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1. Tilbygning og istandsættelse af det tidligere 
redningshus, Jeckelsvej 12 A, Gl. Skagen  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Arkitekt ansøger på vegne af ejer om principiel tilladelse til udvidelse og 
istandsættelse af redningshuset på ovennævnte adresse. 
  
Redningshuset er ifølge det oplyste i så stærk forfald, at en kraftig 
istandsættelse er påkrævende nødvendig, skal bygningen bevares for 
eftertiden. Huset er en vigtig bygning i Gl. Skagens historie. 
Forfaldet skyldes dels mangelfuldt fundament og utæt tag. 
  
Ved restaureringen af redningshuset vil der blive taget størst mulig 
hensyn til eksisterende konstruktioner, materialer og farveholdning. 
  
Udvidelsen udformes som en nybygningen med samme form som 
redningshuset og med en placering nord for dette og længst mulig mod 
vest, så redningshusets facade friholdes mest mulig. De 2 bygninger 
bindes sammen af en let mellembygning udført primært af glas. 
Nybygningen udføres med sorttjærede træfacader og sort tagpap. 

Nybygningen har et bebygget areal på 62 m2 samt 24 m2 
glasmellembygning, hertil kælderareal med toiletter og depot. I alt 

bebygget areal på knap 90 m2. 
  
Redningshuset anvendes i dag til galleri. Fremtid ønskes bebyggelsen 
uændret anvendt til galleri og udstilling eksempelvis formidling af Gl. 
Skagens historie (museumsformål) samt også mulighed for mødeaktivitet 
i forbindelse med Ruths Hotel og Strandhotellet. 
  
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 56-B.8 og beliggende i 
delområde D1 og registreret som erhvervsejendom. 
  
Af planens § 1.3.2 fremgår, at erhvervsejendomme ikke uden byrådets 
godkendelse må udvides ud over det ved lokalplanens ikrafttræden 
anvendte erhvervsareal. Den nuværende erhvervsanvendelse må ikke 
overgå til andre formål og må ikke udbygges i kapacitet eller 
bebyggelsesareal uden byrådets godkendelse. Redningshuset har et 
bebygget areal på 77 m2 og registreret med anvendelsen galleri. 
  
Huset er både i lokalplanen og kommuneatlasset registreret som 
bevaringsværdigt (værdi 2 høj bevaringsværdi). 
  
Af planens § 1.10.2 fremgår, at tilbygninger og nybygninger i forbindelse 
med bevaringsværdige bygninger kun må opføres med byrådets særlige 
tilladelse og under forudsætning af, at de er opført med en konstruktion, 
et materialevalg og størrelsesforhold, der harmonerer med den 
bevaringsværdige bygning. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Den påtænkte udvidelse af redningshuset vurderes arkitektonisk at være 
søgt udformet nænsomt,  hvis der skal bygges til denne bygning. 
Uagtet dette vil tilbygningen sløre/forstyrre redningshusets nuværende 
udtryk fra Jeckelsvej (nordvest).  
Forvaltning vil anbefale, at det nuværende bygningsydtryk fastholdes, da 
bygningen har høj bevaringsværdi og historisk betydning for Gl. Skagen. 
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Af gamle foto fremgår, at der bag redningshuset oprindelig har været en 
bygning placeret parallel med redningshuset. Tilbygning på dette sted 
(bag redningshuset) er i dag ikke muligt, da arealet er frastykket, og der 
her er nyt hus under opførelse.  
  
Der er dog fortsat samme ejer af de 2 ejendomme Jeckelsvej 12 A og B. 
  
Påtænkt fremtidig anvendelse til mødeaktivitet dvs. møderum på 

henholdsvis 77 og 62 m2 kan rumme ikke så få deltagere. I forbindelse 
med udvidelsen er skitseret 7-8 parkeringspladser på ejendommen, 
hvilket vurderes tilstrækkeligt til gallerei/udstillingsgæster, men tvivlsomt 
tilstrækkelig til mødeaktiviteten. 
  
Bestemmelserne i lokalplanens § 1.3.2 om at visse ændringer – udvidelse 
af erhvervsareal og aktivitet kan godkendes af byrådet vurderes at skulle 
sidestilles med dispensationer og dermed først meddeles efter afholdt 
naboorientering. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          meddele afslag på den ansøgte tilbygning til redningshuset 
  
•          godkende ansøgers ønske om restaurering af redningshuset 

  
•          være positiv medvirkende til udvidelse af brugen af 

redningshuset, hvis ejer fortsat ønsker dette 
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 1 B1 Oversigtskort samt ansøgning med projekt.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort samt ansøgning med projekt PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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2. Plan- og Miljøudvalgets driftsregnskab 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/720 
Sbh: TF/mall 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Regnskab 2007 er nu afsluttet, og der er lavet over-
/underskudsberegning for driftsregnskabet jf. bilag.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og miljøudvalget tager regnskaberne til efterretning og 
fremsender dem til økonomiudvalget 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 2 B1 Over og underskudsberegning år 2007 for driftsbudgettet.pdf 
 Pkt. 2 B2 Årsberetning 2007 - kollektiv trafik.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Over/underskudsberegning år 2007 for 

driftsbudgettet 
PMU 

2. Årsberetning 2007 – Kollektiv trafik PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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3. Udarbejdelse af Køreplaner 2009/2010  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/689 
Sbh: TF/orpe 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender den 11. februar 2008 tidsplan 
for udarbejdelse af køreplaner for 2009/2010. Samtidig indkalder NT 
forslag til ændringer på ruterne. Svarfristen er den 14. marts 2008. På de 
indkomne forslag foretager NT beregninger af de økonomiske 
konsekvenser og udsender disse til kommunerne senest den 17. april 
2008. Herefter er det op til kommunerne at afklare, hvorvidt ændringerne 
og de økonomiske konsekvenser kan tiltrædes. Kommunernes frist for 
tilbagemelding til NT er den 15. maj 2008. 
  
Ældrerådet har på vegne af en ældre borger i Brønden rettet henvendelse 
om den manglende mulighed for at komme til og fra byen med offentlige 
transportmidler. Teletaxaen er efter borgerens udsagn nedlagt i 2006 
under daværende Sæby Kommune. Ældrerådet finder det urimeligt, at 
ældre borgere, der bor i kommunens yderområder, ikke har mulighed for 
nogen form for offentlig transport. Den manglende transportmulighed, vil 
efter Ældrerådets opfattelse, generelt kunne medføre, at ældre borgere 
mod eget ønske, bliver tvunget til at flytte til kommunens større byer. 
  
Teknisk Forvaltning oplyser med hensyn til rute 211 Teletaxa Dybvad 
Brønden, at ruten ikke er nedlagt, men af sparehensyn kører den kun på 
skoledage. 
  
Toppen af Danmark fremsender forslag til forbedring af den kollektive 
trafik i toppen af Danmark og gør samtidig opmærksom på, at den 
kollektive trafik i Toppen af Danmarks område har flere synlige ”huller” i 
forhold til på hensigtsmæssig vis at dække turisternes behov for bus/tog-
transport. Derudover vil omlægningen af Color Lines færgedrift i Hirtshals 
blandt andet betyde besøg af nye målgrupper uden egen bil, og for bedre 
at servicere disse og andre gæster og fastboende foreslås vedhæftede 
ændringer på rute 224 Hjørring-Sindal-Tversted-Hirtshals, rute 222 
Hjørring-Bjergby-Tversted samt rute 99 Sommerbussen Skagerakkeren. 
  
NT har stor sympati for forslaget, men baseret på de hidtidige erfaringer 
vurderes det, at benyttelsen af kollektiv trafik mellem færgen i Hirtshals 
og Frederikshavn/Skagen vil være beskeden, da turisterne typisk vil have 
mulighed for at benytte private turistvognmænd, der kører direkte til 
rejsemålene, mens den kollektive trafik kræver flere skift undervejs. 
Samtidig kan turistvognmændene hurtigt tilpasse sig ændrede 
færgetider, hvilket ikke er muligt for den kollektive trafik. 
  
NT anbefaler generelt, at de kollektive forbindelser mellem Hirtshals og 
Frederikshavn/Skagen baseres på de eksisterende togforbindelser i 
området: Hirtshalsbanen og DSB til Frederikshavn kombineret med 
Skagensbanen til Skagen. Der er mange togafgange i løbet af dagen 
(også i weekenden), og dermed god mulighed for, at færge og tog passer 
sammen. 
  
NT er ikke indstillet på at gennemføre ændringer før køreplanskiftet i 
januar 2009. Årsagen er, at de nye køreplaner er resultatet af den 
forgangne køreplanproces, hvor alle forslag blev vurderet med henblik på 
at få alle ønsker til at gå op i en højere enhed. Efterfølgende har planerne 
været i høring, og de primære passagergrupper – uddannelsessøgende, 
skoleelever, og gæster til Fårup Sommerland – har en berettiget 
forventning om, at køreplanen ligger fast til januar 2009. 
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NT deltager gerne i en dialog om betjeningen på strækningen sammen 
med de øvrige parter: Hjørring Kommune, som finansierer rute 222 og 
224 og regionen, som finansierer rute 99. 
Der er i budgettet ikke afsat beløb til aktivitetsudvidelse på området, der 
således skal holdes inden for den gældende økonomiske ramme. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

  
•          NT anmodes om en beregning på udgifterne ved Toppen af 

Danmarks forslag til forbedring af den kollektive trafik, og at der 
indledes en dialog mellem de berørte parter vedr. betjeningen på 
strækningen  

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Toppen af Danmarks skrivelse af 23. januar 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Toppen af Danmarks skrivelse af 23. januar 

2008 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Indstillingen tiltrædes. Med hensyn til Skagerakkeren ønsker udvalget undersøgt 
muligheden for betjening i 2008. 

Fraværende:  
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4. Supplerende planlægning Skagen Nordstrand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/477 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Skagen Nordstrand K/S anmoder om igangsætning af supplerende 
planlægning med henblik på bebyggelse i det sydvestlige hjørne af 
Lokalplan nr. 217-B. 
  
Langs lokalplanområdets vestskel er tænkt opført klitgårde med stråtag. 
Afstandskrav mellem stråtækte bygninger er min. 20 meter. For at kunne 
overholde dette krav, har Skagen Nordstrand K/S tilkøbt 2 mindre arealer 
syd for Minkvej (nu Strandklit) af Skagen Kommune med henblik på at 
kunne opføre det antal Klitgårde som oprindelig var tænkt. 
  
Disse tilkøbte arealer er i dag landzone, og ansøger ønsker her igangsat 
planlægning, der muliggør bebyggelse. 
  
Samtidig ønsker ansøger at ændre bebyggelsen fra en Klitgård til 3 stk. 
Havhuse i 2½ etage, således at ”ryggen” i bebyggelsen går hele vejen 
igennem langs Strandklit (Minkvej). 
  
Forvaltningens vurdering: 
Den bebyggelsesplan lokalplan 217-B søger at realisere placerer 
Klitgårdene fremskudte med udsigt over det åbne klitlandskab mod vest. 
Kunstnerhusene placeres mod landskabskilerne, der strækker sig fra 
klitheden ind i bebyggelsen. Mod syd langs Minkvej afsluttes bebyggelsen 
med Havhusene i 1½ - 2½ etage, der er ”ryggen” i bebyggelsen ned mod 
aktiviteterne på den anden side af Minkvej. 
  
Klitgårdene kan opføres med en højde på max. 8,5 meter og Havhusene 
med en højde på max. 10,5 meter. Begge højder blev reduceret til 
ovenfor anførte højder i forbindelse med vedtagelse af Lokalplan 217-B. 
  
Bebyggelsesplanen for boligprojekt Skagen Nordstrand er resultatet af 
mange overvejelser med hensyn til placering af de forskellige typer af 
bebyggelser og valg af materialer til facader og tag. 
  
På den baggrund virker det ikke særlig velovervejet, at placere 3 
Havhuse med en højde på 10,5 meter i bebyggelsens sydvestlige hjørne 
ud mod det åbne klitlandskab. Visuelt vil en sådan placering blive meget 
dominerende. 
  
På den anden side kan anføres, at en Klitgård placeret, hvor dette er 
muligt med overholdelse af afstandskravene på 20 meter, vil betyde, at 
denne placeres helt syd for facadeflugten af Havhusene langs Minkvej og 
blive meget synlig herfra. Det visuelle indtryk fra Minkvej kan dæmpes 
med oplægning af klit mellem vejen og huset. 
  
Samlet vurderer Forvaltningen, at hensynet til det åbne klitlandskab vejer 
tungest og den bedste løsning er at placere en Klitgård på arealet, som 
oprindelig tænkt, dog delvis ”gemt” bag klit. 
Opførelse af Klitgården betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag, 
konkret kommuneplantillæg og lokalplan for pågældende areal. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

•          ansøger meddeles, at udvalget ønsker at fastholde princippet i 
den godkendte bebyggelsesplan jf. Lokalplan 217-B dvs. kun 
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Klitgårde ud mod det åbne klitlandskab mod vest 
•          ansøger forestår udarbejdelse af den nødvendige ændring af 

plangrundlaget for arealet med henblik på opførelse af Klitgård 
mod sydvest  

  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Ansøgning med bilag samt oprindelig bebyggelsesplan.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning med bilag samt oprindelig 

bebyggelsesplan 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  

Page 9 of 57

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_04-03-200...



        

5. Nyt boligprojekt på ejendommen Vestre Strandvej 46,  
Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/695 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
K/S Lillestrand fremsender nyt oplæg til bebyggelse af ovennævnte 
ejendom. Projektet omfatter 2 former for bebyggelse en mod nord og en 
mod syd. 
  
Mod syd ned mod parkeringspladsen arbejdes med 2 modeller til 
bebyggelse – en bebyggelse der er inspireret af Pleisner, i alt 7 villaer i 
1½ etage med kælder eller alternativt en bebyggelse inspireret af 
pakhuse, i alt 10 pakhuse i 2½ etage. 
  
Denne bebyggelse, der er en forlængelse af Vestre Strandvej gives en 
højde, som svarer til de bygninger, der i dag ligger langs denne vej. 
Hermed fastholdes de bygningsmæssige proportioner ud mod 
havnearealet. 
  
Mod nord tænkes opført længehuse i 1½ etage med trempel i alt 8 
sammenbyggede dobbelthuse med 16 boliger. Hermed skabes der en 
naturlig overgang mellem Plesner-villaer/pakhuse og den bagvedliggende 
Vesterby. Arkitekten anfører, at denne nedtrapning i bygningshøjde er 
kendetegnede flere steder i Skagen.  
  
Ved bygningsudformningen tages der størst mulig hensyn til at bevare 
det specielle ”Skagenudtryk og miljø” med fuldmurede huse med pudsede 
overflader, røde vingetegl med 40-45º’s taghældning, karnapper og 
udskud mv. 
  
Ved boliger langs Vestre Strandvej hæves stuegulv fra ca. 1,0 -1.5 meter 
med mulighed for parkering i kælder. 
  
Bebyggelsens omfang holder sig inden for en bebyggelsesprocent på 
max. 80 %.  
  
Ansøger håber, at dette oplæg til bebyggelse kan være grundlag for 
udarbejdelse af en kommende lokalplan. 
  
Ejendommen Vestre Strandvej 46 er beliggende i kommuneplanen 2005 
for Skagen, boligområde til åben-lav bebyggelse og omfattet af lokalplan 
nr. 100-C.10 delområde 4. 
  
Af lokalplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse og 
erhverv. Der kan placeres erhverv som håndværksvirksomhed, let 
industri, lager, værkstedsvirksomhed, service, liberalt erhverv samt by- 
og turistrettet virksomhed, der kan indpasses i området uden 
genevirkninger (fx minigolfbane, bowlingbane og lignende eller fx 
dagligvarehandel) Endvidere større eller mindre samlede bebyggelser af 
tæt-lav helårsbeboelse fx ældre boliger eller ungdomsboliger. 
  
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50 %, 
max. 1½ etage og max. 8,5 meter til tagryg, facadehøjde max. 4 meter. 
  
Ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende eksisterende bebyggelse og 
områdets som helhed med hensyn til arkitektur, materialer og lignende. 
Ydervægge vandskuret eller pudset murværk i hvid, okkergul eller 
oxydrød eller blank mur i røde sten og mindst 25 cm. hvid sokkel. 
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Tagbeklædning rød vingetegl i traditionel størrelse.   
  
Forvaltningens vurdering: 
Det nu fremsendte projekt er søgt tilpasset området byggestil i arkitektur 
og materialevalg. Højden af husene mod parkeringspladsen svarer meget 
nøje til højden på eksisterende villaer langs Vestre Strandvej – en højde, 
der er ca. 3,5 meter lavere end det oprindelige ”Katamaranprojekt”. 
  
Projektet afviger fra lokalplanen for så vidt angår bebyggelsesprocent, 
etageantal, facadehøjde og max. højde. 
  
Den oprindelige fabrik på ejendommen havde bebyggelse på store dele af 
grunden, dog undtaget hjørnet op mod den nuværende rundkørsel. Der 
har på det tidspunkt ikke været udsyn til vandet for bagvedliggende 
bebyggelse. Med den nye bebyggelse bliver der enkelte kik og bredere 
åbning ved vejadgangen til Jens Fages Vej.  
  
Forvaltningen har ingen bemærkninger til projektets brug af denne vej for 
så vidt de vejberettigedes accept indhentes. 
  
Realisering af projektet betinger udarbejdelse af kommuneplantillæg 
(tæt-lav bebyggelse ) og lokalplan, idet nødvendige dispensationer fra 
lokalplan nr. 100 vurderes for vidtgående. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          projektforslaget med Pleisner-inspirerede villaer mod syd er 
grundlag for viderebearbejdning med henblik på udarbejdelse af 
ny lokalplan. Det er et vilkår, at bebyggelsen udføres i 
energiklasse 2 

  
•          ansøger forestår den nødvendige ændring af plangrundlaget, 

konkret kommuneplantillæg og ny lokalplan 
  

  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 5 B1 Oversigtskort og projekt med beskrivelse.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort og projekt med beskrivelse  PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Udvalget ønsker fremsendt et nyt forslag, som bringer en fremtidig 
bebyggelsesprocent i overensstemmelse med det hidtil givne, samt en 
bygningshøjde, der ikke overstiger 8,5 m samt tager hensyn til dels det lave 
byggeri mod vest og "kigget" mod kongevillaen. 

Fraværende:  
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6. Fremtidig cirkusplads i Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/644 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Skagen Byråd har med udgangen af 2006 solgt arealet ved Buttervej, der 
havde været anvendt til cirkus, til erhvervsbebyggelse. 
  
I 2007 gav Nordjyllands Statsskovdistrikt midlertidig tilladelse til at 
anvende Festival/træfpladsen syd for Skagen by til cirkus. 
  
Teknisk Forvaltning har forespurgt Statsskovdistriktet om brug af 
ovennævnte plads på sigt. Statsskovdistriktet er ikke indstillet på at stille 
arealet til rådighed som en permanent cirkusplads eller lignende 
anvendelse. Hvis Kommunen ser sig i akut nød med hensyn til at anvise 
en passende aktivitetsplads, er Skovdistriktet indstillet på at drøfte 
situationen, hvis kommunen inden for passende tid kan anvise en ny 
permanent aktivitetsplads.  
  
Efter afsøgning af muligheder for en ny cirkusplads i og omkring Skagen 
by peger forvaltningen på det kommunalt ejede areal Nedre Mosevej 98. 
  
Arealet er beliggende syd for Bøjlevejen med mulig vejadgang herfra, 
vest for Skagen Haveforening og øst for gammelt pelsdyrområde. 
  
Arealet har en sådan størrelse, at det vurderes at kunne rumme både 
selve cirkus og den tilhørende gæsteparkering. 
  
Arealet er græsklædt og anvendes p.t. til afgræsning med heste. 
  
Etablering af cirkusplads her betinger bedre vejadgang fra Bøjlevejen 
(stabil grus) og evt. landzonetilladelse/inddragelse i kommuneplan 2009. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der arbejdes videre med en placering ved Nedre Mosevej med 
henblik på cirkus her sommeren 2009 

  
•          der på ovennævnte grundlag optages drøftelse med 

Statsskovdistriktet om brug af Festival/træfpladsen til cirkus 
sommeren 2008 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 6 B1 Oversigtskort.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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7. Urnenedsættelser i skove i kommunen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3259 
Sbh: TF/gida 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Organisationen LØVFALD har rettet henvendelse til kommunen, idet 
man ønsker kommunens stillingtagen til, om kommunen vil medvirke i 
forbindelse med etablering af mulighed for nedsættelse af urner i skove. 
  
Der er p.t. et lovforslag under behandling i folketinget (har været 
undergivet 1. behandling, og der er flertal for det) som vil give mulighed 
for en imødekommelse af ønsker om denne form for bisættelser. 
Lovforslaget lægger dog op til, at kommunerne skal føre tilsyn og 
kontrol med sådanne ”begravelsespladser”.  
  
Konkret har organisationen LØVFALD været i kontakt med ejeren af 
Sæbygård Skov, som er positivt indstillet overfor, at der kan nedsættes 
urner i skoven. Dette kan – jf. lovforslaget – dog kun etableres, hvis 
kommunen vil medvirke.  
  
Organisationen LØVFALD har i 2004 forelagt konceptet for Skov – og 
naturstyrelsen, som ikke finder, at der skulle være hindringer i 
skovloven for, at der kan foretages urnenedsættelser i skoven, hvis man 
følger visse retningslinier, hvilket LØVFALD er indstillet på. 
  
Organisationen LØVFALDs koncept går bl.a. ud på, at det er 
organsiationen, der står for kontakten til de mennesker, der ønsker at 
erhverve sig en urnegravplads i skoven, herunder forestår LØVFALD 
udfærdigelse af nødvendige dokumenter og opkrævning af betaling 
m.v., mens kommunens rolle skal være at føre det kommunale tilsyn, 
som lovforslaget kræver. Pt. kan denne opgave ikke overlades til 
private. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          kommunen medvirker ved etablering af mulighed for 
urnenedsættelser i skove i kommunen, under forudsætning af 
lovforslagets vedtagelse 

  
•          det overlades til forvaltningen at foretage de nødvendige 

dispositioner i samarbejde med organisationen LØVFALD, 
herunder udfærdigelse af dokumenter og opkrævning af 
betaling 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Et flertal kan ikke tiltræde indstillingen. Hanne Welander kan tiltræde indstillingen. 

Fraværende:  
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8. Shoppingcenter Frederikshavn, Danmarksgade 74, 
Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/645 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Arkinord A/S fremsender på vegne af ejer ideoplæg til Shoppingcenter 
Frederikshavn på ejendommen Danmarksgade 74 evt. også 
Danmarksgade 76. 
  
Omkring et elipseformet glasoverdækket torv med adgang fra gågaden 
og Parallelvej samt evt. også fra syd Handgårdsvej opbygges et 
butikscenter i 3 etager med butikker i 1-2 etager og i flere størrelser. 
  
Centertorvet møbleres med springvand, opholdspladser, beplantning og 
cafe – et attraktivt supplement til det udendørs gågademiljø. Her er også 
placeret rulletrapper og glaselevator. 
  
Mod gågaden og Parallelvej er der udformet store 
portaler/indgangspartier i 2 etager, der leder ind i centeret. 
  
Mod gågaden placeres der en kontor/boligfløj i 2 etager ovenpå centeret. 
  
Centeret udformes med glasfacader i butiksetagerne. De to øverste 
etager foreslås udformet med mansard, for at tilpasse sig den øvrige 
gadebebyggelse. 
  

Størrelsen af hver butiksetage varierer fra ca. 1850 – 2250 m2 ved 
projekt kun på nr. 74 svarende til en samlet centerstørrelse på ca. 6400-

7600 m2 ekskl. kælder. Ved evt. inddragelse af nr. 76 bliver 
butiksetagerne ca. 2850 m2 og det samlede center ca. 9800 m2. 
  
Der er ikke i projektet redegjort for parkeringsforhold. 
  
Begge ejendomme er beliggende i kommuneplanen, her Midtbyplanen for 
Frederikshavn by område BC5 og omfattet af byplanvedtægt nr. 7 samt 
tillæg nr. 1 og Lokalplan 15.01.10, Facader og Skilte. 
Jf. Midtbyplanen skal området anvendes til bolig- og centerfunktioner 
med centerfunktion mod Danmarksgade. Der tillades et etageantal på 
max. 4½ etage mod denne gade. 
  
Byplanvedtægt nr. 7 med tillæg nr. 1 muliggør etageantal og placering af 
bebyggelse i store træk som det er i dag – 3 etager mod Danmarksgade 
og 1-2 etager i gården bagved. Max. udnyttelsesgrad på 1,30. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Shoppingcenterprojektet som ansøgt understøtter ønsket om at 
sammenbinde Danmarksgade med aktiviteterne ved Parallelvej og over 
mod Føtex – at brede byen ud på tværs. 
  
Centeret med 3 butiksetager evt. også med inddragelse af 
naboejendommen kan ikke realiseres indenfor rammerne af den 
gældende byplanvedtægt nr. 7 med tillæg nr. 1. Realisering betinger 
udarbejdelse af ny lokalplan.  
  
Ny lokalplan kan udarbejdes inden for rammerne af den gældende 
detailhandelsplan, da der er rigelig restrumlighed af butiksareal hertil i 
Midtbyen. 
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Ny planlægning skal medtage vurdering af mulighederne for vejadgang 
fra Parallelvej. Projektet, som det er vist, inddrager den oprindelig tænkte 
servicevej indenfor området. 
  
Butikscenteret udløser et parkeringskrav på ca. 200 p-pladser. Dette 
forhold skal medtages i en samlet vurdering af parkeringsforholdene i 
området. Bygherren har mulighed for at vælge at opfylde 
parkeringskravet ved indbetaling til Parkeringsfonden. 
  
Butikscenter af den ansøgte størrelse kan udløse krav om VVM-
redegørelse, hvis det vurderes at have regional betydning netop grundet 
størrelsen. Større anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af 
butikscentre og parkeringspladser er optaget på listen over projekter, der 
er omfattet af reglerne om VVM-screening.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          den skitserede projektide er grundlag for viderebearbejdning og 
konkretisering af butikscenterets omfang og arkitektoniske udtryk 
mv. dog således, at bebyggelse bag facadebebyggelsen mod 
Danmarksgade holder sig indenfor rammerne af gældende 
byplanvedtægt. 

  

  
   
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 8 B1 Oversigtskort og projektide.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ideoplæg til projekt Shoppingcenter PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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9. Ubemandet tankanlæg Gl. Skagensvej 101 og Gærumvej 
35, begge Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 2008-00874/00876 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
TLC Ejendomme ApS ansøger på vegne af ejer principiel tilladelse til 
etablering af ubemandet tankanlæg på begge ovennævnte ejendomme. 
På begge ejendomme er der Aldi butikker og ansøger anfører, at et 
sådant anlæg vil styrke lokalsamfundet og samtidig bidrage med øget 
omsætning til butikkerne.  
  
Ejendommen Gl. Skagensvej 101 er omfattet af Detailhandelsplanen 
for Frederikshavn og beliggende i bydelscenter Gl. Skagensvej, 
kommuneplanens område BC.10.34 og omfattet af lokalplan nr. 10.34.02. 
  
Jf. kommuneplanen skal området anvendes til centerformål for den 
nordlige bydel dvs. detailhandelsbutikker, administration og 
servicevirksomheder. Af lokalplanen fremgår, at ejendommen kan 
anvendes til butiksformål med tilhørende varegård og parkeringsanlæg. 
  
Forvaltningens vurdering: 

På ejendommen er der indrettet 880 m2 stor butik med 74 m2 
overdækket varegård og indgang samt 64 parkeringspladser. Antallet af 
indrettede parkeringspladser er væsentligt større end lokalplanens krav 
herom, der er 35 parkeringspladser samlet for anlæg og udlæg. 
  
Etablering af ubemandet tankanlæg indenfor rammerne af den gældende 
lokalplan er ikke mulig, da denne anvendelse er i strid med planens mål 
og anvendelse. 
  
Bydelcenter Gl. Skagensvej indeholder i dag 2 dagligvarebutikker, kiosk 
og servicestation med benzin/diesel salg, vaskehal, minimarked og 
cafeteria.   
  
De gældende kommuneplanrammer for området muliggør etablering af 
det ansøgte tankanlæg. Det betinger dog ny lokalplan. 
  
Fysisk er der plads på grunden til et sådant anlæg. Det vil optage 6-8 
parkeringspladser. Restantallet knap 60 p-pladser er fortsat tilstrækkeligt 
til dagligvarebutikken. Eksisterende ind- og udkørsel til Gl. Skagensvej 
forudsættes bibeholdt. 
  
Trafikalt er der ingen bemærkninger til den ansøgte øgede aktivitet på 
ejendommen.  
  
Jf. planlovens § 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens 
gennemførelse, her konkret fastholde og styrke bydelscenteret inden for 
rammerne af gældende kommuneplan. Dagligvarebutikken Aldi er 
etableret i bydelscenteret på en så stor grund, at der også er plads til 
anden centerfunktion, ubemandet tankanlæg. 
  
Realisering af det ansøgte ubemandede tankanlæg betinger udarbejdelse 
af ny lokalplan. Det ændrede plangrundlag forestås af ansøger.    
  
Ejendommen Gærumvej 35 er omfattet af Detailhandelsplanen for 
Frederikshavn og beliggende i bydelscenter Gærumvej nord/syd, 
kommuneplanens område BC.12.23 og omfattet af lokalplan nr. 12.23.01. 
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Jf. kommuneplanen skal området anvendes til lokalt centerformål som 
dagligvarebutik, der kan indpasses uden genevirkning i forhold til 
omgivelserne og uden, at områdets karakter af boligområde brydes. Af 
lokalplanen fremgår, at ejendommen kan anvendes til butiksformål med 
tilhørende varegård og parkeringsanlæg. 
  
Forvaltningens vurdering: 

På ejendommen er der indrettet 880 m2 stor butik med 74 m2 
overdækket varegård og indgang samt 60 parkeringspladser. Antallet af 
indrettede parkeringspladser er væsentligt større end lokalplanens krav 
herom, der er 35 parkeringspladser samlet for anlæg og udlæg. 
  
Etablering af ubemandet tankanlæg indenfor rammerne af den gældende 
lokalplan er ikke mulig, da denne anvendelse er i strid med planens mål 
og anvendelse. 
  
Bydelcenter Gærumvej nord/ syd indeholder i dag 2 dagligvarebutikker, 
pizza-take-away og ubemandet tankanlæg.   
  
De gældende kommuneplanrammer for området muliggør kun etablering 
af den opførte Aldi-butik. Fysisk er der plads på grunden til et sådant 
tankanlæg. Et ubemandet tankanlæg er et naturligt servicetilbud i et 
bydelscenter. 
  
Trafikalt er der ingen bemærkninger til den ansøgte øgede aktivitet på 
ejendommen.  
  
Realisering af det ansøgte ubemandede tankanlæg betinger 
kommuneplantillæg og udarbejdelse af ny lokalplan. Det ændrede 
plangrundlag forestås af ansøger. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles ansøger principiel tilladelse til etablering af 
ubemandet tankanlæg på ejendommene Gl. Skagensvej 101 og 
Gærumvej 35 

  
•          ansøger forestår den nødvendige ændring af plangrundlaget, 

konkret kommuneplantillæg og 2 nye lokalplaner 
  

     
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 9 B1 Oversigtskort, ansøgning og situationsplan Gl. Skagensvej 
101.pdf 

 Pkt. 9 B2 Oversigtskort, ansøgning og situationsplan Gærumvej 35.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort, ansøgning og situationsplan Gl. 

Skagensvej 101 
PMU 

2. Oversigtskort, ansøgning og situationsplan 
Gærumvej 35 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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10. Ansøgning om byudvikling i Kilden  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4698 
Sbh: TF/andy 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Landinspektørfirmaet Nellemann og Bjørnkjær ansøger om inddragelse af 
matr. nr. 23 x Den vestlige del, Flade, beliggende Vangensvej 9 i Kilden, 
til byudvikling. Ansøgningen er vedlagt et principielt udstykningsforslag, 
ifølge hvilket der ønskes udstykket 6 grunde på mellem 1.100 og 1.800 
m2. Ansøgning og bilag (fotos) vedlægges dagsordenen. 
  
Arealet er beliggende i byzone, omfattet af kommuneplanens 
rammeområde B.08.03, hvor det er anført, at en del af rammeområdet i 
henhold til tinglyst deklaration ikke må bebygges. For det område, 
ansøgningen vedrører, gælder deklaration om bebyggelse, benyttelse, 
grundejerforening, udstykning m.v., tinglyst den 29. december 1967. 
Kommunen er påtaleberettiget på deklarationen. 
  
Deklarationen indeholder bestemmelse om, at yderligere udstykning ikke 
må finde sted. Dét areal, der ønskes udstykket og udnyttet til 
byudvikling, er i deklarationen udlagt som grønt område, der ikke må 
bebygges, men fortsat skal drives som landbrugsjord eller anlægges og 
vedligeholdes som parkareal.  
  
Ansøger anfører, at baggrunden for deklarationen alene er en bevaring af 
udsigten fra Brønderslevvej over Frederikshavn, og at deklarationerne 
således ikke tilgodeser de omkringliggende naboer. 
  
Deklarationen for området indeholder bestemmelse om, at der ikke må 
foretages beplantning og opføres læhegn eller andet ”som kan hindre den 
nuværende udsigt fra Gærumvej over Frederikshavn”på arealet. 
Forvaltningen er uenig i, at denne bestemmelse betyder, at udlægningen 
af areal til grønt område ikke er sket med henblik på at tilgodese bl.a. de 
omkringliggende naboer. 
  
Ansøger anfører, at eksisterende beplantning på arealet er så høj, at det 
fremsendte udstykningsforslag og efterfølgende bebyggelse vil sikre 
udsigten for områdets beboere og fra Brønderslevvej i langt højere grad 
end den tinglyste deklaration. Se evt. Plan- og miljøudvalgets dagsorden 
af 6. februar 2007 og 8. januar 2008 angående håndhævelse af 
deklarationens bestemmelser om beplantningens højde. 
  
Såfremt der skal skabes mulighed for en bebyggelse af området, skal der 
udarbejdes lokalplan (med redegørelse for den visuelle påvirkning af 
kysten, jf. planlovens bestemmelser om den kystnære del af byzonen) 
med henblik på at tilsidesætte deklarationens bestemmelser om 
bebyggelse og udstykning for så vidt angår matr. nr. 23 x og udlægge 
området til boligbebyggelse. 
  
Ansøgningen har været sendt til høring hos ejere og beboere af de 
omkringliggende grunde. Høringssvarene vedlægges dagsordenen. 
  
Alle høringssvar er imod udstykningen af området. 
  
Deklarationen har bl.a. den konsekvens, at området friholdes for 
bebyggelse, således at muligheden for at bevare udsigt til havet fra 
Brønderslevvej bibeholdes, og den udlægger et grønt område i 
boligbebyggelsen. Forvaltningen ser ikke forhold i sagen, der kan 
begrunde et brud med den hidtidige disponering af området, fastlagt i 
deklarationen, tinglyst 29. december 1967. 
  
Skulle udvalget beslutte anderledes, gøres der opmærksom på, at det vil 
være hensigtsmæssigt, at den endelige vurdering af, hvorvidt der skal 
gives mulighed for en byudvikling af området, sker i forbindelse med 
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kommuneplanrevisionen, hvor kommunen bl.a. skal forholde sig til 
kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen, og hvor vurderingen 
kan ske ud fra en samlet betragtning af ønsker og muligheder for 
byudvikling i Frederikshavn kommune. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

� ansøger meddeles, at udvalget ikke finder, der er forhold i sagen, 
der kan begrunde et brud med den hidtidige disponering af 
området  

  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 10 B1 Ansøgning om inddragelse af areal til byudvikling af 6. 
dececember 2007.pdf 

 Pkt. 10 B2 Høringssvar vedrørende inddragelse af areal til byudvikling i 
Kilden.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning om inddragelse af areal til byudvikling af 

6. december 2007 
PMU 

2. Høringssvar vedrørende inddragelse af areal til 
byudvikling i Kilden 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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11. Opsætning af mast for mobilantenne Rødkælkevej 4A  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1202 
Sbh: TF/laly 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
LE34 TELE A/S har på vegne af TDC Mobil A/S ansøgt om tilladelse til 
etablering af en mobilstation til kommunikationsformål på ejendommen 
Rødkælkevej 4A, 9990 Skagen. Mobilstationen udgøres af en 30 m 
gittermast samt tilhørende udstyrskabine på ca. 10 m2. Samtidig 
nedtages eksisterende ca. 18 m gittermast fra 1975 på ejendommen 
Rødkælkevej 1, 9990 Skagen, som er beliggende ca. 50 m fra den 
ansøgte position. Endelig flyttes antennepisken tilhørende Skagen 
Nærradio fra en placering på det gamle vandtårn i Skagen Østerby til den 
ansøgte antennemast.     
  
Forvaltningens vurdering 
Efter at det ansøgte har været i nabohøring, er der indkommet et 
betydeligt antal indsigelser, som retfærdiggør, at sagen forelægges 
politisk behandling.  
  
Indsigelserne kan opdeles i dels konkrete-, dels i generelle 
problemstillinger.  
  
De konkrete problemstillinger omfatter primært det forhold, at indsigerne 
ikke finder, at en 30 m høj mast ikke visuelt/æstetisk passer ind i et 
boligområde med primært lav bebyggelse samt bekymring for en negativ 
påvirkning af ejendomspriser.  
  
De generelle problemstillinger vedrører primært helbredsmæssige 
bekymringer ved stråling, vindstøj og risiko for nedfald ved overisning.      
  
Med hensyn til de konkrete problemstillinger er udgangspunktet, at der er 
tale om udskiftning af en eksisterende antennemast kun 50 m fra ansøgte 
lokalisering samt det forhold, at plangrundlaget for området muliggør 
opsætning af samordnede masteanlæg. 
  
Samtidig er de almindelig krav til teleoperatøren opfyldte: 

•          det er dokumenteret, at der er et behov for ansøgte 
antenneposition for opnåelse af tilstrækkelig dækning i Skagen 
Nordøst lige del af byen 

•          alternative placeringer uden for boligområdet er forgæves søgt 
•          der er sket en samordning af 3 ud af 4 teleoperatører på 

markedet 
  
Men hensyn til de generelle problemstillinger har ansøger på de 
væsentligste områder fremført, at der ved de nyere antenneanlæg er 
gjort foranstaltninger til imødekommelse af disse problemer.   
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          der meddeles tilladelse til det ansøgte 
  
Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning om tilladelse til opsætning af mast for 

mobilantenne fra LE34, dateret 29. juni 2006 
PMU 

2. Protokoludskrift fra Plan- og Miljøudvalgets møde 
den 10. april 2007 

PMU 

3. Indsigelsesnotat – mobilantenne Rødkælkevej 4A PMU 
4. Ansøgers bemærkninger til indsigelser PMU 
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Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. februar 2008 
Sagen genoptages. 
  
Fraværende: Inger Støtt. 
  
Supplerende sagsfremstilling 
TDC’s ejendom Skarpæsvej 82 er afhændet til privat investor i samme 
periode, som sagen har været under behandling. En placering på denne 
ejendom er derfor ikke mulig. 
Masten er placeret i erhvervsområde, der muliggør opstillet af større 
masteanlæg. På den baggrund indstiller Forvaltningen masten til 
godkendelse. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles tilladelse til den ansøgte mast placeret på 
ejendommen Rødkælkevej 4A, idet højden godkendes jf. 
Bygningsreglement 1995 kap. 2. 

  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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12. Ansøgning om ændring af plangrundlag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/649 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling: 
Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær ansøger på vegne af ejeren 
om principiel tilladelse til at foretage udstykning af ejendommen 
Boelsmindevej 43, 9300 Sæby, matr.nr. 67c, Sæby Markjorder m.fl. 
  
Sæby kommune har tidligere (i 2003) meddelt principiel tilladelse til 
frastykning af en parcel til aftægtsbolig fra ejendommen. Der blev på 
dette tidspunkt udarbejdet en udstykningsplan for hele ejendommen, som 
skulle danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for ejendommen. 
Ejeren ønsker nu at udstykke ejendommen på en anden måde, end det 
der fremgår af udstykningsplanen fra 2003. Såfremt kommunen er 
indstillet på at fremme sagen, ønsker landinspektørfirmaet oplyst, hvor 
lang tid en planproces må forventes at tage, og om der vil blive krævet 
bistand fra ejerens side til udarbejdelsen af planen. 
  
Forvaltningens bemærkninger: 
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 
SAE.B.2.05, der er udlagt til boligformål m.v. Der er ikke udarbejdet 
lokalplan for området, hvor ejendommen er beliggende. 
  
Det fremgår bl.a. af rammebestemmelserne, at der i nye 
boligbebyggelser skal reserveres mindst 10 % af det udlagte areal til 
fælles lege- og opholdsarealer. Der er ikke udlagt sådanne arealer i det 
nu foreliggende ændrede forslag til bebyggelsesplan. Der var på 
tilsvarende vis heller ikke udlagt arealer til fælles lege- og opholdsarealer 
i den bebyggelsesplan, som Sæby Kommune principgodkendte i 2003, 
men på daværende tidspunkt indeholdt kommuneplanen heller ikke dette 
krav. Foreholdt de nye krav vedr. opholdsarealer, oplyser ansøger, at 
man i stedet vil foreslå, at arealet vest for det ansøgte i kommuneplanen 
er udlagt til rekreativt formål. Dette areal ejes også af ansøger, og der vil 
derfor kunne tinglyses en deklaration på arealet, som sikrer anvendelsen 
som friareal. Ansøger mener det bør tillægges betydning, at Sæby 
Kommune tidligere har principgodkendt en udstykning uden udlæg af 
fælles lege- og opholdsarealer. 
  
Den bebyggelsesplan, som det i 2003 blev besluttet, skulle danne 
grundlag for udarbejdelsen af en ny lokalplan gav mulighed for, at der 
kunne opføres i alt 18 nye boliger i området. Det nu fremsendte forslag til 
ændret bebyggelsesplan giver mulighed for, at der kan opføres i alt 19 
boliger i området. 
  
Ejendommen har været anvendt til gartneri. Der kan derfor være risiko 
for jordforurening. Ejendommens status med hensyn til kortlægning for 
jordforurening er stadig uafklaret. Sagen bør derfor behandles under 
forudsætning af, at disse forhold bliver afklaret. Det kan i denne 
forbindelse være nødvendigt, at bygherren selv iværksætter 
forureningsundersøgelser på ejendommen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          det meddeles ansøger, at 
  

�          kommunen kan principgodkende den fremsendte 
udstykningsplan dog med den ændring at der udlægges 
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fælles lege- og opholdsareal svarende til mindst 10% af det 
samlede areal  - ca. 1.800 m2. Dette kan eksempelvis ske 
ved at udlægge parcel 15 og 16 til fælles lege- og 
opholdsareal. Placeres lege- og opholdsarealerne et andet 
sted, skal dette godkendes af kommunen 

  
�          ejendommens status med hensyn til evt. forurening skal 

være afklaret, inden lokalplanlægningen igangsættes 
  

�          ansøger skal udarbejde oplæg til en lokalplan for 
området. Oplægget skal holde sig indenfor 
kommuneplanens rammer for området 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 12 B1 Ansøgning af 9. oktober 2007.pdf 
 Pkt. 12 B2 Referat af sagens behandling i 2003.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning PMU 
2. Referat af sagens behandling i 2003 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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13. Indførelse af tømningsordning for hustanke i 
Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/743 
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 vedtaget 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 udbuds-runden og der er den 30. 
november 2007 skrevet en 4 årig kontrakt med entreprenør 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 mv.). 
  
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 årligt 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  
•          Plan- og Miljøudvalget indstiller regulativet og takster til 

Page 25 of 57

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_04-03-200...



godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. januar 2008 
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Ingen 

Beslutning - Økonomiudvalget den 16. januar 2008 

Peter Nielsen (C), Ole Rørbæk Jensen (T), Jens Ole Jensen (V) og Søren 
Visti Jensen (F) ønsker at det skal være en fritvalgsordning på valg af 
udfører. 
 
Erik Sørensen støtter indstillingen. 

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard m/afbud 
  

  
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 23. januar 2008 
Taget af dagsordenen. 
  
Fraværende: Hans Jørgen Kaptain, Peter Nielsen og Jens Ole Jensen 
m/afbud 
  
Sagsfremstilling 
Plan- og Miljøudvalget indstillede på mødet den 8. januar 2008 over for 
Økonomiudvalget at følge forvaltningens indstilling om godkendelse af 
regulativ samt takster. 
  
På Økonomiudvalgsmøde afholdt den 16. januar 2008 pkt. 1 gav 4 
udvalgsmedlemmer udtryk for, at de ønskede, at Frederikshavn 
Kommunes tømningsordning for hustanke skal være en fritvalgsordning. 
Herefter blev sagen taget af byrådsmødet den 23. januar med anmodning 
til forvaltning om, at beskrive konsekvenserne ved indførelsen af en 
fritvalgsordning. 
  
For at kunne beskrive konsekvenserne for en fritvalgsordning, har 
forvaltningen beskrevet hvorledes en fritvalgsordning kan administreres.  
  
Forvaltningen har lagt vægt på, at ordningen sammensættes således, at 
kommunen stadig har overblik over, om alle tanke bliver tømt en gang 
om året, og at slammet bliver afleveret på kommunens renseanlæg.  
  
Denne ordning samt forslag til tidsplan er beskrevet i vedlagte notat. 
Forvaltningen har desuden udarbejdet et notat, som beskriver de 
økonomiske, miljømæssige og administrative konsekvenser ved 
gennemførelse af en fritvalgsordning frem for den obligatoriske ordning 
som fremlagt den 8. januar 2008.  
  
Forvaltning har indgået aftale med entreprenøren på baggrund af de 
eksisterende spildevandsplaner, som alle har krav om en kommunal 
tømningsordning. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          regulativ for tømning af hustanke i Frederikshavn Kommune 

Bilag Fordeling 
1. Forslag til regulativ for tømningsordning for hustanke i 

Frederikshavn Kommune 
PMU/ØU/BR 

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

PMU/ØU/BR 
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vedtages  
  
•          takster for tømning af hustanke i 2008 godkendes  

  
•          Plan- og Miljøudvalget indstiller regulativet og takster til 

godkendelse i byrådet 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 13 B1 Beskrivelse af fritvalgsordning for tømning af hustanke i 
Frederikshavn Kommune.pdf 

 Pkt. 13 B2 Godkendelsesordning for entreprenører som tømmer 
hustanke for Frederikshavn Kommune.pdf 

 Pkt. 13 B3 Notat om konsekvenser ved indførelse af tømningsordning 
som fritvalgsordning.pdf 

 Pkt. 13 B4 Forslag til takster for tømning af hustanke i Frederikshavn 
Kommune.pdf 

 Pkt. 13 B5 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn 
Kommune.pdf 

 Pkt. 13 B6 Uddrag af spildevandsplaner fra de 3 kommuner.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Beskrivelse af fritvalgsordning for tømning af 

hustanke i Frederikshavn Kommune 
PMU 

2. Godkendelsesordning for entreprenører som tømmer 
hustanke for Frederikshavn Kommune 

PMU 

3. Notat om konsekvenser ved indførelse af 
tømningsordning som fritvalgsordning 

PMU 

4. Forslag til takster for tømning af hustanke i 
Frederikshavn Kommune 

PMU 

5. Regulativ for tømningsordning for hustanke i 
Frederikshavn Kommune 

PMU 

6. Uddrag af spildevandsplaner fra de 3 kommuner PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
 
Et flertal af udvalget tiltræder forvaltningens indstilling. Udvalget ønsker, at 
udbudsmaterialet fremover altid forelægges udvalgets godkendelse forinden 
udbud sættes i værk.  
 
Brian Pedersen udtrykker på vegne af SF herudover kritik af sagens håndtering. 
 
Hanne Welander, Palle Thomsen og Anders Starberg Pedersen finder på vegne af 
Socialdemokraterne, at dette område ikke er egnet til at fungere under en 
fritvalgsordning. 

Fraværende:  
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14. Forslag til regulativ for jordflytning  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3692 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
I henhold til Jordforureningsloven er byzonejord pr. 1. januar 2008 
klassificeret som lettere forurenet jord. Såfremt der er viden om, at 
større sammenhængende områder indenfor byzone ikke er lettere 
forurenet, skal kommunen gennem et regulativ undtage områderne. 
  
I henhold til jordflytningsbekendtgørelsen skal kommunen ligeledes i et 
regulativ udarbejde et skema til brug for anmeldelse af flytning af jord. 
  
Regulativet for områdeklassificering samt for anmeldelse af flytning af 
jord kan sammenkobles til ét, der dækker alt jordflytning uanset 
oprindelsessted. 
  
Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til jordflytningsregulativ, der 
indeholder vilkår for områdeklassificering, anmeldeskema og 
anmelderegler for jordflytning. 
  
Indtil Teknisk Forvaltning har færdiggjort arbejdet med at undtage 
områder fra klassificeringen er alle byzoneområder omfattet af 
klassificeringen og som konsekvens heraf skal alt flytning af jord indenfor 
byzone anmeldes. 
  
Kommunens udgifter til administration af anmeldepligten og til regulativer 
om anmeldepligten kan i de tilfælde jorden kan kategoriseres som affald 
finansieres over affaldsgebyret jf. miljøbeskyttelsesloven. Gebyret 
påhviler den, der har tinglyst adkomst på ejendommen og vil derfor blive 
opkrævet hos ejeren af den ejendom, hvorfra der flyttes jord. Dog er der 
ikke fastlagt retningslinier for, hvorledes gebyret skal opkræves. 
Eksempelvis kan gebyret opkræves i forbindelse med anmeldelsen eller 
gebyret kan opkræves som en del af affaldsgebyret. 
  
Udgifterne til selve områdeklassificeringen kan derimod ikke finansieres 
via affaldsgebyret. I stedet har kommunen modtaget DUT midler til hjælp 
til løsning af opgaven. 
  
Teknisk Forvaltning bemærker, at der forventes en øget arbejdsbyrde ved 
implementering af den nye lovgivning herunder regulativ for jordflytning. 
Antallet af anmeldelser af jordflytninger vil alt andet lige øges som følge 
af områdeklassificeringen og den løbende ajourføring af regulativet. 
  
Teknisk Forvaltning vil udarbejde et oplæg til udvalget vedrørende 
finansieringen af opgaven herunder forslag til hvordan og hvorledes 
gebyret skal opkræves samt størrelsen af dette. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til jordflytningsregulativ 
med efterfølgende anbefaling om godkendelse hos 
Økonomiudvalget og byrådet 

  
•          Byrådet bemyndiger Plan- og Miljøudvalget til at vedtage 

kortbilag til jordflytningsregulativet i henhold til regulativets 
retningslinier, når ændringer er nødvendige. 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 14 B1 Forslag til jordflytningsregulativ.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Forslag til jordflytningsregulativ PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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15. Kystbadevand 2007 - Forslag 2008  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Badevandsstationer 
I 2007 har kystbadevandskontrollen omfattet undersøgelsen af 
badevandskvaliteten ved 42 badevandsstationer. Kontrollen er lovpligtig 
og udføres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om badevand 
og badeområder. 
  
Undersøgelsen viser, at der var 32 stationer med udmærket 
badevandskvalitet, 7 med god kvalitet og 3 stationer med tvivlsom 
badevandskvalitet. Af de 3 stationer med tvivlsom badevandskvalitet 
ligger 2 umiddelbart syd for Sæby Havn og en ligger syd for Sæby ud for 
Hedevangsvej. 
  
Der er blevet foretaget en orienterende undersøgelse af området ved de 
3 stationer ved hjælp af en nyudviklet metode. Metoden kan indikere om 
forureningen kommer fra mennesker eller dyr. Undersøgelsen, der er 
foretaget i en tørvejrssituation indikerer, at den bakteriologiske 
forurening hovedsageligt stammer fra dyr. 
  
Kontrolstationer 
Der er endvidere undersøgt for vandkvaliteten ved 24 kontrolstationer, 
placeret ved å-udløb, overfaldsbygværker og lignende. 
  
Blå Flag 
Blå Flag-ordningen, der omfatter både havne og badestrande, er ikke en 
del af den lovpligtige kystbadevandskontrol. Det overordnede tilsyn med 
Blå Flag udføres i Danmark af Friluftsrådet. I Frederikshavn Kommune er 
det Teknisk Forvaltnings Park og Vejforsyning, der administrerer 
ordningen.  
  
Plan for 2008 
  
Badevandsstationer 
En af de 42 badevandsstationer ønskes nedlagt. Det drejer sig om 
stationen umiddelbart syd for Sæby Havn ud for stenmolen. På grund af 
de store sten er stedet ikke badevenligt, og der ses da heller aldrig 
badende på stedet. De 3 badevandstationer med tvivlsom 
badevandskvalitet ønskes yderligere undersøgt. 
  
Kontrolstationer 
De 24 kontrolstationer ønskes nedlagt og erstattet med specifikke 
undersøgelser / kontrolstationer hvor badevandskvaliteten er tvivlsom. 
De nuværende kontrolstationerne har eksisteret i mange år. De prøver 
og undersøgelser, der er foretaget på disse, er ikke blevet brugt 
optimalt og en målrettet undersøgelse af de badevandsområder, hvor 
der er tvivlsom badevandskvalitet, vurderes at være mere relevant.   
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          badevandsstationen umiddelbart syd for Sæby Havn nedlægges 
  
•          de 24 kontrolstationer nedlægges 

  
•          der foretages nærmere undersøgelser af de 
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badevandsstationer, der har tvivlsom badevandskvalitet 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. Det frigivne provenu anvendes til målrettede 
vandløbsundersøgelser til gavn for miljøet. 

Fraværende:  

Page 31 of 57

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_04-03-200...



        

16. Tillæg til varmeplan – Projektforslag for varmeforsyning 
af Palm City  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4350 
Sbh: TF/jast 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Varme A/S og Naturgas Midt-Nord har begge fremsendt 
projektforslag for varmeforsyning af Palm City.  
  
Projektområdet Palm City ligger uden for den eksisterende varmeplan for 
Frederikshavn By, men grænser op til både et eksisterende 
fjernvarmeområde og et eksisterende naturgasområde, hvorfor det er 
naturligt, at det bliver en del af det samlede kollektive 
varmeforsyningsområde i Frederikshavn By.  
  
Projektforslagene er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om 
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 
13. december 2005.  
  
Projektforslagene har været i høring hos modparten jf. ovennævnte 
bekendtgørelse, og det er kun Naturgas Midt-Nord, der har fremsendt 
indsigelse.  
  
Naturgas Midt-Nord har fremført, at Frederikshavn Varme A/S 
projektforslag er samfundsøkonomisk fordelagtigt, også hvor 
naturgasalternativet sammenlignes direkte med fjernvarmeforsyning, dog 
under forudsætning af, at to forhold opfyldes. 
  

1.             Der skal anvendes naturgas som brændsel, som nævnt i 
Frederikshavn Varme A/S projektforslag og ikke alternative 
brændsler.  

  
2.             Frederikshavn Varme A/S skal kunne dokumentere, at den 

nødvendige effekt allerede er til stede på anlægget til at 
forsyne projektområdet Palm City. 

  
Såfremt begge forhold ikke opfyldes, vil det, ifølge Naturgas Midt-Nord, 
kræve ny-investeringer i en grad, at Frederikshavn Varme A/S 
projektforslag ikke længere vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt.    
  
Frederikshavn Varme A/S har dokumenteret begge ovennævnte forhold. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          det indstilles til byrådet, at projektforslaget for fjern-
varmeforsyning af Palm City godkendes 

  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Palm 

City 
PMU 

2. Projektforslag – distributionsnet Ferie-center 
område nord for Frederikshavn 

PMU 

3. Indsigelse fra Naturgas Midt-Nord PMU 
4. Dokumentationsskrivelse fra Frederiks-havn 

Varme A/S 
PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 16 B1 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Palm City.pdf 
 Pkt. 16 B2 Projektforslag - distributionsnet Ferie-center område nord for 

Frederikshavn.pdf 
 Pkt. 16 B3 Indsigelse fra Naturgas Midt-Nord.pdf 
 Pkt. 16 B4 Dokumentationsskrivelse fra Frederikshavn Varme as.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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17. Samarbejdsaftale med Kattens Værn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 06/1265 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Kattens Værn har fremsendt forslag til samarbejdsaftale. Aftalen vil 
bestå i, at Kattens Værn varetager alle problemer vedrørende 
vildtlevende herreløse katte i kommunen. 
  
Hidtil har der kun været en anden ordning end Kattens Værn gældende 
for Frederikshavn, men tilsyneladende er der et tilsvarende behov i den 
øvrige del af kommunen. 
  
Pris for ydelsen er i forslaget angivet til kr. 105,- pr. kørsel og kr. 275,- 
pr. indfangning/opsamling. Alle priser er eksklusiv moms. 
  
Teknisk Forvaltning bemærker, at før kommunesammenlægningen 
havde Skagen Kommune en ordning med Kattens Værn, hvor der var 
indgået aftale om loft på ydelsens pris. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal indgås aftale med 
Kattens Værn 

  
•          udvalget tager stilling til, om der skal være et loft på ydelsens 

pris og hvis dette er tilfældet anmodes udvalget om at fastlægge 
beløbets størrelse 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Udvalget tiltræder, at der indgås aftale på de angivne vilkår. 

Fraværende:  
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18. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/853 
Sbh: TF/mael 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Region Nordjylland har vedtaget et forslag til Regional Udviklingsplan, 
som er udsendt i offentlig høring indtil 26. marts 2008. 
  
Den regionale udviklingsplan er en overordnet strategi og vision for 
Nordjyllands fremtid. Planen skal ses som en overordnet paraply, der 
spænder over en række temaområder såsom natur, erhverv, kultur m.m. 
Planen hænger tæt sammen med andre strategier som f.eks. 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, Beskæftigelsesrådets 
beskæftigelsesstrategi og Regionsrådets bæredygtighedsstrategi. 
  
Visionerne i den regionale udviklingsplan fokuserer på følgende emner: 
  

•          Uddannelse og kompetenceudvikling 
o         Styrkelse af uddannelsesmuligheder og -niveau i 

Nordjylland for at sikre vækst og udvikling i 
regionen 

•          Kreative alliancer imellem natur, kultur, turisme og 
oplevelseserhverv 

o         Skabelse af nye og kreative alliancer på tværs af 
kommuner, brancher, organisationer og 
institutioner for at medvirke til vækst i turismen og 
oplevelsesøkonomien samt øge bosætningen i 
regionen 

  
Forbindelserne i Nordjylland 

•          Sikring af god infrastruktur og valgmuligheder mellem 
transportformer samt sikring af digitale netværk som 
forudsætning for erhvervsudvikling, beskæftigelse, 
uddannelse og oplevelser.  

  
Globalisering 

•          Sikring af optimal udnyttelse af globaliseringens 
muligheder for at fremme vækst og udvikling 

  
Nye former for offentligt-privat samarbejde 

•          Styrkelse af nye og strategiske partnerskaber for at nå 
målene i den regionale udviklingsplan 

  
  
Det er forvaltningens vurdering, at indholdet i den regionale 
udviklingsplan for Region Nordjylland stemmer godt overens med de 
emner, byrådet ønsker at sætte fokus på, samt byrådets visioner for 
udviklingen og fremtidige samarbejdsformer i Frederikshavn Kommune.  
  
Der er udarbejdet et forslag til høringssvar fra Frederikshavn Kommune, 
som udleveres på Plan og Miljøudvalgets møde den 4. marts 2008.   
   
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor byrådet, at 
Frederikshavn Kommune fremsender det udleverede 
høringssvar til forslag til Regional Udviklingsplan for Region 
Nordjylland 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 18 B1 Forslag til regional udviklingsplan pixi-udgave.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til regional udviklingsplan pixi-udgave PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. SF anser overvejelserne omkring den 3. 
Limfjordsforbindelse for overflødige. 

Fraværende:  
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19. Forslag til Lokalplan SKA 237.B og forslag til 
Kommuneplantillæg SKA 20.05 for Boligområde ved 
Nedre Mosevej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/555 
Sbh: TF/mael 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. januar 2008, at der på bygherres 
foranledning kunne igangsættes en lokalplanlægning af et område til tæt-
lav bebyggelse til helårsboliger opført i træ ved Nedre Mosevej i Skagen. 
Der blev i februar 2007 vedtaget en lokalplan for samme område, som 
udelukkende gav mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse.  
  
Med dette lokalplanforslag gives mulighed for opførelse af både åben-lav 
og tæt-lav bebyggelse. Det betyder, at der kan opføres imellem 8 åben-
lave boliger og 16 tæt-lave boliger som dobbelthuse. 
  
Boligerne kan opføres som muret byggeri eller i træ. Bebyggelsen må 
ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage.  
Lokalplanområdet er i kommuneplanens rammer udlagt til åben-lav 
boligbebyggelse og lokalplanforslaget nødvendiggør således udarbejdelse 
af et tillæg til kommuneplanen, der overfører området til åben lav og tæt-
lav boligbebyggelse. 
Der er gennemført en miljøscreening af såvel lokalplanforslag som 
kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om 
Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering af forslagene. 
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at forslag til 
Lokalplan SKA 237.B samt forslag til Kommuneplantillæg SKA 
20.05 vedtages og udsendes i offentlig debat i 8 uger 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 19 B1 Forslag til Lokalplan nr. SKA.237.B og Kommuneplantillæg 
SKA 20.05 for boligbebyggelse Nedre Mosevej.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan SKA 237.B og forslag til 

Kommuneplantillæg nr. SKA 20.05 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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20. Forslag til Lokalplan SKA.236.O Vandværk ved Gl. 
Landevej  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/94 
Sbh: TF/saha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Vand A/S ønsker at etablere et nyt vandværk i 
umiddelbar tilknytning til det eksisterende vandværk på Gl. 
Landevej 49 i Skagen. Det nye vandværk ønskes etableret for at 
leve op til kravene til drikkevandskvalitet og skal efter 
indkøringsperioden overtage vandforsyningen i Skagen. Det gamle 
vandværk skal efterfølgende nedrives og på det frigivne areal skal 
der etableres velfærdsbygning, værksted, lager og garager, som 
er nødvendige for vandværkets drift 
  
Forslag til Lokalplan SKA.236.O Vandværk ved Gl. Landevej 
udlægger området ved Gl. Landevej til offentligt formål i form af 
vandværk med tilhørende funktioner og faciliteter. 
  
Miljøscreening af lokalplanforslag viser, at der ikke er behov for en 
egentlig miljøvurdering. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          lokalplanforslag fremsendes til økonomiudvalg og byråd med 
henblik på vedtagelses som forslag og udsendelse i 8 ugers 
offentlig høring 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 20 B1 Lokalplanforslag SKA.236.O.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplanforslag SKA.236.O  PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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21. Forslag til Lokalplan nr. SKA.200.C1, SKA.200.C2, 
SKA.200.C3 og SKA.200.C4 - centerområdet Skagen 
bymidte  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3077 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Centerområdet i Skagen bymidte opdeles i 4 delområder C1, C2, C3, C4 
og et tilsvarende antal lokalplaner. C1-området udgør den centrale 
bymidte, C2-området ”yderfløjene” mod henholdsvis øst og vest, C3-
området boligområderne og C4-området nord for Chr. d. X´s Vej 
udlægges til større forretninger, institutioner mv. 
  
C1- og C2 områderne omfatter differentierede centerfunktioner, herunder 
butikker, institutioner, administration og liberale erhverv, hotel- og 
restaurationsvirksomheder, helårsboliger mv. C3-området rummer de 
rene boligområder, og C4-området tillader butikker og institutioner at 
brede sig både i højden og i drøjden nord for Chr. d. X´s Vej. Herved 
tilvejebringes et differentieret forretningsudbud for hele centerområdet og 
virksomheder, som vil have vanskeligt ved at placere sig i den centrale 
bymidte, får her friere udfoldelsesmuligheder. 
  
Som udgangspunkt er der tale om bevarende lokalplaner, hvor de mange 
fredede og bevaringsværdige bygninger i Skagen by skal sikres. Samtidig 
åbnes der mulighed for, at nye huse og om- og tilbygninger i forbindelse 
med ikke bevaringsværdige bygninger kan opføres mere tidssvarende 
under hensyntagen til den arkitektoniske kvalitet. Således kombineres 
bevaringsplanlægning i lokalplanerne med videreudvikling og 
nyfortolkning af arkitekturen og bymiljøet med respekt for Skagens 
særlige bygningskultur. 
  
Redegørelsesdelen er den samme i de 4 lokalplaner og omhandler de 
overordnede træk i centerstrukturen. Som noget nyt foreslås fremhævet 
byens centrale pladsdannelser i forbindelse med hvilke, der kan placeres 
caféer, restauranter, gallerier og lignende. En anden nyhed er muligheden 
for at omdanne godsbanesporet, som i dag gennemskærer bymidten, til 
en ”rambla”, der forbinder byen og havnen og ud til hvilken, der ligeledes 
kan etableres forskellige bymæssige aktiviteter. 
  
Lokalplanerne erstatter Lokalplanforslag nr. 200-C, der blev vedtaget af 
Skagen Byråd i juni 2006. Indsigelserne til lokalplanforslaget er behandlet 
i indsigelsesnotat af 6. september 2006 og samlet op i nærværende 
lokalplaner.  
  
De væsentligste indsigelser omhandler afgrænsningen imellem C1-
området og de omgivende delområder. I forbindelse med vedtagelsen af 
lokalplanforslag nr. 200-C besluttedes det, at flere af de nærmest 
beliggende parceller bagved ejendommene langs Sct. Laurentiivej skulle 
inddrages til centerformål. Hensigten hermed var at skabe plads til det 
detailhandelsareal på 5-6000 m2 som der i en detailhandelsanalyse 
udarbejdet af Skagen Byråd vurderedes at mangle inden for en 10-15 års 
periode. 
  
Indsigelserne fremfører, at der ikke bør kunne etableres 
detailhandelsbutikker eller andre centerfunktioner i et så følsomt område 
som Gæstgiverstien med bebyggelsesprocenter på 80. Forvaltningen 
foreslår som følge heraf 5 parceller nord for Gæstgiverstien udtaget af 
centerområdet og tilbageført til det tilstødende boligområde.  
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Forvaltningens begrundelse herfor er, at de omtalte parceller, som de 
eneste af de indlemmede parceller, ligger i 3. position fra Sct. Laurentii 
Vej og dermed længere væk fra ”strøget” end de andre indlemmede 
parceller. Samtidig tillægges det betydning, at omdannelsen af 
boligparcellerne til parceller i centerområdet vil medføre en uheldig og 
ikke tilsigtet fortætning af det oprindelige boligmiljø ved Gæstgiverstien, 
som udgør et af Østerbys kulturhistoriske oplevelsesområder. 
  
Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslagene, 
og den planlagte anvendelse af områderne vurderes ikke at påvirke 
miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering 
af planer og programmer. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke 
skal udarbejdes en miljøvurdering. 
  
Forvaltningen vil på mødet lægge op til en diskussion af følgende emner: 

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

  
På 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 er indarbejdet 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 foreslår forvaltningen Præstegården og Plejehjemmet (matr.nr. 
120a og 122a) inddraget i centerområde C2 med henblik på at bevare 
væsentlige dele af præstegårdshaven og undgå ny bebyggelse ud imod 
Sct. Laurentii Vej.  Ændringerne betyder, at der skal udarbejdes nye 
tillæg til kommuneplanen. 
  
Forvaltningen indstiller således til Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 
2007, at 

•          Lokalplanforslag  nr. SKA.200.C1, C2, C3 og C4 vedtages med 
ændringer 

•          der udarbejdes de nødvendige kommuneplantillæg 
•          planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring 

  
Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget beslutter på møderne den 
2. og 3. oktober 2007 at anbefale forvaltningens indstilling til byrådet, 
som den 10. oktober 2007 udsætter sagen. 
  
Forvaltningen har siden byrådets møde den 10. oktober 2007 haft møde 
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med repræsentanter for Skagen Handelsstandsforening, jf. dennes 
skrivelse til Byrådets medlemmer. Handelsstandsforeningen ønsker 
bymidtens nuværende detailhandelsstruktur fastholdt med fortrinsvis 
mindre specialvarebutikker og ikke flere større detailhandelsbutikker til 
byen. 
  
Forvaltningen er desuden blevet bekendt med, at FF fiskeindustri på 
Skagen Havn anvender jernbanesporet igennem byen til godstransport i 
et omfang, der for tiden vanskeliggør sporets og tilstødende arealers 
anvendelse til andre formål end godstransport, - herunder spise- og 
serveringssteder mv. 
  
I forbindelse med genoptagelse af sagen på Plan- og Miljøudvalget den 6. 
november 2007 ønsker forvaltningen derfor en drøftelse af og 
stillingtagen til: 

•          Maximale butiksstørrelser i Skagen bymidte 
•          Fastholdelse af Skagen bymidtes nuværende 

detailhandelsstruktur med overvejende mindre 
specialvarebutikker. 

•          Havnesporets omlægning til andre aktiviteter, - herunder 
serveringssteder og lign. 

  
Sagen udsættes på Plan- og miljøudvalgets møde den 6. november 2007. 
  
Supplerende sagsfremstilling 4. marts 2008 
Der henvises til de tidligere udsendte lokalplanforslag nr. SKA.200. C1, 
C2, C3, C4 (august 2007) samt det til mødet den 6. november 2007 
fremsendte kortbilag nr. 6, - ”Serveringssteder, torve og pladser i C1”.  
  
Der henvises til udsendte lokalplanforslag nr. SKA.200.C1, C2, C3,C4 
(januar 2008). Der er foretaget formuleringsmæssige justeringer og 
billedmæssige opdateringer af tidligere udsendte lokalplanforslag (august 
2007). Anvendelsen af ”havnesporet” til andre aktiviteter, herunder 
serveringssteder, omtales nu alene i redegørelsesdelen, som en fremtidig 
mulighed. Der tages forbehold overfor kortbilagene. 
  
Lokalplanforslagene SKA.200 C1, C2, C3 og C4 og Forslag til 
kommuneplantillæg nr. SKA.15.05, 16.05 og 17.05 forventes fremsendt 
til Plan- og Miljøudvalgets behandling på mødet den 8. april 2008.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller  
  

•          sagen til orientering  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 21 B1 Forslag til Lokalplan SKA.200.C1.pdf 
 Pkt. 21 B2 Forslag til Lokalplan SKA.200.C2.pdf 
 Pkt. 21 B3 Forslag til Lokalplan SKA.200.C3.pdf 
 Pkt. 21 B4 Forslag til Lokalplan SKA.200.C4.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan SKA.200.C1 PMU 
2. Forslag til Lokalplan SKA.200.C2 PMU 
3. Forslag til Lokalplan SKA.200.C3 PMU 
4. Forslag til Lokalplan SKA.200.C4 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
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Til orientering. 

Fraværende:  

Page 42 of 57

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_04-03-200...



        

22. Lokalplan SKA 235 -L og kommuneplantillæg SKA.05.18 
for udvidelse af Feriecenter Skagen Strand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3522 
Sbh: TF/mael 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Lokalplan SKA 235-L og forslag til Kommuneplantillæg SKA.05.18 for 
udvidelse af Feriecenter Skagen Strand har været fremlagt til offentlig 
debat i perioden 12. december 2007 til 6. februar 2008. 
  
Lokalplanforslaget giver mulighed for 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.  
  
Udvidelsesmuligheden er indarbejdet i Regionplan 2005, retningslinje 
4.3.9. Kopi af udsnit fra regionplanen er vedlagt som bilag.   
  
Der er i offentlighedsperioden indkommet 23 bemærkninger til 
lokalplanen herunder en indsigelse med ca. 60 underskrifter.   
  
Miljøministeriet ved Miljøcenter Århus har ikke gjort indsigelse imod 
forslagene under forudsætning af, at det i kommuneplantillæg og 
lokalplan præciseres, at området kan anvendes til en udvidelse af Hotel 
Skagen Strand, og at de konkrete anvendelsesbestemmelser fra 
lokalplanen indarbejdes i kommuneplantillægget.  
  
På baggrund af ovenstående er kommuneplantillæg og lokalplan rettet, så 
kravene fra miljøcentret imødekommes, jf. vedlagte indsigelsesnotat.       
  
De øvrige bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, berører i 
hovedtræk: 

•          Behovet for miljøvurdering af projektet 
  

•          Forudsætningerne i Regionplan 2005 for udvidelse af 
feriecentret, som indsigere vurderer ikke opfyldes. Det drejer sig 
særligt om krav til etablering af wellness-centret, den konkrete 
placering af bebyggelsen samt gener i forhold til nabobebyggelser 

  
•          Intensiteten af byggeriet på arealet som vurderes at være er for 

voldsom,  
  

•          Trafikbelastningen af Tranevej og Karredvej  
  
Bemærkningerne har ført til forslag til ændringer af lokalplanen, som det 
fremgår af indsigelsesnotatet. Ændringerne omhandler bl.a. følgende:  
  

•          krav om fast belægning på adgangsvejen fra Tranevej til Hotel 
Skagen Strand 

•          krav om beplantningsbælte imellem delområde I og II og 
imellem tilkørselsvejen til delområde I og sommerhusene vest for 
vejen, som vist på kortbilag 3 i lokalplanen 

  
Bemærkningerne vedrørende trafikbelastningen af de omkringliggende 
veje fører ikke til ændringer af planen, men afklaring af de trafikale 
forhold i området oversendes til behandling i Teknisk Udvalg. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
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•          Plan og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan SKA 235-

L og Kommuneplantillæg nr. SKA.05.18 vedtages endeligt med de 
forslag til ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 22 B1 Lokalplan SKA 235-L.pdf 
 Pkt. 22 B2 Kommuneplantillæg nr. SKA.05.18.pdf 
 Pkt. 22 B3 Uddrag af Regionplan 2005, retningslinje 4.3.9 for udvidelse 

af Hotel Skagen Strand.pdf 
 Pkt. 22 B4 Indsigelsesnotat for udvidelse af Feriecenter Skagen 

Strand.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan SKA 235-L PMU 
2. Kommuneplantillæg nr. SKA.05.18 PMU 
3. Uddrag af Regionplan 2005, retningslinje 4.3.9 for 

Udvidelse af Hotel Skagen Strand 
PMU 

4. Indsigelsesnotat for udvidelse af Feriecenter Skagen 
Strand 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Et flertal tiltræder forvaltningens indstilling. Paul Rode Andersen og Brian 
Pedersen kan ikke tiltræde indstillingen. 

Fraværende:  
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23. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.234 -B Tæt-lav 
boligbebyggelse ved Skagavej 130 samt 
kommuneplantillæg SKA.13/05  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3784 
Sbh: TF/saha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 
130 har været i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2007 til 
den 6. februar 2008. Der er ikke indkommet indsigelser mod planen.  
  
Planen åbner mulighed for at opføre 10 tæt-lave boliger på ejendommen 
Skagavej 130, hvor fagforeningen 3F tidligere havde 
administrationsbygning. 
  
Af hensyn til den interne vejbetjening i lokalplanområdet er 
bebyggelsesplanen ændret en smule i forhold til det fremlagte forslag, 
således at fx renovationsvogne og redningskøretøjer bedst mulig kan 
manøvrere rundt. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen fremsendes til 
økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 23 B1 Lokalplan 234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 
130.pdf 

Bilag   Fordeling 
  Lokalplan 234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved 

Skagavej 130 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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24. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.15.01.21 
Kalkværksvej og Kommuneplantillæg nr. 91  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3436 
Sbh: TF/pohn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

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

•          lokalplanforslaget sendes i offentlig debat. 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 
Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen 
af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget den 3. oktober 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 
Fraværende: Erik Sørensen og Birte Marie Pilgaard m/afbud 
  

  
Beslutning - Frederikshavn Byråd den 10. oktober 2007 
Lars Møller deltog ikke i behandling af punktet. 
 
Godkendt. 
  
Fraværende: Jytte Schaltz m/afbud. Stedfortræder Brian Kjær deltog i 2. 

Bilag Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan FRE 15.01.21 og 

Kommuneplantillæg nr. 91 til kommuneplanen 
PMU/ØU/BR 

2. Skyggediagram Kalkværksvej PMU/ØU/BR 
3. Screening af lokalplan PMU/ØU/BR 
4. Screening af kommuneplantillæg PMU/ØU/BR 
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behandlingen af budgettet. Paul Rode Andersen m/afbud. Stedfortræder 
Arne Hansen deltog i 2. behandlingen af budgettet. Birthe Marie Pilgaard 
m/afbud. Stedfortræder Niels Chr. Larsen deltog i 2. behandling af 
budgettet. 
  
Sagsfremstilling den 4. marts 2008 
Lokalplanforslaget har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 
24. oktober til den 19. december 2007, hvilket har givet anledning til 
indsigelser og bemærkninger fra naboer og virksomheder i området, som 
det fremgår af ”Indsigelsesnotat februar 2008”.  
  
Indstilling den 4. marts 2008 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          lokalplanen fremsendes til byrådet til endelig vedtagelse, idet 
lokalplanen foreslås ændret, således at bebyggelsen højest må 
opføres i 3 etager og at der som tagdækningsmateriale tillige kan 
anvende tegl og diagonalskifer. 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 24 B1 Indsigelsesnotat af januar 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Indsigelsesnotat af januar 2008 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Et flertal tiltræder indstillingen. Brian Pedersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet 
SF ønsker, at der kun bygges i to etager. 

Fraværende:  
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25. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 02.01.01 
Lomanshaven Nord og kommuneplantillæg nr. 89  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1887 
Sbh: TF/pohn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 14. august 2007 
I forlængelse af Frederikshavn Kommunes salg af storparcel nord for 
Lomanshaven i Elling i efteråret 2006, er der med baggrund i det ved 
salget udarbejdede projektforslag udarbejdet et lokalplanforslag for 
arealet. Lokalplanforslaget omfatter tillige et mindre areal mod nordvest, 
som køberen i forvejen var ejer af. 
  
Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres ca. 30 helårsboliger som 
åbent-lavt byggeri. Grundene udstykkes med en størrelse på mindst 

1.000 m2. 
  
Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for bebyggelsens karakter, 
omfang, ydre fremtræden, vej- og stiforhold og udlægning af fælles 
opholdsområder. 
  
Lokalplanforslaget omfatter en del af kommuneplanens rammeområde 
B.02.07, som der ikke er udarbejdet rammebestemmelser for. 
Lokalplanforslaget nødvendiggør således udarbejdelse af et tillæg til 
kommuneplanen, der overfører denne del af område B.02.07 til 
rammeområde B.02.01. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med 
rammebestemmelserne for B.02.01. Kommuneplantillægget har 
betegnelsen Kommuneplantillæg nr. 89. 
  
Der er gennemført en miljøscreening af såvel lokalplanforslag som 
kommuneplantillæg der konkluderer, at der i henhold til Lov om 
Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering af forslagene. 
  
Indstilling den 14. august 2007 
Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget og forslag til 
kommuneplantillæg sendes i offentlig debat. 
  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007 
Indstillingen tiltrædes. 
  
Fraværende: Ingen  
  
Beslutning - Økonomiudvalget den 15. august 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. Hans Jørgen Kaptain deltog ikke i 
behandling af punktet. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 22. august 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Anders Gram Mikkelsen m/afbud 
  
Supplerende sagsfremstilling den 4. december 2007 
Lokalplanforslaget har været i offentlig debat i perioden fra den 29. 
august til den 24. oktober 2007, hvilket har givet anledning til indsigelser 
og bemærkninger som det fremgår af ”Indsigelsesnotat november 2007”. 
  
Indstilling den 4. december 2007 
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Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget fremsendes til 
Økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig vedtagelse med de i 
indsigelsesnotatet foreslåede ændringer. 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2007 
John Christensen går ind for forvaltningens indstilling. Forslaget 
godkendes dog således, at et flertal (SF og SOC) ønsker området 
omfattende fra nr. 22 til 30 tages ud af planen. 
  
Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen. 
  

  
Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007 
Sendes tilbage til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget. 
Fraværende: Ingen 
  
Supplerende sagsfremstilling den 4. marts 2008 
Sagen er tilbagesendt fra Økonomiudvalget til fornyet behandling. 
  
Der foreligger en redegørelse fra grundejers advokat, der anmoder 
udvalget om en revurdering af udvalgets indstilling om, at området 
omfattende nr. 22 til 30 udtages af planen. Advokaten finder ikke de 
fremførte indsigelser mod lokalplanen som tilstrækkelig vægtige til at 
begrunde den foreslåede ændring i lokalplanen. 
  
Forvaltningen opretholder sin oprindelige indstilling, idet 
lokalplanområdet som anført i indsigelsesnotatet har ligget i byzone 
udlagt til boligformål siden 1960érne. Den detaljerede planlægning og 
afklaring af, hvilken boligform m.v. der skulle gælde for området, skulle 
som andre steder efterfølgende konkretiseres i en lokalplan. Naboerne 
har derfor ikke på forhånd kunnet have en berettiget forventning om en 
bestemt bolig- eller udstykningsform for arealet, endsige forventning om 
at arealet skulle henligge som naturområde.  
  
Udpegning af § 3 områderne inden for området er sket i juni 2007. Der 
skulle i den forbindelse have været gennemført en lovpligtig høring og 
dialog med ejeren. Denne høring er gennemført i januar 2008 og har 
afstedkommet ovennævnte redegørelse fra ejers advokat. Men som 
beskrevet både i lokalplanen og i indsigelsesnotatet har udpegningen ikke 
betydning arealernes anvendelse til boligformål, idet området har været 
udlagt i byzone før 1. juli 1992.  
  
Forvaltningen har vurderet, at der i lokalplanens udstykningsplan er 
udlagt tilstrækkeligt fælles friareal og Forvaltningen finder ikke, at 
udstykningsplanen vil blive tilført større kvalitet ved en omplacering af 
friarealernes placering. Placeres friarealerne i udstykningsplanens periferi 
vil udnyttelsen alt andet lige blive mindre, end når friarealerne er placeret 
inde i bebyggelsen. 
  
Indstilling den 4. marts 2008  
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          lokalplanforslaget fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet 
med henblik på endelig vedtagelse med de i indsigelsesnotatet 
foreslåede ændringer 

  

Bilag Fordeling 
1. Lokalplan FRE.02.01.01 Lomanshaven Nord PMU/ØU 
2. Tillæg nr. 89 for kommuneplanen for Frederikshavn 

Kommune 
PMU/ØU 

3. Indsigelsesnotat november 2007 PMU/ØU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 25 B1 Redegørelse fra advokat Lars Espersen af 14. februar 
2008.pdf 

 Pkt. 25 B2 Indsigelsesnotat november 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Redegørelse fra advokat Lars Espersen af 14. 

februar 2008 
PMU 

2. Indsigelsesnotat november 2007 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Et flertal tiltræder forvaltningens indstilling. Hanne Welander, Brian Pedersen og 
Paul Rode Andersen ønsker at fastholde sin beslutning fra den 4. december 2007. 

Fraværende:  
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26. Orienteringssag - Dispensationsansøgning - Krøyersvej 
12A, 9990 Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/867 
Sbh: TF/kafj 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Der er den 19. juni 2007 søgt om en ombygning af boligen på Krøyersvej 
12A. 
  
Den 29. juni 2007 er der meddelt byggetilladelse til den ønskede 
ombygning. Ombygningen går ud på at skifte et eksisterende 
pyramidetag med ca. 15 graders taghældning ud med et sadeltag med 45 
graders hældning. Det svarer til de fleste af de øvrige huse i området, der 
alle har taghældninger på de ca. 45 grader. 
  
I forbindelse med ombygningen er der søgt en dispensation for højden på 
garagen, idet man ønsker taget fra hovedhuset ført ned over garagen. 
Herved kommer et lille stykke af taget til at overskride 
højdegrænseplanet på de 2,5 m nærmere skel end 2,5 m. Sagen har 
været sendt i naboorientering, hvilket ikke gav anledning til 
bemærkninger. 
  
Den 8. oktober 2007 bliver der fra firmaet TL byg i Aalborg spurgt om 
muligheden for at jævne det eksisterende hus med jorden og bygge det 
op i samme stil som eksisterende. Her blev der givet det svar, at såfremt 
man fjernede det eksisterende hus, ville det kræve en ny tilladelse, idet 
der så var tale om et nybyggeri, som skulle respekterer gældende regler 
for bebyggelsesprocent og lokalplanens bestemmelser.  
  
I februar 2008 bliver vi gjort bekendt med, at det ligner et nyt hus, som 
er under opførelse. Vi besigtiger huset den 13. februar 2008 og 
konstaterer, at det igangværende byggeri er nybyggeri fra bunden. Vi 
meddeler TL Byg, at sagen er at betragte som nybyggeri, hvorfor der skal 
ansøges på ny. Dette bliver ligeledes sendt pr. mail til firmaet med 
besked om, at byggearbejdet skal standses, indtil der er søgt om en ny 
tilladelse. Firmaet meddeler tilbage, at de standser byggeriet, indtil sagen 
er blevet behandlet af kommunen på Plan- og Miljøudvalgets møde i 
marts måned. 
  
Den 18. februar 2008 bliver der sendt en standsningsmeddelelse til 
ejeren. 
  
Den 20. februar 2008 modtager vi en ansøgning om dispensation for 
opførelse at det påbegyndte byggeri. Huset opføres på eksisterende 
sokkel. Der bliver bygget ud under planlagte terrasser ved huset (i 
kælderniveau). Disse rum bruges til birum - bryggers, baderum og 
udhus. 
  
Ansøgeren vedlægger en arealberegning som viser, at den nye 
bebyggelsesprocent svarer til den eksisterende.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til udvalgets orientering 
  

  

Bilag   Fordeling 
1. Dispensationsansøgning samt foto PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 26 B1 Dispensationsansøgning samt foto.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Til orientering. 

Fraværende:  
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27. Orienteringssag - Plan09, Byernes rolle i 
klimastrategierne  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/808 
Sbh: TF/olfi 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Byerne Frederikshavn, Albertslund og Sønderborg er efter ansøgning af 
14. december 2007 til Realdania og Miljøministeriet blevet udvalgt som 
eksempelprojekt under Plan09 inden for projektskitsen ”Byernes rolle i 
klimastrategierne”. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          Sagen til udvalgets orientering  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 27 B1 Notat Plan 09 Byernes rolle i klimastrategierne.pdf 

Bilag   Fordeling 
1.  Notat Plan 09 Byernes rolle i klimastrategierne PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Til orientering. 

Fraværende:  
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28. Orienteringssag - Idéskitse til udbygning af området 
omkring Skagen Banegård  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1869 
Sbh: TF/olfi 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Calum Ejendomsselskab ønsker at præsentere en samlet idéskitse til 
udbygning af området omkring Skagen Banegård.  
  
Idéskitsen omfatter færdiggørelse af og byggeri øst for 
banegårdspladsen, center- og boligbebyggelse vest for 
banegårdspladsen/stationen, nyt boligområde omkring 
remisebygningen, herunder genanvendelse af den ældste og 
bevaringsværdige del af remisen samt en grøn helhedsplan omfattende 
banehaven (bypark), arealet mellem boligområdet ved remisen og 
baneterrænet samt grønne p-arealer. 
  
En række førende rådgivere har medvirket ved udarbejdelsen af 
idéskitsen, blandt andet Martin Group. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          sagen til orientering 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Til orientering. 

Fraværende:  
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29. Efterretningssag - Meddelte landzonetilladelser  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1167 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling: 
Der er meddelt følgende landzonetilladelser: 
  

•          Landzonetilladelse til etablering af en sø på ca. 1.200 m2 på 
matr.nr. 23, Den Sydøstlige del, Skæve, beliggende 
Flauenskjoldvej 26, 9352 Dybvad. 

  

•          Landzonetilladelse til etablering af en sø på ca. 2.000 m2 på 
matr.nr. 1ba, Den Vestlige Del, Albæk, beliggende Donstedvej 
83, 9330 Dronninglund. 

  
•          Landzonetilladelse til opførelse af garage på ejendommen 

beliggende Estrupvej 13 i Hørby, matr. nr. 21 a Den sydlige del, 
Hørby sogn.  

  
•          Landzonetilladelse til opførelse af spejderhytte på ejendommen 

beliggende Brøndenvej 82 i Østervrå, matr. nr. 43 s Den 
mellemste Del, Skæve sogn.  

  
•          Landzonetilladelse til etablering af erhverv i eksisterende 

garage beliggende Østkystvejen 122 i Lyngså, matr. nr. 16 z 
Lyngså by, Albæk sogn.  

  
•          Landzonetilladelse til udstykning af matrikelnummer 1a, 

Sæbygård Hovedgård, Volstrup, beliggende Vandløsvej 50 og 
Sæbygårdvej 51, 9300 Sæby. 

  
•          Landzonetilladelse til opsætning af mobiltelefonantenner i en 

eksisterende antennemast på Statsfængslet Kragskovhede, 
Sindalvej 81, 9981 Jerup, matr.nr. 65h, Tolshave, Elling. 

  
•          Landzonetilladelse til etablering af motorbane på ejendommen 

Bouetvej 11, 9300 Sæby, matr.nr. 9a, Øksenhede, Volstrup. 
Banen skal anvendes til udlejningskørsel på 4 hjulede 
crossmaskiner. Der er efter udvalgsbehandlingen af sagen på 
udvalgsmødet den 6. november 2007 udarbejdet en 
støjberegning, der viser at de gældende støjkrav vil kunne 
overholdes. Der har desuden været afholdt borgermøde om 
sagen og der har været udsendt naboorientering til de 
omkringboende uden at dette har givet anledning til 
bemærkninger.  

  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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30. Efterretningssag - Afgørelse fra Naturklagenævnet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/741 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Udvalget besluttede på mødet den 14. august 2007, at genoptage en 
landzonesag, hvor udvalget tidligere havde meddelt afslag og i stedet 
meddele landzonetilladelse til genopførelse af et fritliggende énfamiliehus 
på ejendommen Rosenhøjvej 42, 9900 Frederikshavn. 
  
Landzonetilladelsen blev efterfølgende påklaget til Naturklagenævnet af 
en nabo til ejendommen. Naturklagenævnet har i afgørelse af den 14. 
februar 2008 ændret kommunens landzonetilladelse til et afslag. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          sagen tages til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 30 B1 Afgørelse fra Naturklagenævnet.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Afgørelse fra Naturklagenævnet PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 20 08 
Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 20:00 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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