikaneret af ryttere, støj og lys. Naboerne har ikke haft 
indvendinger mod rideaktiviteterne i den udstrækning de foregår på 
egen grund. 
  
Det fremgår imidlertid tydeligt af ansøgningen om landzonetilladelse og 
sagens korrespondance, at rytterne ønsker at ride i terrænet, og 
dermed ønsker at benytte tilgængelige veje og stier – ikke mindst med 
henblik på at nå ud til den offentlige ridesti vest for området. 
  
Angående landzonetilladelse til ridning og rideundervisning for ude fra 
kommende ryttere, herunder turister samt hestepension 
  
Forvaltningens vurdering for så vidt angår nabohensynet er, at de 
gener, som en landzonetilladelse på nedennævnte nærmere vilkår vil 
kunne afstedkomme, ikke forventes at ville være væsentlige. 
  
Forvaltningen har om anvendelse af ejendommen Napstjert Mosevej 6 til 
rideaktiviteter påpeget: 
  
Området indeholder nogle af landets mest utilgængelige og uforstyrrede 
områder. Det rummer en række helt unikke naturværdier, bl.a. 
Danmarks største rimme-dobbe-system. Det er en lokalitet med store 
biotoper for typiske hedemosefugle. Det rummer den eneste kendte 
bestand af planten mose-post. Og i området findes landets største 
bestand af den udryddelsestruede dagsommerfugl Hedepletvinge. Ved 
etablering af en rideskole, vurderes det, at denne ikke i sig selv har 
negativ indflydelse på de internationale beskyttelsesområder. Derimod 
kan aktiviteterne, der er knyttet til en rideskole få konsekvenser, der vil 
være i strid med målet om gunstig bevaringsstatus, såfremt der rides på 
de sårbare rimme-dobbe-arealer. Ridning på disse arealer vil kunne 
ændre strukturen og dermed ødelægge rimme-dobbe-landskabet og 
dermed levebetingelserne for Hedepletvinge. 
  
Forvaltningen vurderer, at der, forudsat lovgivning og vilkår i 
landzonetilladelse overholdes, ikke er landskabelige eller 
naturbeskyttelsesmæssige problemer i anvendelsen. 
  
Ridning og hestepension 
Ud fra hensynet til områdets natur bør en given landzonetilladelse 
indeholde følgende vilkår: 
  
For den ridning, der udgår fra ejendommen i medfør af nærværende 
landzonetilladelse gælder følgende vilkår: 
  

•          ridning i terrænet (når det ikke foregår på egne arealer) skal 
foregå på eksisterende veje og stier og 

•          ridning i terrænet begrænses til max 10 heste ad gangen, max 
to gange om dagen (også nabo-hensyn) – dog således, at der 
herudover frit kan rides fra ejendommen, hvis der er tale om 
højst 1-3 ryttere ad gangen 

•          ridning på egne arealer må udover på veje og stier kun foregå 
på de dele af ejendommens arealer, der ikke er beskyttet i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 

•          heste i hestepension tæller med i dyreholdet på max 40 heste 
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Endvidere bør ansøger ved en given landzonetilladelse gøres 
opmærksom på, at udvidelse af stutte-riets hestehold ud over 40 heste 
eller udvidelse af øvrige faciliteter kræver ny behandling efter 
planlovens landzonebestemmelser, hvis udvidelsen ønskes udnyttet til 
ridning og rideundervisning for ude fra kommende ryttere. Og ansøger 
bør orienteres om, at større rideskoler/-centre skal lokalplanlægges, og 
at kommunen p.t. ingen konkrete planer har om større rideskoler/-
centre i området. 
  
Endelig bør ansøger ved en given landzonetilladelse gøres opmærksom 
på, at anden lovgivning kan være til hinder for de rideplaner, ansøger 
har. 
  
Lysmaster 
Ridebanen er beliggende i naturområde, inden for et Natura 2000 
område (EF-habitat-område, tilstødende til EF-
fuglebeskyttelsesområde). Lysmasterne omkring ridebanen er 
landskabsfremmede og vurderes at kunne virke forstyrrende og 
skæmmende på området. 
  
En tilladelse til opstilling af lysmaster vurderes at være i strid med de 
landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige hensyn, som planlovens 
landzonebestemmelser bl.a. har til formål at varetage. 
  
Det vurderes, at der ikke foreligger særlige omstændigheder ved 
ansøgningen om opstilling af lysmaster, der kan begrunde, at de 
generelle retningslinjer for landzonen fraviges. Opmærksomheden 
henledes på afgørelsens præcedensvirkning. 
  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der på de nævnte vilkår meddeles landzonetilladelse til 
ridning og hestepension 

  
•          der med ovennævnte begrundelse meddeles afslag på 

lovliggørelse af opsætning af lysmaster 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Indstillingen tiltrædes, idet vilkår omkring dyrehold bortfalder. 

Fraværende:  
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7. Fremtidig byudvikling i Sæby  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget flere henvendelser på 
byudviklingsmuligheder i Sæby. 
Der er modtaget følgende henvendelser: 

1)             Byggeprojekt ”Solsbæk Strand” omfattende 31 parcelhuse og 
39 gårdhuse af 2 forskellige typer, beliggende Solsbækvej 252. 
(Sæby syd). Bebyggelsen er beliggende attraktivt på østvendt 
skråning godt 300 m fra Kattegatkysten. Forslaget afgrænses i 
syd af Toldbodsvejs forlængelse, der erplanlagt som ny 
forbindelsesvej til Solsbækvej. Arealet er ca, 6,7 Ha beliggende 
i landzone. Arealet er ikke indeholdt i regionplanen. I henhold 
til Regionplanen 2005 er arealet beliggende i : 

•          regionalt kystlandskab A 
•          udlagt naturområde 
•          samt grænsende til økologisk forbindelse i nord 
•          hele arealet er omfattet af skovbyggelinie 
•           dele af arealet er beskyttet natur, konkret hede og eng  
•           ca. 200 m syd for nærmeste ligger et eks. 

Erhvervsområde E 4.45 der er udlagt til pelsdyrfarme. 
Området er ikke fuldt udbygget. Området indeholder både 
mink og ræve. Fra rævefarme er der krav om 300 m til 
byzone. 

  
Det er ejeren af arealet, der er ansøger. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Realisering af projektet dog kun i reduceret omfang grundet beskyttet 
natur betinger, at det medtages i kommuneplan 2009 eller at der 
udarbejdes kommuneplantillæg til den eks. Kommuneplan for Sæby. 
  

2)             Byggeprojekt ”Memhaven” omfattende 70 boliger, beliggende 
Kildevej 60, Sæby. Bebyggelsen tænkes opført som tæt-lav 
med 2 forskellige typer henholdsvis gårdhuse og skovhuse. 
Bebyggelsen er beliggende attraktivt på svagt skråning med 
delvis udsigt til Kattegat og helt op til Sæbygård Skov.  Arealet 
grænser op til Nellemanns have og eksisterende bymæssig 
bebyggelse. Arealet er ca., 3,5 Ha beliggende i landzone. 
Arealet er ikke indeholdt i regionplanen. I henhold til 
Regionplanen 2005 er arealet beliggende i: 
•          regionalt kystlandskab A 
•          geologisk beskyttelsesområde 
•          værdifuldt landskab 
•          samt grænsende til økologisk forbindelse 
•          hele arealet er omfattet af skovbyggelinie 
  

Det er en projektgruppe der er ansøger. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Realisering af projektet betinger, at det medtages i kommuneplan 2009, 
eller at der udarbejdes kommuneplantillæg til den eks. Kommuneplan for 
Sæby.  
  
Det er forvaltningens opfattelse, at projektet skal ses som en del af et 
større areal.  
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3)             Byggeprojekt ”Langtvedvej” omfatter et arealet på ca., 18,5 
Ha beliggende i landzone. Arealet er ikke indeholdt i 
regionplanen. I henhold til Regionplanen 2005 er arealet 
beliggende i: 
•          regionalt kystlandskab A 
•          naturområde (friholdes for bebyggelse i projektet) 
•          drikkevandsinteresser 
•          særligt værdifuldt landskab (den sydlige del) 
•          Dele af arealet er omfattet af skovbyggelinie 

  
Det er en landinspektør, der er ansøger på vegne af ejer. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Realisering af projektet betinger, at det medtages i kommuneplan 2009, 
eller at der udarbejdes kommuneplantillæg til den eks. Kommuneplan for 
Sæby.  
  

4)             Jordbrugsparceller ”Øksenhede” omfatter et arealet på ca., 6,8 
Ha beliggende i landzone. Arealet er ikke indeholdt i 
regionplanen. I henhold til Regionplanen 2005 er arealet 
beliggende i: 
•          regionalt kystlandskab A 
•          naturområde  
•          særlige drikkevandsinteresser (indvindings opland) 
•          arealet er omfattet af skovbyggelinie 
•          Særlige bestemmelser om jordbrugsparceller regionplan 

afsnit 6.1.7 
•          En mindre del af arealet er inden for 

støjkonsekvensområdet for Ørnedalsbanen 
  
Det er en landinspektør der er ansøger på vegne af ejer. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Realisering af projektet betinger, at det medtages i kommuneplan 2009, 
eller at der udarbejdes kommuneplantillæg til den eks. Kommuneplan for 
Sæby.  
  
Forvaltningens generelle bemærkninger: 
I Regionplanen er der mulighed for, at der løbende er udlagt 24 Ha til 
byzone i Sæby by. Forvaltningen anser det derfor kun at være realistisk, 
at der i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009, tages 
endelig stilling. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          pkt. 1, 2 og 3 medtages i forbindelse med den kommende 
kommuneplan revision 

  
•          pkt. 4 meddeles afslag på grund af drikkevandsinteresser samt 

planmæssige forhold 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 7 B1 Oversigtskort.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
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Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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8. Projektforslag for udskiftning af gasmotorer på Ska gen 
Kraftvarmeværk  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 608058 
Sbh: TF/jast 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 24. august 2007 afgjort, at 
Skagen Kommunes afgørelse af 10. august 2005 vedr. ovennævnte 
projektforslag ophæves, og at sagen henvises til fornyet behandling i 
Skagen Kommune, nu Frederikshavn Kommune. 
  
Skagen Varmeværk har ved skrivelse, modtaget af Frederikshavn 
Kommune den 30. oktober 2007 meddelt, at de ønsker sagen behandlet 
på ny. Ligeledes er det blevet kommunen meddelt, at det er det 
eksisterende projektforslag fra 2005, der ønskes behandlet på ny. 
  
Da der er ny sagspart i denne sag, AVØ A/S, har Frederikshavn Kommune 
valgt at sende projektforslaget i høring igen.  
  
Projektforslaget har været i høring hos Naturgas Midt-Nord og AVØ A/S jf. 
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005, og der er ikke 
fremsendt indsigelser mod projektforslaget.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller til byrådet, at 
  

•          projektforslaget godkendes 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Projektforslag for udskriftning af to gasmotorer på Skagen 
kraftvarmeværk.pdf 

 Projektforslag for udskriftning af to gasmotorer på Skagen 
kraftvarmeværk - Konklusioner og beregninger - Revision 1.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på 

Skagen Kraftvarmeværk 
PMU 

2. Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på 
Skagen Kraftvarmeværk – Konklusioner og 
beregninger – Revision 1 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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9. Godkendelse af sejladsregulativ for kommunevandløbe t 
Voer Å  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 631423 
Sbh: TF/alje 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 

På baggrund af ”Politik for sejlads på de nordjyske amtsvandløb”, 
vedtaget af Nordjyllands Amt d. 17. maj 2005, er der udarbejdet et 
forslag til sejladsregulativ for Voer Å.  
  
Politikkens formål er at fremme mulighederne for rekreativ sejlads på de 
nordjyske vandløb på et naturmæssigt forsvarligt grundlag til glæde for 
friluftsliv, turisme og sundhed. 
  
I henhold til politikken skal der nedsættes lokale brugerråd ved vandløb, 
hvor der sker organiseret sejlads. Brugerrådets sammensætning 
bestemmes af vandløbsmyndigheden. Det nuværende brugerråd er 
sammensat af Nordjyllands Amt. Eventuelle ændringer af 
sammensætningen bestemmes af Brønderslev og Frederikshavn 
kommuner, da Voer Å på en delstrækning er grænsevandløb. 
  
Brugerrådets opgave er at rådgive vandløbsmyndigheden om den 
rekreative anvendelse af Voer Å samt ved udarbejdelse af bestemmelser 
for registrering af fartøjer, udlejningsvirksomhed og udarbejdelse af et 
ordensreglement i forbindelse med sejlads på Voer Å. 
  
Udkast til regulativet har været fremlagt til offentligheden til gennemsyn 
af Nordjyllands Amt i perioden 25.oktober 2006 til den 20. december 
2006. 
  
Efterfølgende er regulativudkastet tilrettet af Frederikshavn og 
Brønderslev kommuner med hensyn til at vandløbet nu administreres af 
kommunerne. 
  
Der har været afholdt møde med brugerrådet for tilretning af 
bestemmelserne i ordensreglementet. Endelig er der sket en tilretning af 
layout på regulativudkast og på ordensreglement. 
  
Det er aftalt med Brønderslev kommune at det endelige regulativ lægges 
ud på Brønderslevs- og Frederikshavns hjemmesider.  
  
Information vedr. sejlads på Voer å lægges efter aftale med brugerrådet 
ud på Borgerforeningernes hjemmesider. 
  
Efter den endelige vedtagelse af regulativet vil der blive annonceret i 
stedlige blade, at der skal ske registrering af fartøjer tilhørende 
udlejningsvirksomheder, skoler, spejdere m.v. Registrering til sejlads på 
Voer Å, kan kun ske hvis ovennævnte virksomheder og foreninger er 
bosiddende i Brønderslev og Frederikshavn kommuner.  
  
Det er aftalt med Brønderslev kommune af registreringen forstås af 
Frederikshavn kommune. Registrerede fartøjer skal være forsynet med en 
skiltning, der viser, hvem der ejer fartøjet og med et nummer. 
  
Jvf. vandløbsloven § 12, stk. 3 skal vandløbsmyndigheden foretage en 
foreløbig vedtagelse af forslaget, hvorefter det sendes til godkendelse hos 
Miljøministeriets miljøcenter. Når forslaget er godkendt af miljøcentret, 
vedtages regulativet endeligt af vandløbsmyndigheden. 
  

Page 20 of 27

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-01-200...



 
 

Vandløbsmyndigheden offentliggør i stedlige blade meddelelse om 
regulativets vedtagelse og dets ikrafttræden. Offentliggørelsen skal 
indeholde oplysning om klagemulighed og klagefrist. 
  
Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter offentliggørelsen. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          udkast til sejladsregulativ godkendes 
  
•          der i perioden, hvor miljøcenter godkender regulativudkastet 

samtidig sker en offentliggørelse i stedlige blade 
  

•          Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udsende regulativet, hvis 
der ikke er indsigelser fra miljøcenteret 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 9 B1 Udkast til Sejladsregulativ for kommunevandløbet Voer Å.pdf 
 Pkt. 9 B2 Udkast til informationstavler.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til ”Sejladsregulativ for kommunevandløbet 

Voer Å” 
PMU 

2. Udkast til informationstavler PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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10. Regulativ for tømningsordning for hustanke i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Efter sammenlægningen af de 3 kommuner er der behov for ensartede 
retningslinier for de borgere i kommunen, som har en spildevandsløsning, 
som omfatter en bundfældningstank. Den tidligere Sæby Kommune 
indførte i 2004 en tømningsordning af bundfældningstanke. Skagen og 
Frederikshavn Kommuner har ikke tidligere haft en tømningsordning, men 
har i de respektive spildevandsplaner ved-taget at indføre en 
tømningsordning. 
  
Forvaltningen har i efteråret 2007 gennemført et EU-udbud på opgaven 
med at tømme de ca. 5500 hustanke som er registreret i Frederikshavn 
Kommune. Et lokalt firma vandt udbudsrunden, og der er den 30. 
november 2007 skrevet en 4 årig kontrakt med entreprenøren om at løse 
opgaven. 
  
Byrådet skal vedtage et regulativ, som beskriver borgernes og 
kommunens rettigheder og forpligtigelser i forbindelse 
tømningsordningen.  Desuden skal Byrådet fastlægge taksterne for 
ordningen. 
  
Der er skønsmæssigt ca. 5.500 bundfældningstanke i Frederikshavn 
Kommune. Ordningen omfatter bundfældningstanke (ikke fedtudskillere, 
samletanke m.v.). 
  
Tidsplan/Information: 
Tømningsordningen er gældende fra 1. januar 2008. Ultimo januar/primo 
februar udsendes brev til samtlige registrerede tankejere i Frederikshavn 
Kommune, som indeholder en informationspjece, regulativ samt 
takstbladet. 
  
Det vedtagne regulativ offentliggøres ved annoncering og lægges på 
kommunens hjemmeside primo februar. 
  
Selve Tømningen af tankene påbegyndes i marts måned. 
  
Entreprenøren udarbejder tømningslister og udsender varsling til 
tankejerne senest 2 uger før en tømning forventes gennemført. 
  
Miljømæssige konsekvenser: 
Ved at have en fælles tømningsordning sikres det at alle septiktanke i 
kommunen tømmes 1 gang årlig og at slammet bringes til et renseanlæg. 
Den årlige tømning er med til at give de omtalte anlæg en længere 
levetid og at driften holdes optimal på anlæggene, således at 
renseeffekten er størst mulig. 
Ved en fælles ordning opnår kommunen at der er mindst mulig 
administration med opgaven.  
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          regulativ for tømning af hustanke i Frederikshavn Kommune 
vedtages 

  
•          takster for tømning af hustanke i 2008 godkendes  
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•          Plan- og Miljøudvalget indstiller regulativet og takster til 

godkendelse i økonomiudvalget og byrådet 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 10 B1 Forslag til regulativ for tømningsordning for hustanke i 
Frederikshavn Kommune.pdf 

 Pkt. 10 B2 Forslag til Takster i 2008 for tømning af hustanke i 
Frederikshavn Kommune.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til regulativ for tømningsordning for 

hustanke i Frederikshavn Kommune 
PMU 

2. Forslag til Takster i 2008 for tømning af hustanke i 
Frederikshavn Kommune 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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11. Udvendige trapper, hævede opholdsarealer og 
altankviste inden for Lokalplan nr. 100.C10, Skagen  
bymidte  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 2007-7579/08-12 
Sbh: TF/kafj 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Udvalget bedes tage stilling til fremtidig sagsbehandling for Etablering af 
udvendige trapper, hævede altaner/terrasser og kviste i Skagen midtby. 
  
Der er fra Plan- og Miljøudvalgets side blevet meldt ud, at der ikke 
tillades udvendige trapper og tagterrasser inden for området omfattet af 
den kommende Lokalplan nr. 200.C1, C2, C3 og C4. Udmeldingen kom 
efter en besigtigelsestur i Skagen først i november 2007. 
  
I den forbindelse bedes udvalget tage stilling til, om der skal nedlægges 
et § 14 forbud til de sager med udvendige trapper eller hævede 
opholdsarealer, der p.t. er eller bliver ansøgt om inden for det kommende 
område.  
  
Områderne er i dag omfattet af bestemmelserne i den bevarende 
Lokalplan nr. 100.C10 for Skagen bymidte. Heri er der mulighed for 
udvendige trapper, kviste af traditionel type afhængig af det aktuelle 
byggeri og franske altaner der underordner sig bygningen samt altaner 
oven på karnapper såfremt bygningens arkitektur og proportioner ikke 
spoleres. 
  
Der er p.t. ansøgt om 2 sager, der meget ligner hinanden. Sct. Laurentii 
Vej 61 i Skagen, hvor der i dag er opholdsareal oven på påbygningen i 
gården. Her ønskes bygningen renoveret, indrettes med 2 boliger i 
tagetagen som får adgang via opholdsarealet på påbygningen og en 
udvendig trappe inde i gården, som er omkranset af en mur. Endvidere 
ønskes etableret 2 kviste i samme stil som facadekvisten på huset. I den 
kommende lokalplan skal det være pultkviste. 
  
Kappelborgvej 23, Skagen, som ønskes renoveret og indrettet med en 
bolig omfattende 1. sal og tagetage. Her ønskes etableret opholdsareal 
ovenpå eksisterende baghus i gården og en udvendig trappe i gården til 
opholdsareal og lejlighed. Stueplan bevares til butiksformål. Her er 
gården også afsluttet af en hegnsmur ud til vejen. Her ønskes etableret 
en tagterrasse i tagetagen ud mod vejen. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          udvalget tager beslutning om, at der indtil Lokalplan 200 for 
centerområdet er vedtaget nedlægges § 14 forbud mod forhold, 
som er i strid med enten den eksisterende plan eller det forslag 
der er under bearbejdning 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 11 B1 Visualiseringer ved Sct. Laurentii Vej 61.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Visualiseringer vedr. Sct. Laurentii Vej PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
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Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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12. Orienteringssag - Spildevandsslam  
  
  

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

Sagsfremstilling 

Aalborg Kommune har til samtlige kommuner vest for Storbælt sendt 
anmodning om at forhindre udbringning af spildevandsslam i 
vandværkers indvindingsoplande og i områder med særlige 
drikkevandsinteresser. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 12 B1 Brev af 20. december 2007 fra Aalborg Kommune.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Brev af 20. december 2007 fra Aalborg Kommune PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2 008 
Til orientering. 

Fraværende:  

Page 26 of 27

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-01-200...



Mødet hævet, oplæst kl. 17:15 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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