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1. Bolig -. center - og hotelprojekt Højensvej 60, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2194 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
KS Arkitekter A/S ansøger på vegne af ejer om principiel stillingtagen til 
ny bebyggelse på ovennævnte ejendom. 
  
Ejendommen har areal på begge sider af Frederikshavnsvej og er 
bebygget med en servicestation på vejens nordside og også oprindelig 
benzinsalg på sydsiden. Dette sidste tankanlæg er siden fjernet. 
Adgangsforholdene hertil er dog stadig intakte. 
  
På nordsiden ønskes mod vest opført 7 boliger på hver 120 m2 og mod 
øst butikscenter på 1500 m2. Eksisterende servicestation i midten ønsket 
udbygget med kiosk, bistro og turistinformation i alt 760 m2. 
  
På vejens sydside påtænkes opført Garni hotel på 2700 m2 med 
centerbygning med reception, morgenmad mv. og 5 værelsesfløje 
forbundet med glasgange. 
  
Materialevalget til bebyggelsen er tænkt enkelt og rådt. Den primære del 
af facaderne udføres som sortmalede træfacader. Tagfladerne har 
varierende hældning og højde og beklædes med sort tagpap med 
listedækning. 
  
Nordsiden af Frederikshavnsvej matr. nr. 290 æ Skagen Markjorder er 
beliggende Kommuneplanen 2005 for Skagen, område til åben-lav 
boligbebyggelse og omfattet af lokalplan nr. 129 – B.58 delområde O3. 
  
Af lokalplanen fremgår, at området kun må indrettes og anvendes til 
servicestation med dertil hørende aktiviteter, såsom værksted, bilvask og 
kiosk. 
  
Sydsiden af Frederikshavnsvej matr. nr. 290 ca Skagen Markjorder er 
beliggende i byzone og ikke medtaget i gældende kommuneplan 2005. 
  
Jf. Regionplan 2005, nu Landsplandirektiv er pågældende areal 
beliggende i regionalt kystlandskab A og i regionalt naturområde og del af 
økologisk forbindelse og særligt værdifuldt landskab. 
Hele arealet er omfattet af skovbeskyttelseslinien og beskyttet natur, 
konkret hede og grænser i øvrigt op til fredet klitareal. 
  
Af den gamle kommuneplan for Skagen fremgår, at begge dele af 
ejendommen oprindelig lå i landzone, og byzonegrænsen fulgte Højensvej 
på dette sted. Med vedtagelse af lokalplan nr. 129 – B.58 overføres matr. 
nr. 290 æ fra landzone til byzone (planens kap. 2.2). Matr. nr. 290æ 
omfatter på det tidspunkt hele ejendommen og også den nuværende 
matr. nr. 290 ca. Lokalplankortet viser dog, at kun arealet nord for 
Frederikshavnsvej er omfattet af planen. Lokalplanen vedtages juni 1994. 
  
Byzonearealet på nordsiden af Frederikshavnsvej er for arealerne udenom 
det i dag anvendte areal til servicestation, udpeget som beskyttet natur, 
konkret hede.  
  
Da arealerne på begge sider af Frederikshavnsvej først er overført til 
byzone efter den 1. juli 1992 er heden selv om den nu er i byzone 
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omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
Opførelse af boliger, center og hotel på disse arealer kræver således 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 
  
Ejendommen er udtaget af kortlægningen af muligt forurenede grunde. 
Der er dog konstateret en mindre olieforurening omkring olieudskilleren 
udenfor vaskehallen. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Forvaltningen kan ikke anbefale bebyggelse på sydsiden af 
Frederikshavnsvej med alle de begrænsninger dette areal er pålagt, også 
under hensyn til, at denne side af Frederikshavnsvej er ubebygget, dog 
undtaget transformerstation helt ind øst for rundkørslen, der hvor banen 
skærer vejen. 
  
På nordsiden ligger hedearealet mellem parcelhusudstykning og grønt 
område på den ene side og asfaltarealet omkring servicestationen på den 
anden side. Kvaliteten af disse hedearealer skal nærmere vurderes for 
afklaring af om bebyggelse er mulig. 
  
Eventuel boligbebyggelse vest for servicestationen betinger, at der 
støjdæmpes mod Frederikshavnsvej fx. med kunstig klit. 
  
300 meter nord for servicestationen er der udlagt et areal til lokalcenter 
bl.a. med dagligvarebutik til betjening af lokalområdet. Af bemærkninger 
til de nye detailhandelsregler fremgår, at der bør være 500 meter mellem 
dagligvarebutikker til lokal forsyning. 
  
Det påtænkte butikscenter øst for servicestationen har ikke lokalområdet 
men primært ”de vejfarende” som målgruppe.  
  
Den påtænkte udvidelse af servicestationen kan ske indenfor rammerne 
af gældende lokalplan. 
  
Forvaltningen anbefaler at projektforslaget for så vidt angår nordsiden af 
Frederikshavnsvej medtaget i drøftelserne af byudviklingen i Skagen som 
led i kommuneplan 2009, herunder også afklaring af om kommuneplan 
2005’s intention om boligområde for hele arealet skal fastholdes. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          projektforslaget for så vidt angår nordsiden af Frederikshavnsvej 
medtages i byudviklingsdrøftelserne som led i kommuneplan 
2009 

  
•          ansøger meddeles, at sydsiden af Frederikshavnsvej ønskes 

fastholdt som nu, ubebygget 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt.1 B1 Oversigtskort og projektforslag Højensvej 60 Skagen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort og projektforslag Højensvej 60 

Skagen 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 
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Fraværende:  
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2. Indretning af erhverv i forbindelse med opførelse a f 
parcelhus, Vesteråsene 3, Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2455 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Potentiel køber af ovennævnte ejendom ansøger om at indrette garagen 
til erhverv i forbindelse med opførelse af parcelhus på ejendommen. 
  
Erhvervet omfatter solfilm i biler dvs. pålægning af toning/film på ruderne 
indvendig. Til brug herfor installeres klargøringslift (løft max. 1 meter) i 
garagen. 
  
Arbejdet udføres mellem kl. 8-17-30. Der vil i sommerperioden max. 
være 5-10 kunder om ugen, vinteren er meget stille. Foran garagen 
etableres 2 kundeparkeringspladser. 
  
Virksomhedens primære omsætning ligger ude hos autoforhandlerne. 
  
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 13.11.01. Heraf fremgår, at der 
kan drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i 
beboelsesområder, under forudsætning af, at: 

•          virksomheden drives af den der beboer ejendommen 
•          virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at 

ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, 
herunder med skiltning eller lignende, ej heller at områdets 
karakter af boligområde brydes 

•          virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er 
plads til på pågældende ejendom 

•          virksomheden ikke i øvrigt giver gener i form af f.eks. støj, støv 
eller lugt 

  
Naboorienteringen har givet anledning til bemærkninger fra ejere af alle 
solgte grunde i nærheden. 

•          der ønskes ikke drevet erhverv i kvarteret med hvad der måtte 
komme af støj og andre gener på grund af kørsel med diverse 
køretøjer 

•          har købt grund i tiltro til rolige omgivelser og, at kvarteret 
forbliver et villakvarter 

•          grundene solgt under mottoet ”Bo med udsigt” dvs. udsigt til 
natur og ikke garage/erhverv 

•          bange for at godkendelse kan medføre andre lignende 
virksomheder i området 

•          udvidet åbningstid, udvidet sortiment, støj grundet mere trafik, 
større slitage på privat fællesvej 

•          værdi af købt grund forringes ikke kun økonomisk, men også 
med hensyn til forventning til et område i skønne, fredelige 
omgivelser 

  
Ansøgers bemærkninger: 
Erhvervet, der laves på bopælen er rc-solfilm.dk, der monterer solfilm og 
reklamer på biler, 70% af kunderne er ude af huset, 30% i garagen med 
lukkede døre, værktøjet der bruges for monteringen er en varmeblæser 
(svarer til en føntører). Åbningstid mandag til fredag kl. 7.30-16.30 og 
lørdag kl. 8-13. Garagen vil få en størrelse på 8x7 meter.  
  
Med hensyn til trafik gøres opmærksom på, at børnehaven ligger nabo til 
med en del trafik. 
  

Page 6 of 46Bilag

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-04-200...



 
 

Forvaltningens vurdering: 
Med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Flade Bakker er der Kommunens 
mål at skabe en ny attraktiv bydel med varieret udbud af boligtyper. 
Udsigtsboligerne er placeret i områdets smukkeste terræn og bliver de 
højst beliggende og mest attraktive boligarealer i bydelen. Et af de 
bærende elementer i planen for udsigtsboligerne er at bevare de 
landskabelige kvaliteter og, at bebyggelsen på den enkelte grund samles, 
og området som sådan får karakter af spredt bebyggelse på en fælled. 
Med etablering af erhverv i ejendommens dobbeltgarage vil der 
forventelig blive mere trafik og parkering på og omkring denne ejendom. 
  
Ejendommen er beliggende umiddelbart syd for Børnehaven på hjørnet af 
Vesteråsene og første stikvej med adgang fra denne stikvej. Mere trafik 
og parkering vurderes at kunne blive til gene for stikvejens øvrige 
ejendomme. 
  
Med baggrund i lokalplanens intention, herunder fastholdelse af områdets 
karakter og kvaliteten, som et attraktivt sted at bo kan Forvaltningen ikke 
anbefale indretning af erhverv i dobbeltgaragen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles afslag på det ønskede erhverv på ejendommen 
Vesteråsene 3 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 2 B1 Oversigtskort samt ansøgers beskrivelse af erhvervet.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort samt ansøgers beskrivelse af 

erhvervet 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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3. Opdeling af ejendommen Markvej 30, Skagen i 2 
parceller med henblik på opførelse af nyt hus  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2456 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ejer ansøger om principiel tilladelse til opdeling af ovennævnte ejendom 
på samlet 919 m2, heraf vej 75 m2. Ansøgningen er vedlagt forslag til 
opdeling samt forslag til bebyggelse. 
  
Ejendommen er i dag bebygget med et 1½ etages hus. Huset bibeholdes 
på del 1, der bliver 478 m2 og del 2 på 442 m2 heraf vej 75 m2. 
  
Ny skellinie placeres i gavlfacaden på eksisterende hus. Der tinglyses 
byggeretsligt skel 2,5 meter herfra. 
  
Ny bebyggelse på del 2 bliver i 1½ etage med et samlet areal på ca. 110 
m2, hertil kommer mindre udhus. Bebyggelsesprocenten for den enkelte 
ejendom bliver max. 30%. 
  
Det udlagte vejareal er del af privat fællesvej udlagt på i alt 6 
ejendomme. Ca. 10 bebyggelser gør brug af denne private fællesvej. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen for Skagen 2005, 
boligområde til åben-lav bebyggelse. 
Heraf fremgår, at mindste grundstørrelse er 700 m2. Ved dobbelthuse 

mindst 500 m2 pr. bolig. 
  
Det ansøgte kræver godkendelse efter bygningsreglement 2008 kap. 2.1 

stk.1 til en grundstørrelse på henholdsvis 478 m2 og 442 m2. 
  
Endvidere betinger nyt matrikelskel placeret i gavlfacaden af eksisterende 
hus dispensation fra samme reglements kap. 5.5.3 stk.1, hvoraf fremgår, 
at bygninger skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, at der ikke er 
risiko for brandspredning – her ingen risiko, da nyt hus placeres i en 
afstand af 5 meter fra eksisterende hus. 
  
Naboorienteringen har givet anledning til bemærkninger fra 7 omboende: 

•          grundstørrelsen bliver for lille og bebyggelsen for tæt af hensyn 
til naboer 

•          hvis dette godkendes, hvad bliver så det næste projekt, 
appellerer til at kommuneplanen 2005 overholdes 

•          i byggeperioden ønskes adgangsvejen farbar for bilkørsel hver 
dag 

•          den private fællesvej ønskes istandsat efter byggeriet 
•          der må ikke parkeres på den private fællesvej 
•          fastslår hævdvundet ret til en del af den nuværende ejendom 
•          efter afgivelse af areal vil bebyggelsensprocenten stige 

yderligere. Det er ikke ønskværdig, at bebyggelsen i området 
fortættes yderligere 

•          når skellet rykkes kommer det ny hus for tæt på skel 
•          stikvejen, den private fællesvej er smal og kan ikke betjene flere 

ejendomme 
•          det nye hus kommer til at ligge for tæt på eksisterende hus og 

stikvejen 
•          indblikgener fra overetagen til nu ugeneret haveanlæg, bor 

helårs 
•          ellers pænt byggeri 
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Ansøger fremsender følgende kommentarer hertil. 
•          det er almindeligt, at grundene i området er små, 

gennemsnitsstørrelsen for nabogrundene er 352 m2 incl. vej, 
anden nabogrund er 335 m2. Nærværende ejendom har vej på 3 
sider, hvilket giver ”lys og luft” omkring grunden 

•          det nye bygningsreglements max. bebyggelsesprocent på 30% 
overholdes 

•          det eksisterende hus får vejadgang fra Corasvej, mens det nye 
får vejadgang fra den private fællesvej lig det eksisterende hus 
har nu 

•          afklaring af skelforhold til nabo sker i udstykningssagen 
•          ved placering af det nye hus er der taget størst mulig hensyn til 

naboer, herunder ingen kvist på nordsiden 
  
Forvaltningens bemærkninger: 

Grundstørrelserne i området er relativt små, også grunde under 400 m2. 
Der er tale om ældre udstykninger godkendt længe før 
kommuneplanrevision 2005. 
  
Med kommuneplan 2005 har man for parcelhusområder ønsket at 

fastholde en grundstørrelse på 700 m2. 
  
Ved opdeling af den pågældende ejendom i 2 bliver der omkring det 

eksisterende hus en grund på 478 m2. Eksisterende udhus areal 
reduceres, således at bygningsreglementets max. bebyggelsesprocent på 

30% overholdes. Det frastykkede areal bliver 442 m2, heraf vej 75 m2. 
Der bliver således kun 367 m2 til placering af 1½ etages hus, lille udhus 
samt lidt have. En bebyggelse, der mere får karakter af tæt-lav 
bebyggelse end den i kommuneplanen ønskede åbne-lave bebyggelse. 
  
På den baggrund kan Forvaltningen ikke anbefale opdeling af 
ejendommen som ansøgt, men henvise ansøger til at tilbygge nuværende 
bebyggelse, så det bliver et dobbelthus. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          ansøger meddeles afslag på den ønskede opdeling af 
ejendommen Markvej 30 med henblik på opførelse af nyt hus og 
henvise ansøger til at tilbygge nuværende bebyggelse, så det 
bliver et dobbelthus 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Oversigtkort, udstykningsforslag og forslag til nyt hus.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigtskort, udstykningsforslag og forslag til nyt 

hus 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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4. Tillæg til spildevandsplan for Palm City  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/940 
Sbh: TF/jebn 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
I forhold til den gældende ”Spildevandsplan 2005-2016” for tidligere 
Frederikshavn Kommune medfører Palm City projektet ændringer. Palm 
City området berører både eksisterende og planlagte kloakoplande samt 
ikke kloakerede arealer i det åbne land. 
  
Der er udarbejdet et forslag til spildevandsplantillæg, som bl.a. beskriver 
de ændringer i kloakopland-ende og de udledte mængder, som projektet 
medfører.  
  
Tillægget medfører at området, der indgår i Palm City projektet 
separatkloakeres. I ”Spildevandsplan 2005-2016” er kun en del af dette 
område separatkloakeret. Spildevandsmængden kan ledes til 
Frederikshavn Renseanlæg indenfor den nuværende kapacitet på 
anlægget. 
  
Overfladevand fra delområde 1 (boligområdet mod øst i Palm City 
projektet) ledes til Kattegat via regnvandsudløb nord for Rønnerhavnen. 
Regnvand fra delområde 2 (centerområdet i Palm City projektet) afledes 
til Vildersbæk med udløb til Kattegat via et regnvandsudløb i 
Rønnerhavnen, hvilket ligeledes er tilfældet for hovedparten af delområde 
3 (golfanlægget i Palm City projektet). Den vestligste del af delområde 3 
afledes til Lerbækken.  
  
Afledningen af overfladevand til Kattegat henholdsvis nord for 
Rønnerhavnen og i selve Rønnerhavnen medfører en revision af de 
eksisterende tilladelser hertil. Der skal endvidere gives en ny tilladelse til 
udledningen til Lerbækken. 
  
Teknisk Forvaltning forventer at kunne give disse tilladelser på baggrund 
af konkrete ansøgninger fra Kloakforsyningen.  
  
Den valgte løsning omkring udledning af overfladevand stemmer ikke 
overens med beskrivelsen i VVM-redegørelsen og miljørapporten for Palm 
City projektet af december 2007. Ændringen af projektet er pt. ved at 
blive screenet. Nærværende sag omkring tillæg til spildevandsplanen 
behandles derfor under forudsætning af, at screeningen viser, at 
ændringen af projektet ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.    
  
Efter byrådets godkendelse af forslaget, skal dette offentliggøres i en 
periode på 8 uger, hvori der er mulighed for at komme med 
bemærkninger/indsigelser til tillægget. Herefter skal Byrådet vedtage 
tillægget endeligt. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          forslaget til spildevandsplantillæg godkendes 
  
•          sagen fremsendes til Økonomiudvalg og byråd til 

godkendelse  
  

  

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2005-2016  PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2005-2016.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes under de nævnte forudsætninger. 

Fraværende:  
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5. Nedsættelse af koordinationsforum på 
grundvandsområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/415 
Sbh: TF/jeka 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I henhold til vandforsyningslovens § 12 skal Frederikshavn Kommune 
nedsætte et koordinationsforum, som skal bistå kommunalbestyrelsen 
ved udarbejdelse af indsatsplaner på grundvandsområdet. 
  
Som følge af aftale om forpligtende samarbejde mellem Frederikshavn 
Kommune og Læsø Kommune, delaftale for miljøområdet af 12. oktober 
2006, skal opgaven med oprettelse af koordinationsforum til udarbejdelse 
af indsatsplaner varetages af Frederikshavn Kommune. 
  
Et koordinationsforum skal ifølge vandforsyningsloven bestå af 
repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte 
myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter 
i kommunen. Hvis en indsatsplan udarbejdes i samarbejde med andre 
kommunalbestyrelser, skal koordinationsforummet omfatte de 
involverede kommunalbestyrelser.  
  
I det tidligere Nordjyllands Amt var der nedsat et koordinationsforum 
(Grundvandsråd), som bestod af både en politisk og en teknisk del. Den 
politiske del bestod af repræsentanter fra Amtsrådet, 
Kommuneforeningen, Landboforeningerne, Dansk Familiebrug, Danmarks 
Private Vandværker, Skovbruget, Danmarks Naturfredningsforening og 
Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen. Den tekniske del var 
repræsenteret fra amtets forvaltning for Teknik og Miljø, 
Kommuneforeningen (Kommunale vandværker), Private vandværker, 
Landbrugskonsulenter, skovbruget og Sundhedsstyrelsen ved 
Embedslægeinstitutionen. Grundvandsrådet afholdt 4 årlige møder, 
hvoraf de 2 havde politisk deltagelse. 
  
Forvaltningen foreslår, at der i Frederikshavn Kommune oprettes et 
koordinationsforum, som kaldes ”Frederikshavn Kommunes 
Grundvandsråd”. Forvaltningen foreslår, at rådet fra kommunens side 
består af både politiske og administrative repræsentanter. 
  
Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for Grundvandsrådet 
vedlagt i bilag 1. Af dette fremgår endvidere hvilke organisationer og 
institutioner, der foreslås som repræsentanter i Grundvandsrådet. Plan- 
og Miljøudvalget udpeger 2 repræsentanter, hvoraf den ene udpeges som 
født formand for rådet. Forvaltningen udpeger ligeledes 2 
repræsentanter, hvoraf den ene varetager sekretærfunktionen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller at Plan- og Miljøudvalget beslutter, at 
  

•          Frederikshavn Kommunes Grundvandsråd nedsættes, med 
både politisk og administrative repræsentanter 

  
•          formand og næstformand er Plan- og Miljøudvalget 

repræsentanter i Grundvandsrådet, og at udvalgsformanden 
udpeges som formand for Grundvandsrådet 

  
•          vedlagte forslag til forretningsorden godkendes 

  
Bilag   Fordeling 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 5 B1 Forslag til forretningsorden for Frederikshavn Kommunes 
Grundvandsråd.pdf 

1. Forslag til forretningsorden for Frederikshavn 
Kommunes Grundvandsråd 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse, at Læsø Kommune tilbydes en politisk 
repræsentant. 

Fraværende:  
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6. Projektforslag for etablering af regulerkraftanlæg i form 
af en elkedel på Kraftvarmeværket i Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/531 
Sbh: TF/jast 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Skagen Varmeværk har fremsendt projektforslag for etablering af 
regulerkraftanlæg i form af en elkedel på Kraftvarmeværket i Skagen. 
  
Regulerkraftanlægget skal sikre tilstrækkelig mulighed for regulering af 
det overordnede el-forsyningsnet. Når der er for stor produktion af grøn 
energi, vil der via el-kedlen, kunne skabes varmeproduktion, der således 
kan udnyttes i fjernvarmesystemet.  
  
Af projektforslaget fremgår det, at såfremt projektforslaget gennemføres, 
vil det give en produktion af fjernvarme baseret på grøn energi og derved 
en CO2-besparelse.  Energistyrelsen har meldt ud, at det er vanskeligt at 
opstille de fornødne forudsætninger for en samfundsøkonomisk beregning 
for sådanne projekter, hvorfor der er udarbejdet en samfundsøkonomisk 
vurdering. 
  
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om 
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 
13. december 2005.  
  
Projektforslaget har været i høring hos Naturgas Midt-Nord og AVØ A/S jf. 
ovennævnte bekendtgørelse, og der er fremsendt 1 indsigelse mod 
projektforslaget.  
  
AVØ A/S påpeger, at etablering af og produktion på regulerkraftanlægget 
ikke må stoppe aftaget af varme fra Forbrændingen i Skagen til 
kraftvarmeværket. Samtidig meddeler AVØ A/S, at de ikke har 
indvendinger, såfremt regulerkraftanlægget kun vil erstatte varme 
produceret på olie og naturgas. 
  
Af projektforslaget fremgår det, at varme produceret på 
regulerkraftanlægget vil erstatte den del af fjernvarmen, der baseret på 
gasolie/gas, eftersom denne produktion er den dyreste og mest 
forurenende del af Skagen Varmeværks produktion. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          projektforslaget godkendes 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 6 B1 Projektforslag.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Projektforslag PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  

Page 14 of 46Bilag

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-04-200...



 

Page 15 of 46Bilag

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_08-04-200...



        

7. Ansøgning om opførelse af nyt sommerhus inden for 
strandbeskyttelseslinjen, Klitmarken 21, Bratten  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2711 
Sbh: TF/andy 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ejeren af sommerhuset Klitmarken 21 har ansøgt om tilladelse til 
nedrivning af eksisterende sommerhus på ca. 61 m2 og opførelse af nyt 

sommerhus på 105 m2. Ejendommen er omfattet af lokalplan 18.01.01 
”Bratten”. 
  
Hele det eksisterende sommerhus er beliggende søværts den i 
lokalplanen og den af Skov- og Naturstyrelsen fastsatte 
strandbeskyttelseslinje. Det nye sommerhus ønskes opført godt og vel 
½ inden for strandbeskyttelseslinjen. 
  
Ansøger begrunder ønsket om nyt sommerhus med, at det nuværende 
sommerhus er opført i 1940 (renoveret i 1976). Ansøger anfører, at det 
er i en dårlig forfatning, og at sommerhusets størrelse og indretning 
lever ikke op til almindelige boforhold for en familie på fire/nutidens krav 
til boligstandard. 
  
Lokalplanen er udarbejdet bl.a. med det formål at fastlægge en skelfast 
strandbeskyttelseslinje og at hindre, at ny bebyggelse placeres søværts 
denne linje. Det vil sige, at bestemmelserne omkring byggeri i forhold til 
strandbeskyttelseslinjen hører til planens principper. 
  
Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering, pkt. 
6.8 hedder: 
  
Ingen ny bygning eller del heraf må placeres søværts den på kortbilag 2 
viste strandbeskyttelseslinje. 
  
Det ansøgte kræver, at kommunen dispenserer fra lokalplanen, samt at 
Miljøcenter Aalborg dispenserer fra strandbeskyttelseslinjen, jf. 
naturbeskyttelsesloven. 
  
Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens § 19 dispensere fra 
bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. I henhold til vejledning til planloven kan der alene 
dispenseres fra planens principper, hvis der er tale om mindre 
betydende fravigelser. 
  
Den påtænkte opførelse af nyt sommerhus, hvor ca. ½-delen er 
beliggende søværts strandbeskyttelseslinjen, ses ikke at kunne vurderes 
som værende af ”mindre betydning”, og forvaltningen ser ikke nogen 
mulighed for, at der kan meddeles dispensation til byggeriet. 
  
De muligheder, lokalplanen indeholder, er: 
  
•          Bevarelse (evt. renovering) af eksisterende sommerhus (61 m2) 
•          Evt. mulighed for dispensation til tilbygning mod syd til 

eksisterende sommerhus 
•          Nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af nyt 

sommerhus landværts strandbeskyttelseslinjen – og nedenfor 
klitten. 

  
Lokalplanens formål er netop, at alt byggeri skal ske landværts 
strandbeskyttelseslinjen, hvorfor opførelse af nyt sommerhus syd for det 
eksisterende, neden for klitten er den korrekte løsning og helt i tråd med 
lokalplanen. 
  
Det vil eventuelt være muligt at bygge til det eksisterende sommerhus. 
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En given tilbygning vil skulle ske på husets sydside, så den kommer til 
at ligge landværts strandbeskyttelseslinjen. En tilbygning vil kræve 
dispensation fra lokalplanen, da den eksisterende bebyggelse er 
beliggende i skel eller tæt på skel, hvilket tilbygningen således også vil 
skulle. Det vil i givet fald nok kræve samarbejde med naboen om 
oprettelse af byggeretsligt skel på dennes ejendom. Endvidere vil en 
tilbygning mod syd kræve dispensation til nogen opfyldning på grunden. 
Det er ikke givet, at en byggesag angående tilbygning mod syd vil 
kunne nyde fremme. 
  
Det må medgives, at den ansøgte placering på klitten lidt øst for det 
eksisterende hus (som i givet fald nedrives) vurderes at være en 
forbedring for landskabet og kysten i forhold til eksisterende bebyggelse 
på ejendommen. Placeringen vil også være en forbedring i forhold til 
afstanden til skel og nabohus. Der er fra sommerhuset et fantastisk 
havkig, og det vil være et stort tab af herlighedsværdi, hvis huset skal 
placeres neden for klitten, landværts strandbeskyttelseslinjen. Ansøger 
har mundtligt erklæret, at alternativet vil være renovering af (og 
tilbygning til?) eksisterende sommerhus. Ansøger proklamerer aldrig at 
ville flytte sommerhuset ned i terræn. 
  
Miljøcenter Aalborg har i brev til ansøger tilkendegivet, at Miljøcenter 
Aalborg er indstillet på at dispensere til flytning af sommerhuset som 
ansøgt, forudsat at der foreligger bedre og målfast tegningsmateriale 
m.v. Miljøcenter Aalborg har mundtligt tilkendegivet over for 
Frederikshavn kommune, at Miljøcenteret ikke vil meddele dispensation 
medmindre Frederikshavn Kommune er indstillet på at dispensere fra 
lokalplanen. Miljøcenteret har i brevet til ansøger henvist ansøger til at 
tage kontakt til Frederikshavn Kommune med henblik på at opnå 
sikkerhed for, at materialet, der ligger til grund for en given 
dispensation fra Miljøcenter Aalborg også vil kunne godkendes af 
kommunen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles afslag på den principielle ansøgning med 
henvisning til, at byggeriet er i strid med lokalplanens formål og 
bestemmelserne i pkt. 6.8. Karakteren af byggeriet vurderes 
ikke at kunne betragtes som mindre betydende, og der ses 
således ikke mulighed for meddelelse af dispensation 

  
•          ansøger gøres opmærksom på den eventuelt mulighed for 

tilbygning mod syd, landværts strandbekyttelseslinjen, og 
orienteres om mulig fremgangsmåde med hensyn til 
byggeretsligt skel mv.  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Sagen udsættes med henblik på besigtigelse. 

Fraværende:  
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8. Krøyersvej 12 A, 9990 Skagen ansøgning om 
dispensation fra bebyggelsesprocenten  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2710 
Sbh: TF/kafj 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Der er tidligere meddelt standsningspåbud til ovennævnte sag, hvor der 
var givet tilladelse til en ombygning af eksisterende bolig. Der søges nu 
om dispensation for bebyggelsesprocenten for opførelse af nyt hus. Det 
eksisterende havde en udnyttelsesgrad på 41 %. Det nye projekt har en 
udnyttelsesgrad på 36 %. 
  
Vi har vurderet, at der er tale om et nybyggeri, idet alle eksisterende 
ydervægge var blevet fjernet. Området er ikke omfattet af en lokalplan, 
hvorfor det er bygningsreglementets bebyggelsesprocenter på 30 % der 
er gældende for ejendommen  
  
Efter påbegyndelsen af renoveringen kom huset til at se meget højt ud i 
forhold til omgivelserne. Forvaltningen har efter et møde med bygherres 
rådgiver foreslået, at huset sænkes, idet forvaltningen har tilkendegivet, 
at niveauplanen sættes til 20 cm over vej midte ud for ejendommen.. 
Dette svarer til at det niveauplan, der måles fra er kote 10,10. 
  
Der er nu fremkommet et projekt, hvor man har ændret taghældningen 
til 40 grader, hvorved husets højde bliver mindre end 8,5 m, som er 
max. højde i henhold til bygningsreglementets bestemmelser, hvis man 
følger firmaets forslag til niveauplan.  
  
Fra ansøger side har man påpeget, at niveauplanen bør sættes til 11,26 
som vist på tegning (99)3.20. Det er i overensstemmelse med måden, 
der beregnes niveauplanet på. Det er gennemsnittet af koterne ved de 
fire hushjørner + vejkoten. 
  
Forvaltningen har vurderet i forhold til den øvrige bebyggelse og vejen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at   
  

•          niveauplanen sættes til kote 10.10, så huset falder ind i 
omgivelserne 

  
•          der meddeles dispensation for bebyggelsesprocenten, således 

at der tillades en bebyggelsesprocent på 36 % 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes dog således, at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30%. 

Fraværende:  
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9. Tilbygning til sommerhus på Knappenvej 52, matr. nr . 
31 Den nordøstlige Del, Understed sogn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2709 
Sbh: TF/linl 
  
Besl.komp: PMU 

 
Sagsfremstilling 
Ejer af ovennævnte sommerhus søger om tilladelse til at opføre en 
tilbygning på ca. 42 m² til boligen. 
  
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. SAE 4.04.2, som indeholder 
arealer beliggende både i landzone og i sommerhusområde. Dette 
sommerhus er beliggende på grænsen mellem sommerhusområde og 
landzone. 
  
Der er søgt om 2 alternative placeringer af en tilbygning. 1: 
tilbygningen placeres i det areal, der ligger i landzone. 2: tilbygningen 
placeres i sommerhusområde. 
  
1: 
Lokalplanens formål er at sikre, at lokalplanområdet opdeles i områder 
til sommerhusbebyggelse (sommerhusområde), områder i landzone til 
rekreativ anvendelse og områder i landzone til fortsat jordbrugsmæssig 
anvendelse. Opførelse af byggeri i landzone er i strid med formålet eller 
principperne i planen. Der kan ifølge Planlovens § 19 ikke dispenseres i 
strid med planens principper. 
  
2: 
Ifølge lokalplanen må sommerhus (incl. overdækkede terrasser og 
udestuer) ikke overstige 60 m² og udhuse må ikke overstige 15 m². 
Sommerhuset er opført i 1999 med et boligareal på 60 m² og et 
udhusareal på 12 m². Opførelse af en tilbygning på 42 m² vil være en 
overskridelse af det tilladelige med 70%. Der er tidligere meddelt afslag 
til tilbygninger af sommerhuse i området. Der ses ikke at være særlige 
forhold, som kan danne grundlag for en dispensation. En dispensation til 
denne størrelse skønnes af kunne danne præcedens i området. 
  
Sæby kommune har i oktober 2006 behandlet en tilsvarende ansøgning. 
Der blev meddelt afslag til det ansøgte. Afgørelsen blev ikke påklaget. 
  
Der pågår i øjeblikket overvejelser om en ændring af de planmæssige 
forhold i området. Ejer er klar over dette og har i den forbindelse afholdt 
møde med Frederikshavn kommunes Tekniske Service . Ejer oplyser, at 
han ansøger om tilbygningen igen efter aftale på dette møde. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          det tidligere meddelte afslag fastholdes, idet der ikke er 
modtaget nye oplysninger, som kan begrunde en anden 
afgørelse 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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10. Ændring af bebyggelsesprocenten i det ny 
bygningsreglement BR 08  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2532 
Sbh: TF/kejn 
  
Besl.komp: PMU 

 
Sagsfremstilling 
Teknisk Forvaltning anmoder hermed om bemyndigelse til administrativt 
at træffe afgørelser i forbindelse med ændringerne af 
bebyggelsesprocenten iht. det ny bygningsreglement BR 08. 
  
Den 2. februar 2008 trådte det ny bygningsreglement BR 08 i kraft. Ved 
tilblivelsen af dette ny reglement udgår bygningsreglementet for småhuse 
BR-S 98 (småhusreglementet) og bygningsreglementet BR 95 (det store 
bygningsreglement), og der vil fremover kun være et bygningsreglement. 
  
Der vil være en overgangsperiode indtil 2. august 2008, hvor ansøger 
selv kan bestemme, hvilket reglement sagen ønskes behandlet efter. 
  
En af de for borgerne væsentlige ændringer i det ny reglement, er en 
forhøjelse af den tilladelige bebyggelsesprocent på en ejendom. Der er 
sket følgende ændringer af bebyggelsesprocenten: 
  

  
Den i BR-S 98 gældende regel om at glasoverdækninger, uopvarmede 
udestuer og andre overdækninger svarende indtil 5 % af grunden, for 
grunde under 300 m² dog indtil 15 m² ikke medregnes til etagearealet, 
udgår. 
  
Det vil sige, at disse overdækninger og udestuer nu skal medregnes i 
etagearealet, og dermed er de med til at hæve bebyggelsesprocenten på 
en ejendom. 
  
I Frederikshavn Kommune er der i mange by- og sommerhusområder 
rammebestemmelser i kommuneplan, lokalplaner, byplanvedtægter og 
lign., som har fastlagt en bebyggelsesprocent ud fra tidligere gældende 
regler i bygningsreglementerne.  
  
Ejerne af disse ejendomme kan derfor ikke benytte den ny regel om ret 
til en max. bebyggelsesprocent på eksempelvis 30 % for enfamiliehuse. 
For de ejendomme som er beliggende i områder, der kun er omfattet af 
rammerne i kommuneplanen, her har ejerne en byggeret i henhold til det 
ny bygningsreglement BR 08, men kommuneplanens ramme siger noget 
andet, og denne ramme skal byggesagsbehandlerne arbejde for bliver 
overholdt. 
  
Reelt set er det kun ejendomme med enfamiliehuse beliggende i 
landzonen, der kan få glæde af den ny bebyggelsesprocent, da disse 
områder typisk ikke er omfattet af hverken rammer i kommuneplanen, 
lokalplaner, byplanvedtægter og lign. 
  
Denne forskelsbehandling af borgerne, ønsker forvaltningen 
administrativt at kunne dispensere fra (dog med partshøring af evt. 
berørte naboer) i de tilfælde det vurderes, at byggeriet ikke ændre 
området, i væsentlig omfang. 

  BR-S 98 BR 08 
Sommerhusområder       10 % 15 % 
Fritliggende enfamiliehuse 25 % 30 % 
Rækkehuse, dobbelthuse m.v. 35 % 40 % 
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Afgørelserne vil blive taget separat i hver enkelt sag og ud fra kriterierne 
i BR 08 kap. 2 vedr. de bebyggelsesregulerende bestemmelser, hvor bl.a. 
bebyggelsens afstand til naboskel, etageantal, højde, etageareal, 
bebyggelsesprocent og det ubebyggede areal mm. skal vurderes. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Forvaltningen får bemyndigelse til administrativt at træffe 
afgørelser i forbindelse med ændringerne af 
bebyggelsesprocenten iht. det ny bygningsreglement BR 08, i 
sager som behandles enkeltstående i hvert tilfælde 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes dog således, at bygninger i bevaringsværdi 1 og 2 ikke er 
omfattet. 

Fraværende:  
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11. Opførelse af driftsbygning i landzone, Brøndenvej, 
Skæve  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2524 
Sbh: TF/kejn 
  
Besl.komp: PMU 

 
Sagsfremstilling 
Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse 
af driftsbygning i forbindelse med skovbrug, på ejendommen Brøndenvej 
112, matr. nr. 43 t, Den Mellemste del, Skæve. 
  
Det ansøgte byggeri ønskes opført på en ubebygget matrikel, beliggende i 
landzone. Matriklen udgør et skovbevokset areal på 0,9 ha. 
  
Driftsbygningens ønskes udført som bjælkehus og arealet udgør 84 m². 
  
Ansøger har tidligere fået afslag på ansøgning om tilladelse til opførelse af 
et fritliggende enfamiliehus på samme matrikel. Ved denne lejlighed blev 
der ligeledes meddelt afslag til en lignende ansøgning på den ove rfor 
liggende matrikel 43 q, Den Mellemste del, Skæve. 
  
Ansøger har efterfølgende fået afslag på at opføre driftsbygninger på hver 
84 m², på de 2 matrikler 43 t og 43 q med den begrundelse, at 
forvaltningen ikke fandt, at der var tale om erhvervsmæssige nødvendige 
bygninger for skovbruget, da ansøger har oplyst følgende: 
  

•          der forgår p.t. ingen skovhugst/skovbrug 
•          der er ikke oplyst nogen omsætning i det omtalte skovbrug 
•          der er ingen ansatte 

  
Byggeriet er dermed i strid med Planloven. 
  
Der er fra ansøgers side ikke fremsendt nyt materiale til sagen, siden 
forvaltningen meddelte afslag den 6. november 2007 og forvaltningen 
vurderer ikke, at der er tale om en erhvervsmæssig nødvendig 
driftsbygning, da der ikke er tale om et egentligt skovbrug. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          tidligere afslag fastholdes, da der ikke er fremkommet nyt i 
sagen 

  
•          Teknisk Forvaltning anmoder om fremtidig bemyndigelse til 

administrativt at kunne meddele afslag i denne type sager, hvor 
der ikke er tale om erhvervsmæssige nødvendige driftsbygninger 

  

  
 
 

Bilag   Fordeling 
1. Anmodning om at sag behandles på Plan- og 

Miljøudvalget 
PMU 

2. Kort og luftfoto PMU 
3. Afslag til opførelse på enfamiliehus PMU 
4. Afslag til opførelse på driftsbygning PMU 
5. Udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen PMU 
6. Landdistriktsprogram indsendt som bilag ved 

ansøgning, af ansøger 
PMU 
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Elektroniske bilag:  
 Pkt. 11 B1 Anmodning om at sag behandles på Plan- og 

Miljøudvalget.pdf 
 Pkt. 11 B2 Kort og luftfoto.pdf 
 Pkt. 11 B3 Afslag på opførelse af enfamiliehus.pdf 
 Pkt. 11 B4 Afslag på opførelse af driftsbygning.pdf 
 Pkt. 11 B5 Udtalelse fra Skov- og Naturstyrelsen.pdf 
 Pkt. 11 B6 Landdistriktsprogram indsendt som bilag ved ansøgning af 

ansøger.pdf 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende:  
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12. Principiel stillingtagen til ændret anvendelse af a real til 
rekreative formål til sommerhusbebyggelse, 
sommerhusforeningen Strandgården, Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2404 
Sbh: TF/pohn 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Der er mellem sommerhusforeningen Strandgården og tidligere Sæby 
Kommune aftalt, at deklarationen for sommerhusområdet kan ajourføres 
gennem en ny lokalplan. Forinden udarbejdelse af denne lokalplan ønsker 
sommerhusforeningen principiel stillingtagen til muligheden for at ændre 
kommuneplanens rammebestemmelser for en del af område R.2.86 
udlagt til rekreative formål, således at denne del af området inddrages i 
rammeområde S.2.91 til sommerhusbebyggelse. Baggrunden herfor er et 
ønske om at skabe mulighed for udstykning af 12 sommerhusgrunde. 
Ønsket begrundes med muligheden for forbedring af foreningens 
økonomiske grundlag for foreningens vedligeholdelse og modernisering af 
hele området. Det eksisterende sommerhusområde Strandgården består 
af 89 grunde.  
  
Sommerhusforeningen ønsker tillige udvalgets principielle stillingtagen til 
opfyldning af de grunde i hele sommerhusområdet der er beliggende 
under kote 4.00. 
  
Område R.2.86 er i dag udlagt til rekreative formål som grønt område 
uden bebyggelse, og er for hovedpartens vedkommende omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen. Den del der ønskes inddraget under 
sommerhusområde er ikke omfattet af strandbeskyttelseslinjen.  
  
En bebyggelse af området vurderes i en vis udstrækning at ville reducere 
udsigtsmulighederne til havet for mindst 4-5 eksisterende parcelhuse på 
Nordre Strandvej.  
  
Området er beliggende i kote 5.75 mod vest og kote 3.00 mod øst. De 4-
5 østligste grunde er beliggende under kote 4.00 som forudses at ville 
medføre vandproblemer i vinter- og forårsperioden. Bebyggelse af denne 
del af arealet forudsætter derfor at denne del opfyldes til samme kote 
som vejkoten. 
  
Miljøcenter Århus er blevet forespurgt om deres stilling til den foreslåede 
ændring af kommuneplanen. Miljøcenteret har svaret, at der ikke 
foreligger statslige interesser og at spørgsmålet alene er et kommunalt 
anliggende under forudsætning af opfyldelse af planlovens krav til 
planlægning i kystnærhedszonen, herunder visualisering. 
  
Der er udarbejdet bebyggelsesplan for området, hvor området er 
foreslået disponeret på samme måde som de eksisterende 
sommerhusbebyggelser nord og syd for med en udsigtskile gennem 
området. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller at 
  

•          udvalget er positiv indstillet til at skabe mulighed for 
opfyldning af grunde beliggende under kote 4.00 

  
•          udvalget er positiv indstillet på at skabe mulighed for 

udstykning af yderligere 12 sommerhusgrunde under 
forudsætning af, at der udarbejdes tilfredsstillende 
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visualiseringer, der nærmere klarlægger udsigtskonsekvenserne 
for de eksisterende parcelhuse og konsekvenserne for 
kystnærhedszonen 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 12 B1 Skrivelse fra landinspektør og udstykningsforslag.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Skrivelse fra landinspektør og udstykningsforslag PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 

Fraværende:  
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13. Forslag til lokalplan FRE.18.06.01 Sommerhusgrunde i 
Bratten og Kommuneplantillæg nr. 93  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4492 
Sbh: TF/saha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
I landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i 
kystnærhedszonen fra juni 2005 er der åbnet mulighed for udlæg af op til 
170 sommerhusgrunde vest for det eksisterende sommerhusområde i 
Bratten. 
  
Forslag til lokalplan FRE.18.06.01 Sommerhusgrunde i Bratten samt 
kommuneplantillæg nr. 93 giver mulighed for udstykning af op til 140 

sommerhusgrunde med en størrelse på min 2500m2 for grundene nord 
for Brattenvej og en størrelse på min 1300 m2 for grundene syd for 
Brattenvej. Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke 
overstige 15. 
  
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget en 
miljøscreening, som viser at der ikke er behov for en miljøvurdering i 
henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller at  
  

•          forslag til Lokalplan FRE.18.06.01 Sommerhusgrunde i Bratten 
samt Kommuneplantillæg nr. 93 videresendes til Økonomiudvalg 
og byråd med henblik på vedtagelse som forslag og udsendelse i 
8 ugers offentlig høring 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 13 B1 Forslag til Lokalplan FRE 18.06.01 Sommerhusgrunde i 
Bratten samt Kommuneplantillæg nr. 93.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan FRE.18.06.01 

Sommerhusgrunde i Bratten samt 
Kommuneplantillæg nr. 93 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen opfordrer til, at 
man iværksætter kloakering af området. 

Fraværende:  
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14. Lokalplanforslag nr. SKA.200.C1, SKA.200.C2, 
SKA.200.C3, SKA.200.C4  
  
  

  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.  
  
Forvaltningens begrundelse herfor er, at de omtalte parceller, som de 
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eneste af de indlemmede parceller, ligger i 3. position fra Sct. Laurentii 
Vej og dermed længere væk fra ”strøget” end de andre indlemmede 
parceller. Samtidig tillægges det betydning, at omdannelsen af 
boligparcellerne til parceller i centerområdet vil medføre en uheldig og 
ikke tilsigtet fortætning af det oprindelige boligmiljø ved Gæstgiverstien, 
som udgør et af Østerbys kulturhistoriske oplevelsesområder. 
  
Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslagene, 
og den planlagte anvendelse af områderne vurderes ikke at påvirke 
miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af Lov om Miljøvurdering 
af planer og programmer. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke 
skal udarbejdes en miljøvurdering. 
  
Forvaltningen vil på mødet lægge op til en diskussion af følgende emner, 

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

  
På PMU mødet den 4. september 2007 besluttede udvalget at 
ændre/præcisere lokalplanerne således,  

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

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

Strandvej/Havnepladsen 
•          at 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 

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

  
Plan- og Miljøudvalget samt Økonimiudvalget 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 
med repræsentanter for Skagen Handelsstandsforening, jf. dennes 
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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 PMU 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. 
  
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”.  
  
Supplerende sagsfremstilling 4. marts 2008 
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 
  
Beslutning – Plan- og miljøudvalget 4. marts 2008 
Sagen til orientering 
  

  
Supplerende sagsfremstilling 8. april 2008 
Afgrænsningen imellem områderne C1 og C2 (vest) foreslås ændret, så 
matr.nr. 122b (Rådhusbageren) og naboparcellen matr.nr. 122e, Skagen 
Bygrunde overgår til område C2, således at bebyggelsen ikke kan opføres 
i mere end 1,5 etage og ikke højere end 8,5 m. Anvendelsen af matr.nr. 
122b (Rådhusbageren) som café- og serveringssted fastholdes.  
  
Lokalplanforslag SKA.200.C4  foreslås ændret, så § 3.1  ”Områdets 
anvendelse” suppleres med ”særligt pladskrævende udvalgsvarer” for at 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til lokalplan nr. SKA.200.C1 PMU 
2. Forslag til lokalplan nr. SKA.200.C2 PMU 
3. Forslag til lokalplan nr. SKA.200.C3 PMU 
4. Forslag til lokalplan nr. SKA.200.C4 PMU 
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sikre ”Trælasten” i området. Jf. Planlovens detailhandelsbestemmelser 
kan der i tilknytning hertil etableres en butiksdel (byggemarked) på max. 
2000 m2 bruttoetageareal. Endvidere foreslås området afgrænsning 
reduceret som vist på kortbilag, således at denne del af C4 udtages for 
senere fornyet planlægning. 
  
Lokalplanforslagene udsendtes som bilag til Plan- og Miljøudvalgets møde 
den 4. marts 2008. Til denne dagsorden medsendes revideret kortbilag. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Lokalplanforslag nr. SKA.200 C1, C2, C3 og C4 (januar 2008) og 
kommuneplantillæg nr. 15.05, 16.05 og 17.05 ændres som 
foreslået af Teknisk forvaltning og fremlægges i offentlig høring i 
perioden 7. maj 2008 – 2. juli 2008 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 14 B1 Revideret kortbilag til Lokalplan nr. SKA.200.C1.pdf 
 Pkt. 14 B2 Revideret kortbilag til Lokalplan nr. SKA.200.C2.pdf 
 Pkt. 14 B3 Revideret kortbilag til Lokalplan nr. SKA.200.C3.pdf 
 Pkt. 14 B4 Revideret kortbilag til Lokalplan nr. SKA.200.C4.pdf 

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

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes dog således, at et flertal bestående af Hanne Welander, 
Inger Støtt, John Christensen, Brian Pedersen og Paul Rode Andersen ønsker, at 
matr. nr. 420 C (skolemarken) tages ud og bibeholdes som som offentligt formål. 
 
Palle Thomsen og Anders Starberg Pedersen ønsker at fastholde arealet i planens 
offentligheds fase. 
 
Udvalget anbefaler over for byrådet en 12 ugers offentligheds fase. 

Fraværende:  
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15. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA.232.B og 
Kommuneplantillæg nr. SKA.12.05 - Boligområde ved 
Toldergårdsvej, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3080 
Sbh: TF/joge 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

Sagen har været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. 
november 2007, som besluttede at udsætte sagen. 
  
Lokalplanforslaget omfatter 25 tæt-lave boliger omfattende et ca. 2,5 ha. 
stort areal ved Toldergårdsvej, Skagen. Arealet er omfattet af gl. Skagen 
Kommunes kommuneplan 2005, der udlægger området til tæt-lave 
helårsboliger.  
  
Området rummer store naturværdier, hvoraf dele er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Mod vest støder 
området op til ”Damstedfredningen”, og en aflægger herfra løber øst-vest 
igennem området som en korridor. Desuden ligger den bevaringsværdige 
”Klæbels Villa” i området og to sommerhuse af ældre dato. Boligbyggeriet 
tager højde herfor og grupperer sig således, at klitlandskabet bevares 
imellem husene.   
  
Boligerne opføres som andelsboliger, baseret på byggesystemet 
”Espansiva”, som udviklet af Jørn Utzon i 1968. Byggesystemet består af 
enkelte rumelementer, der kan sammenføjes til et samlet hus, afhængig 
af ønsker om form og funktion. Dette medfører, at systemet med de 
nuværende tilpasninger af Kim Utzon, opføres i 5 prototyper på mellem 
97 m2 og 144 m2.  
  
Bebyggelsen opføres i træ, og falder dermed ind under projektet 
”Nordiske Træbyer”, hvor Frederikshavn Kommune er repræsenteret 
sammen med andre nordiske byer med henblik på at promovere, 
synliggøre og kvalitetsudvikle bydele i træ i Norden. Husene placeres lavt 
i terrænet, og opføres i 1 og 2 etager med facadehøjder på op til ca. 7 
meter.  
  
Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af 
Lokalplanforslag 232-B med Kommune-plantillæg SKA.12.05 og den 
planlagte anvendelse af området vurderes ikke at påvirke miljøet 
væsentligt efter de kriterier, der fremgår af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at 
der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplanforslag 
SKA-232 B og forslag til Kommuneplantillæg SKA.12/05 vedtages 
og fremlægges i offentlig høring i 8 uger 

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2007 
Indstillingen godkendes. 
  
Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007 
Anbefales til byrådets godkendelse. 
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Fraværende:  
  

  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 19. december 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Palle Thomsen, Inger Støtt og Birthe Marie Pilgaard m/afbud 
  
Sagsfremstilling 8. april 2008 
Forslag til lokalplanforslag nr. SKA.232.B og Kommuneplantillæg nr. 
SKA.12.05 for tæt-lav boligbebyggelse ved Toldergårdsvej i Skagen har 
været offentligt fremlagt i perioden 2. januar 2008 - 27. februar 2008. 
Indsigelser til forslaget er behandlet i indsigelsesnotat af 13. marts 2008. 
  
Lokalplanforslaget omfatter et ca. 2,5 ha. stort boligområde, der i 
kommuneplan 2005 for gl. Skagen Kommune er udlagt til tæt-lav helårs-
boligbebyggelse. Området kan rumme 20-25 andelsboliger, der opføres 
som træhuse i 1 og 2 etager efter en bebyggelsesplan, der tilpasser 
husene stedets både beskyttede og ikke beskyttede naturværdier. 
  
Der er modtaget klage over manglende miljøvurdering. Klagen har ikke 
opsættende virkning for vedtagelsen af lokalplanen. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at lokalplan nr. 
SKA.232.B og Kommuneplantillæg nr. SKA.12.05 vedtages 
endeligt efter forvaltningens indstillingsnotat af 13. marts 2008 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 15 B1 Lokalplan SKA.232.B for boligområde ved Toldergårdsvej i 
Skagen og Tillæg nr. SKA.12.05 til Kommuneplanen.pdf 

 Pkt. 15 B2 Indsigelsesnotat af 13. marts 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan SKA.232-B og forslag til 

kommuneplantillæg SKA 12/05 
PMU/ØU/BR 

Bilag   Fordeling 
1. Lokalplan SKA.232.B for boligområde ved 

Toldergårdsvej i Skagen og Tillæg nr. SKA.12.05 til 
Kommuneplanen 

PMU 

2. Indsigelsesnotat af 13. marts 2008 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen kan ikke tiltræde 
indstillingen. 

Fraværende:  
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16. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SAE.4.105.0 og 
Kommuneplantillæg nr. 6/05 for helårsboliger ved Sæ by 
Strand  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/441 
Sbh: TF/olfi 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling 

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

•          det nye boligområde får egen direkte vejtilslutning fra 
Frederikshavnsvej 

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

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

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

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

  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget 2. oktober 2007 
Anders Starberg Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 21. november 2007 
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet på grund af inhabilitet. 
Indstilles til byrådets godkendelse. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde 
indstillingen. 
  
Fraværende: Ingen 
  
Beslutning – Frederikshavn Byråd den 28. november 2007 
Hans Jørgen Kaptain forlod mødet på grund af inhabilitet. 
  
Brian Pedersen og Søren Visti Jensen følger Paul Rode Andersen og kan 
ikke tiltræde indstilling. 
  
SF ønsker uddybende bilag medsendt forslaget i høring. 
  
Godkendt 
  
Fraværende: Mogens Brag og Anders Gram Mikkelsen m/afbud 

� 

Sagsfremstilling 8. april 2008 
Forslag til lokalplan nr. SAE.4.105.0 og Kommuneplantillæg nr. 6/05 for 
helårsboliger ved Sæby Strand, Sæby, har været offentligt fremlagt i 
perioden 2. januar – 27. februar 2008.  
  
Forslaget har været fremlagt til supplerende offentlig debat i perioden 5. 
marts – 19. marts 2008, da bestemmelserne for bebyggelsen i delområde 
A, tæt-lav helårsbebyggelse i 2½ etage, ikke stemte overens med det 
påtænkte projekt. Byggeriet i delområde A kan nu vælges opført som 
etageboligbyggeri og/eller tæt-lav. Byggeriet er i øvrigt fysisk uændret, 
herunder max. højde 9,5 m, og udløser derfor ikke ny miljøscreening. 
  
Forvaltningen har modtaget i alt 26 indsigelser/bemærkninger til 
lokalplanforslaget, heraf to fremsendt direkte til naturklagenævnet. Disse 
er under behandling i naturklagenævnet som retlige klager uden 
opsættende virkning for lokalplanens vedtagelse.  
  
Lokalplanforslaget omfatter en bebyggelse med 118 helårsboliger, udlagt 
efter en af bygherren let revideret bebyggelsesplan. Parcelhusene i 
delområde C (11 stk.) og D (9 stk.) udstykkes efter en udstykningsplan 
pålagt byggefelter i 2, resp. 1-2 etager. Den forreste og bagerste række 
tæt-lav boliger (8, resp. 5 stk.) i delområde B foreslås opført i 1 etage, 
max. 4,5 m. Boligerne i delområde A (64 stk.) kan opføres som 
etageboliger og/eller tæt-lav boliger, max 9,5 m. Den reviderede 
bebyggelsesplan, herunder vej- og stiplan, gennemgås på mødet.   
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan nr. 
SAE.4.105.0 og Kommuneplantillæg nr. 6/05 for helårsboliger ved 
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Sæby Strand, Sæby, vedtages endeligt med de af forvaltningen 
foreslåede ændringer 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 16 B1 Forslag til Lokalplan SAE.4.105.0 Helårsbeboelse ved Sæby 
Strand.pdf 

 Pkt. 16 B2 Indsigelsesnotat af 3. april 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan SAE.4.105.0 Helårsbeboelse 

ved Sæby Strand 
PMU 

2. Indsigelsesnotat af 3. april 2008 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen kan ikke tiltræde 
indstillingen udfra tilsvarende begrundelser, som indgik i lokalplanens 
midretalsudtalelse. 

Fraværende:  
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17. Orienteringssag - Offentliggørelse af indsats og 
resultater for kvalitetsstyringssystemet på natur- og 
miljøområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3210 
Sbh: TF/tist 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i overensstemmelse med 
Kvalitetsstyringsloven indført et kvalitetsstyringssystem for kommunens 
sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 
  
Kvalitetsstyringssystemet har nu været indført i ca. 1 år. Kommunen skal 
derfor i overensstemmelse med loven offentliggøre en redegørelse over 
kommunens indsats og resultater i kvalitetsstyringsarbejdet. 
Redegørelsen gælder for den periode, der er gået siden kommunens 
etablering i januar 2007. 
  
Ifølge loven skal redegørelsen indeholde: 

•          Kvalitetspolitik og kvalitetsmål 
•          Resultatet af ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 
•          Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet bestanddele 
•          Oplysning om at borgere og virksomheder m.fl. kan søge 

aktindsigt i kommunens procedurer 
•          Oplysninger om hvorvidt systemet er certificeret i 

overensstemmelse med kravene i kvalitetsstyringsloven og –
bekendtgørelsen. 

  
Af vedlagte bilag fremgår kommunens redegørelse for 
kvalitetsstyringssystemet. Redegørelsen vil blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside den 9. april 2008.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til udvalgets orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 17 B1 Redegørelse om indsats og resultater for kommunens 
kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Redegørelse om indsats og resultater for 

kommunens kvalitetsstyringssystem på natur- og 
miljøområdet 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til orientering. 

Fraværende:  
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18. Orienteringssag - Klagesager der afventer behandling 
i Miljøklagenævnet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1591 
Sbh: TF/mini 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommunes har til stadighed mange sager under 
behandling. Der træffes mange afgørelser dagligt. Der træffes afgørelser 
i sagstyper som er nye i kommunal sammenhæng og på mange 
sagsområder er ny lovgivning trådt i kraft. Derfor har mange 
interesseorganisationer, virksomheder og borgere en interesse i at prøve 
kommunens afgørelser i et klagenævn. 
  
Behandlingen af disse klagesager foregår typisk i Naturklagenævnet 
eller Miljøklagenævnet afhængig af sagens art. Sagsbehandlingen i disse 
nævn er imidlertid en langvarig proces, der oplyses 
sagsbehandlingstider på og over halvandet år. 
  
I Miljøafdelingen har vi i øjeblikket syv sager der afventer en afgørelse 
fra Miljøklagenævnet. 
  

•          Klage over miljøgodkendelse af Martin Manufacturing A/S, 
Saltebakken 29 i Frederikshavn meddelt i november 2006. 

•          Klage over manglende oprensning af dræn til sø på 
Brønderslevvej 260, meddelt i juli 2007. 

•          Klage over støj fra Jagtcenter Nord, Dyrhedenvej, meddelt i 
august 2007. 

•          Klage over miljøgodkendelse af udvidelse Hørbylundvej 95, 
meddelt i august 2007. 

•          Klage over tilsætning af svovlsyre til vandrensning i Skagen 
Vandværk, meddelt i oktober 2007. 

•          Klage over dispensation indhold af aluminium i drikkevand 
Aalbæk Vandværk, meddelt i oktober 2007. 

•          Klage over afslag på anmodning om aktindsigt i 
risikodokumenter på kommunens risikovirksomheder, meddelt i 
januar 2008. 

  
Denne lange sagsbehandlingstid er til stor gene for dels klager, men 
også den der bliver klaget over. I forvaltningen bliver vi ofte spurgt om 
at forsøge at presse på for en hurtig afgørelse i det pågældende 
klagenævn, hvilket vi naturligvis ikke har mulighed for.  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til orientering. 

Fraværende:  
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19. Orienteringssag - Miljøtilsyn 2007 og 2006  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1591 
Sbh: TF/bisl 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune har pr. 1. april 2008 indberettet miljøtilsyn for 
2007 til Miljøstyrelsen. 
  
Kommunernes Landsforenings aftale med Miljøstyrelsen om minimum 
antal tilsyn for 2007 er opfyldt. 
  
Miljøstyrelsen har endvidere rettet forespørgsel om, hvorfor 
Frederikshavn Kommune i 2006 ikke levede op til aftalen med 
Kommunernes Landsforening.  
  
Frederikshavn Kommune har begrundet den manglende opfyldelse af 
aftalen med mangel på ressourcer i forbindelse med 
kommunesammenlægningen. Dette har Miljøstyrelsen accepteret og 
taget til efterretning.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til orientering. 

Fraværende:  
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20. Orienteringssag - Status over administration af 
husdyrloven i Frederikshavn Kommune marts 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1591 
Sbh: TF/mini 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Siden december 2007 har administrationen af  husdyrloven ligget hos 
Landbrugsteamet i Miljøafdelingen under Myndighed. Teamet består i 
øjeblikket af 6 personer. Udover opgaven med husdyrloven, ligger der 
desuden følgende opgaver: tilsyn og krydsoverenstemmelse-kontrol med 
alle landbrug i kommunen samt opgaver med spildevand i det åbne land. 
Flere af gruppens medlemmer her derudover forpligtelser på andre 
opgaveområder. 
  
Det nye sagsbehandlingssystem fungerer nu i næsten fuldt omfang, vi 
har siden medio april 2007 modtaget ca 40 ansøgninger, og derudover 10 
mindre ansøgninger om miljøtilladelser (§10-sager). 
  
Der er truffet afgørelse i 12 sager, i 5 sager er udvidelser i 
nabokommuner med jordtilliggenender i Frederikshavn Kommune 
kommenteret, 5 byggesager har været i nabohøring i henhold til 
husdyrloven, og ca 30 byggesager er prøvet i forhold til husdyrloven. 
  

•          9 §10-sager (<75 DE (dyreenheder) afventer en  miljøtilladelse, 
•          2 §11- sager (<250 DE) afventer miljøgodkendelse, 
•          9 §12-sager (>250 DE) afventer miljøgodkendelse 
•          3 §16-sager (miljøgodkendelser af aftalejord) afventer afgørelse. 

  
Vi har ikke nået vores mål om en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder 
for § 10-sager og 3-5 måneder for §§11-12-sager. Vi håber at vi løbet af 
2008 når dette mål. Vi har nye folk på området, som stadig er under 
oplæring, men som vi forventer os meget af i løbet af i år. Der er dog 
mange opgaver, som presser sig på, og det kniber ofte at få 
sammenhængende perioder i en arbejdsdag, som disse ofte komplekse 
sager kræver. 
  
Der er dog stadig problemer i ansøgningssystemet: 

•          ammoniak-depositionsberegninger i forhold til § 3 beskyttet 
natur eller merbelastning af et Natura 2000 kan ikke foretages 
nærmere end 300 m fra anlægget, 

•          §7 natur (efter husdyrloven), registreringen i systemet er stadig 
usikker 

•          fejl i fosforberegnig, 
•          der har været uoverensstemmelser mellem ansøgningsskema og 

den PDF-fil som skal journaliseres og benyttes ved aktindsigt og 
partshøringer, 

  
Primo februar 2008 afholdtes evalueringsmøder mellem kommunerne og 
de statslige miljøcentre tre steder i landet. Frederikshavn Kommune 
deltog på mødet i Viborg. Overordnet set har man fra statslig side været 
tilfredse med kommunernes håndtering af sagerne. En enkelt sag ud af 
ca. 120 sager, som er kontrolleret i Miljøcentrene er blevet påklaget til 
Miljøklagenævnet. Fra kommunernes side var det især loven og det 
digitale ansøgningssystem og manglerne her, der var fokus på. Alt i alt et 
konstruktivt møde. 
  
I starten af marts var repræsentanter fra 5 kommuner i Region 
Nordjylland til møde på Brønderslev Rådhus om hvordan kommunerne i 
sagsbehandlingen skal forholde sig til habitat-områder -  særligt områder 
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i Kattegat. Lisbeth Ogstrup fra Miljøsstyrelsen deltog. 
  
Et erfa-netværk er etableret i Region Nordjylland, her holdes 
sagsbehandlere i kommunerne ajour med udviklingen i nabokommuner 
og generelt på området. Den 27. marts 2008 var Frederikshavn 
Kommune vært for et erfa-møde i Kattegatssiloen med ca. 40 deltagere. 
Deriblandt to indbudte bygningskonsulenter fra Landscentret i Skejby, der 
kom med et oplæg om det nye landbrugsbyggeri. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 20 B1 Referat af fællesmøde den 4. marts på Rådhuset i 
Brønderslev.pdf 

 Pkt. 20 B2 Sagsoversigt April 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Referat af fællesmøde den 4. marts på Rådhuset i 

Brønderslev 
PMU 

2. Sagsoversigt april 2008 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til orientering. 

Fraværende:  
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21. Orienteringssag - Naturgasledning Sæby - Egtved  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2067 
Sbh: TF/jast 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Energinet.dk har anmeldt ny transmissionsledning for naturgas, som 
ønskes etableret fra et sted på Nordjyllands østkyst i nærheden af Sæby 
via naturgaslageret i Lille Torup ved Viborg til Egtved syd for Vejle. 
  
Projektet er omfattet af VVM-reglerne samt af loven om miljøvurdering af 
planer og programmer. 
  
Der er udarbejdet ideoplæg, der beskriver baggrunden for projektet samt 
de undersøgelser, der nu sættes i gang. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 21 B1 Naturgasledning Sæby - Egtved Indkaldelse af ideer og 
forslag Marts 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Naturgasledning Sæby – Egtved – Indkaldelse af 

ideer og forslag  
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til orientering. 

Fraværende:  
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22. Efterretningssag - Ændret målerinterval i forbindelse 
med vandtakster  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1222 
Sbh: TF/sove 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med, at Vandforsyningen har gennemgået hvilke målere, der 
er placeret på de enkelte ejendomme, er det konstateret, at der 
eksisterer 424 stk. 3 Qn (m3/h) placeret i almindelige parcelhuse. Disse 
målere udskiftes i løbet af året. For at de omtalte parcelhusejere ikke 
rammes urimelig, ændres målerintervallet 1,5 – 2,5 Qn (m3/h) til 1,5 – 
3,0 Qn (m3/h) og målerintervallet 3 – 5 Qn (m3/h) til 3,5 – 5 Qn (m3/h). 
Prisen på målerstørrelse og fastafgift fastholdes som vedtaget. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 22 B1 Oversigt over takstændringer.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oversigt over takstændringer PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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23. Efterretningssag - Ansøgning om opstilling af 
skulptur i landzone  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2324 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling: 
Sagen forelægges udvalget på grund af sin principielle karakter. 
Ravnshøj og omegns borgerforening har ansøgt om landzonetilladelse til 
opstilling af en skulptur nord for Hjørringvej ved den vestligste indkørsel 
til Ravnshøj By. Opstillingen af skulpturen er en del af projektet ”Englen 
som byens budbringer”. Skulpturen er skabt af den lokale kunstner Anne 
Marie Johansen. Opstillingen kræver landzonetilladelse samt 
dispensation fra åbeskyttelseslinien. Opstillingen af skulpturen er 
desuden behandlet ved Vejdirektoratet efter Naturbeskyttelseslovens § 
21, der vedrører skiltning i det åbne land. Vejdirektoratet har i denne 
forbindelse godkendt, at skulpturen opstilles på en konkret placering, ca. 
70 meter vest for byzonegrænsen. Herved er placeringen af skulpturen 
ændret i forhold til det oprindeligt ansøgte, hvor skulpturen var ansøgt 
placeret på en langt mere markant placering som lå højere i terrænet, 
ca. 30 meter længere mod vest.  
  
Den ændrede ansøgning har været sendt i naboorientering hos de 
omkringliggende ejendomme. Der er til naboorienteringen indkommet 
bemærkninger fra Ravnshøj vandværk, der beder om, at der ved 
opstillingen af skulpturen bliver taget hensyn til vandværkets boringer 
og ledninger i området. 
  
Ravnshøj og Omegns borgerforening har haft kontakt til vandværket. 
Det er i denne forbindelse aftalt mellem borgerforeningen og 
vandværket. at vandværket involveres i det praktiske arbejde med 
opsætningen af skulpturen, således at skader på vandværkets boringer 
og udstyr undgås. Det er samtidig blevet præciseret af 
borgerforeningen, at der ikke vil blive offentlig adgang til den lokalitet, 
hvor skulpturen placeres. 
  
Repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité og 
for Borgerforeningen har sammen besigtiget den ansøgte placering af 
skulpturen. Repræsentanterne fra Danmarks Naturfredningsforening har 
i denne sammenhæng fremført argumenter for at flytte skulpturen ca. 3 
meter længere mod øst for derved at opnå en mindre dominerende 
placering i terrænet. Såfremt skulpturen placeres der, vil Danmarks 
Naturfrednings lokalkomité ikke påklage landzonetilladelsen til 
Naturklagenævnet. 
  
Den ændrede placering vurderes ikke at være i strid med landskabs- og 
naturhensyn eller være i strid med afgørelsen fra Vejdirektoratet. 
  

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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24. Efterretningssag - Maling af facade samt udskiftning af 
tag på udhuset beliggende Strandgade i Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1591 
Sbh: TF/linl 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Teknisk Forvaltning har moddelt tilladelse til ovennævnte. Denne 
tilladelse er påklaget til Naturklagenævnet med hensyn til facadens farve 
samt en nedrevet mur. Naturklagenævnet har truffet følgende afgørelse i 
sagen: 
  

Der kan ikke gives medhold i klagen, og kommunens afgørelse af 
11. juli 2007 står ved magt. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 24 B1 Naturklagenævnets afgørelse af 16. januar 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Naturklagenævnets afgørelse af 16. januar 2008 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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25. Efterretningssag - Meddelte landzonetilladelser  
  
  

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

 
Der er meddelt følgende landzonetilladelser efter planlovens § 

35: 
•          Landzonetilladelse til etablering af butik for brugskunst, 

værelsesudlejning med bed&breakfast samt selskabslokaler i 
eksisterende bygninger på ejendommen Østkystvejen 151 i 
Lyngså, 9300 Sæby, matr. nr. 26 l Lyngså by, Albæk sogn. 

•          Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på 
landbrugsejendom beliggende Dalbovej 9, 9750 Østervrå, matr. 
nr. 1 e Gydeje, Torslev sogn 

•          Etablering af blomsterbutik, med mersalg af kunsthåndværk og 
grønsager, på ejendommen beliggende Tryvej 89, 9750 
Østervrå, matr. nr. 4 f, Try By, Torslev.  

•          Opførelse af ca. 55 m2 tilbygning til fritidshus på ejendommen 
matr.nr. 274a, Skagen Markjorder,  beliggende Engklitvej 18, 
9990 Skagen. 

•         Oplag af materialer samt opstilling af pavilloner på Minkvej, 
9990 Skagen på matr.nr. 199, Skagen markjorder. Tilladelsen er 
begrænset til 1 år. 

•         Opførelse af 15m2 anneks på Sortkærvej 61, 9900 
Frederikshavn. matr.nr. 9i, Elling by, Elling.  

•          Etablering af en kunstgræsbane til boldspil på de eksisterende 
boldbaner på matr.nr. 1ad, Bangsbo Frederikshavn Jorder, 
beliggende Vrangbækvej 115. 

•          Landzonetilladelse til opførelse af garage på ca. 100 m² på 
ejendommen beliggende Rosenvangsvej 10 i Østervrå, matr. nr. 
9 f Den sydvestlige Del, Torslev sogn. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 8. april 20 08 
Til efterretning. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:30 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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