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

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

Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget den 8. april 2008 
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 
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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. 
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. 
  
Sagsfremstilling den 6. maj 2008 
Besigtigelse af sommerhuset Klitmarken 21 kl. 14.00. 
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
John Christensen deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet. 
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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2. Udarbejdelse af køreplaner 2009/2010  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Nordjyllands Trafikselskab (NT) meddeler den 17. april 2008, at NT har 
vurderet kommunens forslag til ændringer af køreplanerne og har 
beregnet de økonomiske konsekvenser heraf, og disse er som følger: 
  
Rute 79 teletaxa i Skagen 
Udvidelse af ordningen så der også køres søn- og helligdage 
  
NT vurderer, at brugen af den nuværende ordning hverdage og lørdage 
er stor, så derfor er der kundepotentiale i at udvide ordningen. Det 
betyder dog også en forventet kommunal omkostning på netto kr. 
27.000 årligt ved udvidelsen. 
  
Rute 99 ”Skagerakkeren” Blokhus-Hjørring-Hirtshals-Skagen 
Destinationsselskabet ”Toppen af Danmark” har foreslået, at ruten 
udvides til også at køre alle weekender fra starten af maj til slutningen 
af september samt hele efterårsferien. Frederikshavn Kommune har 
åbnet mulighed for en medfinansiering af denne ekstra kørsel, der ellers 
finansieres af Region Nordjylland. Udvidelsen vil betyde en ekstra 
omkostning på ca. kr. 860.000 kr. årligt, og indtægterne vurderes at 
være ca. kr. 190.000 årligt. Hermed vil den samlede ekstra 
nettoomkostning ved ordningen være ca. kr. 670.000 årligt. 
  
NT kan ud fra et økonomisk synspunkt ikke anbefale at udvide 
ordningen. Det er NT’s vurdering, at Region Nordjylland ikke i 
køreplanår 2009 vil være indstillet på at være medfinansierende til 
denne ekstra omkostning. 
  
Rute 222 Hjørring-Bjergby-Tversted 
Destinationsselskabet ”Toppen af Danmark” har foreslået, at ruten 
udvides, således at alle ture fortsætter til Ålbæk. Frederikshavn 
Kommune har åbnet mulighed for en medfinansiering af denne ekstra 
kørsel på ruten, der ellers finansieres af Hjørring Kommune. Udvidelsen 
vil betyde en ekstra omkostning på ca. kr. 835.000 årligt, og 
indtægterne vurderes at være ca. kr. 170.000 årligt. Hermed vil den 
samlede ekstra omkostning ved ordningen være ca. kr. 665.000 årligt. 
  
NT kan ud fra et økonomisk synspunkt ikke anbefale at udvide ruten. 
Det er NT’s vurdering, at Hjørring Kommune ikke i køreplanår 2009 vil 
være indstillet på at være medfinansierende til denne ekstra 
omkostning. Der skal desuden gøres opmærksom på, at den tilpasning 
mellem rute 222 og 224, der ønskes foretaget i forbindelse med 
udvidelsen, kun vil kunne ske i begrænset omfang, da begge ruter har 
vigtigere bindinger i forhold til ringetider på skoler og 
uddannelsessteder. Herudover anses det for urealistisk , at passagerer 
fra færgen i Hirtshals ønsker at benytte en forbindelse fra Hirtshals til 
Skagen med 2 busruter og 1 togrute. Her vil togforbindelserne være 
bedre alternativ. 
  
Teknisk Forvaltning oplyser, at udvidelsen af teletaxa i Skagen, kr. 
27.000 årligt forventes at kunne rummes inden for den økonomiske 
ramme i indeværende år og fremover. Samtidig skal forvaltningen gøre 
opmærksom på, at udvidelsen af rute 99 ”Skagerakkeren”, kr. 670.000 
årligt samt udvidelsen af rute 222, kr. 665.000 i alt kr. 1.335.000 årligt 
ikke vil kunne rummes inden for den økonomiske ramme. 
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Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

•          en udvidelse af teletaxaordningen i Skagen anbefales igangsat i 
indeværende år  

•          en udvidelse af rute 99 og 222 af økonomiske grunde ikke kan 
anbefales, men at sagen revurderes i forbindelse med 
igangsætning af Palm City 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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3. Indretning af cafe Sct. Laurentii Vej 15, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2809 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ejer ansøger om principiel tilladelse til indretning af cafe med 
udeservering på ovennævnte ejendom. På ejendommen har der tidligere 
været cykelforretning, der nu ønskes opdelt i 3 lejemål – det ene en cafe 
på ca. 100 m2. Cafeen får ca. 25-35 siddepladser inde og 15-20 m2 
udeareal med ca. 10-15 pladser. Cafeen lukker senest kl. 23, formentlig 
tidligere. 
  
Ansøgningen begrundes med, at der netop på denne ejendom er 
mulighed for udeservering på eget areal. Det er ansøgers opfattelse, at 
C2-området – øst for gågaden bliver et ret kedeligt område at gå 
igennem, hvis der ikke bliver mulighed for rekreative ophold undervejs. 
  
Ejendommen Sct. Laurentii Vej 15 er omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10, 
delområde 2. Heraf fremgår, at ejendommen skal anvendes til 
helårsbeboelse, udstillingsorienteret erhverv, forretningsvirksomhed, 
butikker, detailhandel og dagligvarehandel, liberalt erhverv og service, 
hoteller, restaurationer, klinikker, tegnestuer og lignende. Dog kan der 
ikke etableres yderligere restaurationer, isbarer, pølsebarer eller 
lignende, der har karakter af serveringssteder, hverken ude eller inde i 
facadebebyggelsen mod Sct. Laurentii Vej fra Hans Bagh Vej til 
Mindestøtten ved Daphnesvej/Markvej samt på visse ejendomme langs 
Østre Strandvej og Vestre Strandvej. 
  
Jf. forslag til ny lokalplan for samme område SKA.200.C2 skal 
ejendommen anvendes til centerformål dvs. butikker, liberalt erhverv, 
privat og offentlig service, hoteller, pensionater, serveringssteder og 
lignende, grønne områder samt helårsboliger. Serveringssteder 
(restaurationer, isbarer, pølsebarer og lignende) med indendørs og 
udendørs servering må ikke etableres indenfor lokalplanområdet. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Med de nye lokalplaner for Skagen Midtby er det hensigten at koncentrere 
serveringssteder med tilhørende udeservering på udpegede steder, hvor 
egentlig torvedannelse er mulig. Cafe med udeservering på ovennævnte 
ejendom vil være i modstrid med dette princip. 
Lokalplan nr. 100-C.10 har på vedtagelsestidspunktet opgjort antal 
facademetre med serveringssteder langs Sct. Laurentii Vej. Siden har 
adskillige af disse virksomheder lukket og ”serveringsstedsmetrene” er 
formindsket. Uagtet dette vurderes der ikke grundlag for at meddele 
godkendelse til cafeen, da beliggenheden strider mod princippet i det nye 
planforslag. 
  
Forvaltningen vil anbefale, at ansøgningen medtages som 
ændringsforslag/indsigelse i forbindelse med offentlighedsperioden for det 
nye planforslag for område C2. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          der meddeles afslag på den ansøgte cafe Sct. Laurentii Vej 15 
  
•          ansøgningen medtages som ændringsforslag/indsigelse i 

forbindelse med offentlighedsperioden for det nye planforslag for 
område C2 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 3 B1 Ansøgning og situationsplan.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning og situationsplan PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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4. Principiel ansøgning om udvidelse af dagligvarebuti kken 
Skagavej 104, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3318 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Arkitekt fremsender på vegne af ejer ansøgning om principiel tilladelse til 
udvidelse af ovennævnte forretning med 300 m2 fordelt på 200 m2 i 
stueetagen og 100 m2 på 1. sal. Tilbygningen placeres helt i skel mod 
nord på areal, der nu er varegård. 
  
Tilbygningen skal i stueplan anvendes til lager, halvdelen højlager i 2 
etager og på 1. sal over den anden halvdel af lageret servicelokaler som 
kontor og personalerum. Eksisterende lager inddrages delvis til udvidelse 

af eksisterende salgsareal med ca. 200 m2. 
  

Den nuværende butik har et bruttoetageareal på 1519 m2. Efter påtænkt 
udvidelse bliver den ca. 1819 m2. 
  

Ejendommen har et grundareal på 2739 m2. Den fremtidige 
bebyggelsesprocent bliver 66,4 %, en stigning fra 55,5 %. 
  
Butikken disponerer i dag over 32 p-pladser på egen grund og 19 p-
pladser som nabogrund, der også anvendes af frisør/solcenter. Fremtidig 
reduceres antallet af p-pladser på egen grund til 26 p-pladser. 
  
Ansøgningen begrundes med følgende: 
Forretningen har mærket, at Skagen by i de senere år har udviklet sig 
mod Nordstranden i takt med udstykning af nye grunde. Ansøger vil 
gerne kunne være med i denne udvikling og tilbyde nuværende og 
kommende beboere i bydelen og byens turister et moderne supermarked 
med et bredt og velassorteret sortiment. 
  
Logistik og varehåndtering i forretningen ønskes optimeret ved udvidelse 
af denne. Samtidig ønskes lagerforholdene ændret så dobbelthåndtering 
undgås og personaleforholdene forbedret. Alt for at skabe forbedret 
arbejdsmiljø samt bedre mulighed for at overholde kravene i forhold til 
fødevarelovgivningen. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplanen 2005 for Skagen, område 
til etageboligbebyggelse. Der er ingen lokalplan. 
  
Af kommuneplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse 
med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig- og privat service 
o.l., herunder dagligvarebutikker til områdets forsyning, samt erhverv, 
som ville kunne foregå uden genevirkninger og uden, at området karakter 
af boligområde ændres. 
  
Dagligvarebutikker højst 200 m2 pr. butik. Max. bebyggelsesprocent på 
50 %, højst 2½ etage og en max. højde på 11 meter. 
  
Jf. Lov om planlægning § 5n. kan der udenfor bymidter planlægges for 
placering af enkeltstående butikker, der alene tjener lokalområdets 

daglige forsyning med en størrelse på max. 1000 m2. Ved beregning af 
bruttoetagearealet kan fratrækkes areal til personalefaciliteter, dog max. 

200 m2. 
  
Den påtænkte tilbygning placeret helt i skel med en højde på 6 meter, 
1,3 meter højere end eksisterende bebyggelse samt øget 
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bebyggelsesprocent kræver særlig godkendelse jf. bygningsreglement 
2008 kap. 2.1 og kap. 5.5.3 (krav til brandmur). Eksisterende butik ligger 
også helt i nordskel. 
  
Forvaltningens vurdering: 

Den eksisterende dagligvarebutik er med sine 1519 m2 større end 
planlovens intentioner for butikker til daglig forsyning af et lokalområde. 
Med sin beliggenhed midt i udbygget boligområde og i en afstand af ca. 
500 meter fra den igangværende boligudbygning mod nord opfylder 
butikken de intentioner planloven søger tilgodeset ved planlægning for 
nye butikker – god tilgængelighed for alle trafikarter og begrænsede 
transportafstande i forbindelse med indkøb. 
  
Uagtet dette vurderer forvaltningen ikke, at der kan meddeles tilladelse til 
udvidelse af butikkens nuværende bruttoetageareal. Dette også under 
hensyn til, at havde der været lokalplan for området uden angivelse af 
butiksstørrelse, og her ønskes indplaceret ny dagligvarebutik, har 
ændring i detailhandelsreglerne pr. 1. juli 2007 sat en 

størrelsesbegrænsning på max. 1000 m2 for sådanne butikker. 
  
Jf. beregningsreglerne for butikkers bruttoetageareal kan areal af 

personalefaciliteter op til 200 m2 fratrækkes. De i projektet påtænkte nye 
personalerum øger således ikke butikkens bruttoetageareal. På den 
baggrund vurderer forvaltningen, at den del af projektet kan godkendes 
jf. gældende detailhandelsregler i Lov om planlægning. 
  
Bygningsreglement 2008 muliggør en bebyggelsesprocent op til 60 % for 
etagebebyggelse i et område, der i kommuneplanen er udlagt hertil. Ved 
butikkens udvidelse kun med personalerum kan denne 
bebyggelsesprocent overholdes, men dog først godkendes efter afholdt 
partshøring. 
  
Nuværende parkeringsforhold også i lidt reduceret antal – 32 p-pladser 
på butiksejendommen og 19 p-pladser på naboejendommen vurderes 
tilstrækkeligt, idet kravet til dagligvarebutik på samme størrelse i Skagen 
midtby er 37 p-pladser jf. gældende parkeringsregulativ. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          meddele ansøger, at der principielt kun er mulighed for udvidelse 
af dagligvarebutikken med nye personalefaciliteter. Butikkens 
nuværende bruttoetageareal ønskes fastholdt 

  
•          ansøger fremsender nyt projekt i overensstemmelse hermed som 

grundlag for behandling med hensyn til fremtidig 
bebyggelsesprocent, placering i forhold til skel mv. 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 4 B1 Ansøgning med projekt - redegørelse fra ansøger.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning med projekt - redegørelse fra ansøger PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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5. Etablering af lokalcenter og opførelse af boliger 
Doggerbanke 2, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3321 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Tegnestuen Skagen ansøger på vegne af ejer om tilladelse til etablering 
af lokalcenter i forbindelse med eksisterende dagligvarebutik og frastykke 
areal med henblik på opførelse af tæt-lav boligbebyggelse på den 
frastykkede del af ejendommen. Eksisterende bolig og mindre 
butik/grillbar ønskes samtidig nedrevet. 
  

Ejendommen har et grundareal på i alt 8667 m2 og består af 
dagligvarebutik på 1385 m2, mindre butik på 97 m2 og bolig på 148 m2. 
  
Ejer af eksisterende dagligvarebutik ønsker at udvide bygningen og 
etablere et lokalcenter med flere lejemål under samme tag som f.eks. 
bagerudsalg, slagterudsalg, blomster mv. i alt op til 6 lejemål fra 30-180 

m2. Eksisterende dagligvarebutik udvides ikke. Lokalcenteret får et 
samlet areal på 2370 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 40 %.  
  
I forbindelse hermed etableres min. 50 parkeringspladser med 
handicapparkering tæt ved hovedindgangen. Der er i dag ca. 30 
parkeringspladser på ejendommen. Fremtidig ønskes også adgang for 
kørende trafik fra Nordsøvej. 
  
Største delen af eksisterende butik bibeholdes, og der bygges videre i 
samme byggestil med sammenbyggede saddeltage, dog bliver der ca. 
midt på vestfacaden er nyt indgangsparti, der springer frem og samtidig 
markerer sig i højden. 
  
I forbindelse med etablering af lokalcenteret ønskes ejendommen opdelt 

således, at 2742 m2 mod nord frastykkes med henblik på opførelse af 
tæt-lav boligbebyggelse, konkret 8 boliger i 1½ etage på hver 120 m2 
med lille privat udeareal og i øvrigt placeret i grønt fællesområde. Der 
etableres 12 parkeringspladser i området. Bebyggelsesprocent max. 35 
%. 
  
Husene tænkes opført med en atrazitgrå facadebeklædning af 
eternitplader og saddeltag og tagrender i zink. 
  
Ejendommen Doggerbanke 2 er beliggende i kommuneplan 2005 for 
Skagen, område til tæt-lav boligbebyggelse og omfattet af lokalplan nr. 
129 – B.58 delområde C1. 
  
Af kommuneplanen fremgår, at grundstørrelsen mindst skal være 400 m2 
pr. bolig. Ved ungdomsboliger, ældreboliger og lignende mindst 300 m2 
pr. bolig. Bebyggelsesprocenten for området som helhed max. 30 %. 
Opholdsareal mindst 100 % af etagearealet og 1½ P-plads pr. bolig. 
  
Lokalplanens delområde C1 må kun anvendes til lokalt centerformål. Der 
må således kun etableres dagligvareforretninger, kiosker og lignende til 
betjening af lokalområdet. I området kan desuden etableres institutioner 
f.eks. vuggestue og børnehave. Der kan ikke etableres yderligere 
overkørsler til Nordsøvej.  
  
Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at 
fastholde dele af det udlagte centerområde til etablering af nye 
institutioner. 
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Jf. Lov om planlægning § 5 r. kan nye butikker, der etableres på 
baggrund af lokalplaner offentliggjort før 1. juli 2007, og hvor der i 
lokalplanen ikke er angivet butiksstørrelser, for butikker til et 

lokalområdes forsyning ikke overstige 1.000 m2 bruttoetageareal. 
  

Eksisterende dagligvarebutik er på 1385 m2 og udvides ikke.  
  
Planloven giver endvidere mulighed for at udlægge nye lokalcentre uden 

for bymidter med en størrelse på op til 3.000 m2 bruttoetageareal. 
Realisering af gældende lokalplan med et lokalcenter på 2370 m2 inkl. 
adgangsarealer strider således ikke mod lovens intentioner. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Kommuneplan 2005 for Skagen udlægger hele ejendommen til tæt-lav 
boligbebyggelse. Opførelse af 8 mindre boliger på frastykket areal mod 
nord er således i overensstemmelse med kommuneplanens intention og 
kan realiseres gennem ny lokalplan. 
  

Projektet omfatter 8 boliger på hver 120 m2 på et areal på 2742 m2 
svarende til en grundstørrelse incl. del af fællesareal på knap 350 m2 og 
en bebyggelsesprocent på 35 %. Der er mulighed for tilstrækkelig 
opholdsareal og parkering. 
  
Naboarealet øst for den påtænkte frastykning er jf. gældende lokalplan 
udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en mindste grundstørrelse på 300 
m2 og bebyggelsesprocent på 30 %. Bygningsreglement 2008 giver 
mulighed for en bebyggelsesprocent på max. 40 % for tæt-lav 
boligbebyggelse. 
  
På den baggrund vurderer forvaltningen, at det fremsendte projektforslag 

med en grundstørrelse på knap 350 m2 og bebyggelsesprocent på 35 % 
kan være grundlag for udarbejdelse af ny lokalplan. 
Igennem lokalplanprocessen vurderes om de foreslåede materialer 
atrazitgrå facadebeklædning af eternitplader og saddeltag og tagrender i 
zink passer ind med den eksisterende boligbebyggelse i området. 
  
Realisering af det påtænkte lokalcenter kan ske indenfor rammer af 
gældende lokalplan.  
De foreslåede nye adgangsforhold til centeret kan godkendes, idet 
overkørsel til Nordsøvej forudsættes ensrettet kun som indkørsel. Med 
baggrund af den heraf forbedrede trafikafvikling på ejendommens 
parkeringsareal, dispenseres fra lokalplanens bestemmelser om 
adgangsbegrænsning til denne vej. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          godkende at frastykket areal mod nord kan anvendes til tæt-lav 
boligbebyggelse gennem ændret planlægning forestået af ansøger  

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 5 B1 Ansøgning med projekt.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning med projekt PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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6. Opførelse af erhvervsbebyggelse med kontor og bolig  på 
ejendommen matr. nr. 82 g Understed NØ, Vangen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3320 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ejer af ovennævnte ejendom ansøger om principiel tilladelse til opførelse 
af supplerende bebyggelse indeholdende kontor og beboelse i forbindelse 
med køb og salg af personbiler på ovennævnte ejendom. 
  
På ejendommen ligger i forvejen autoværksted med tilhørende beboelse, 
der er overtaget af ejers søn. Autoværkstedet har været drevet af sønnen 
de sidste 8 år. 
  
På sigt påtænkes boligen ved autoværkstedet nedlagt med henblik på 
udvidelse af værkstedet og de 2 virksomheder, værkstedet og bilsalget 
sammenlagt. 
  
Den påtænkte nybygning placeres så langt mod vest op mod 
boligområdet langs Øksnebjergvej som muligt (15-20 meter). 
  
Ejer påtænker endvidere at erhverve det kommunalt ejede areal matr. nr. 
15 k Understed NØ nord herfor, for på denne måde at have retten til at 
kunne afgøre dette areals fremtidige anvendelse. 
  
Ejendommen matr. nr. 82 g Understed NØ er beliggende i 
kommuneplanen, Erhverv og Miljø område E. 09.03, delområde b og 
omfattet af lokalplan nr. 09.03.02 delområde B. 
  
Heraf fremgår, at området må anvendes til mindre håndværks- og 
værkstedvirksomheder samt motorvejsrelaterende transport- og 
speditions- og lagervirksomhed som kan give anledning til mindre 
påvirkning af omgivelserne. Desuden må der indrettes 
motorvejsrelaterede overnatningsfaciliteter, forretninger eller lignende 
servicevirksomhed såsom etablering af overnatningsrasteplads for 
autocampere, som har tilknytning til de pågældende virksomheder. 
  
Der må i delområde B ikke etableres nye boliger, herunder 
værelsesudlejning eller selskabslokaler og lignende. 
  
Denne sidste bestemmelse er en direkte opfølgning på lokalplanens 
formål om at styrke erhvervsfunktionen i området ved at hindre 
yderligere boligudbygning i erhvervsområdet. 
  
Forvaltningens vurdering: 
I erhvervsområdets del nord for Øksnebjergvej ligger der i dag 5 boliger. 
2 af disse boliger begge placeret i den nordlige del af Nordvej har ingen 
erhvervsmæssig tilknytning. 
  
Gennem hele Transportscenter Nords levetid har der været større og 
mindre støjmæssige problemer mellem den virksomhedsmæssige 
aktivitet i Centeret og boligerne i området. 
  
På den baggrund kan Forvaltningen ikke anbefale opførelse af ny 
erhvervsbebyggelse også indeholdende en bolig selv om denne placeres 
så langt fra Centeraktiviteterne som muligt og eksisterende bolig på 
samme ejendom på sigt nedlægges. Ny boligbebyggelse er i strid med 
lokalplanens formål.   
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Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 

  
•          med baggrund i delområde B’s bestemmelser om, at der ikke 

må etableres nye boliger, at der meddeles afslag på 
etablering af ny beboelse i forbindelse med opførelse af 
påtænkt erhvervsbyggeri i forbindelse med bilsalg på 
ejendommen matr. nr. 82 g Understed NØ, Vangen 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 6 B1 Ansøgning med situationsplan.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning med situationsplan PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Sagen genoptages. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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7. Opførelse af ny bebyggelse Damstedvej 27, Skagen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3476 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ejer af ovennævnte ejendom har ansøgt om byggetilladelse til opførelse 
af nyt parcelhus og carport samt nedrivning af eksisterende bebyggelse 
på ovennævnte ejendom. 
  
Nybygningen ønskes opført i 1½ etage med trempel og placeret så langt 
mod syd/øst som mulig umiddelbart ud til det fredede klitområde. 
  
Nybygningen har et etageareal på 212 m2 fordelt med 122 m2 i stueplan 
og 90 m2 på 1. sal. Endvidere er 1. salen trukket ind således, at der uden 
om denne er terrasse samt terrasse mod syd/øst i alt 77 m2 (hævet 3 
meter over omgivelserne). 
  
Eksisterende bebyggelse er beliggende langs Damstedvej i grunden 
anden ende. 
  
Ejendommen er beliggende i kommuneplan 2005 for Skagen, område til 
åben-lav bebyggelse og omfattet af Bygningsvedtægten for Skagen 
Købstadskommune, delområde D. 
  
Heraf fremgår, at udnyttelsesgraden ikke må overstige 0,20, 1 etage med 
udnyttet tagetage og max. højde 8,5 meter samt en skelafstand på min. 
2,5 meter. 
  
Jf. vedtægtens § 22 -bebyggelsens ydre fremtræden - kan en 
byggetilladelse gøres afhængig af, at bebyggelsen i sine væsentlige træk 
får en sådan ydre fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige 
bebyggelse på stedet kan opnås en god helhedsvirkning. I 
byggetilladelsen kan der stilles de krav, der er nødvendige for, at 
bebyggelsen såvel som hegning, skiltning m.v. kan fremtræde på en i 
forhold til omgivelserne og til den øvrige bebyggelse på stedet rimelig og 
forsvarlig måde. 
  
Når ovennævnte hensyn eller arkitektoniske hensyn i øvrigt kræver det, 
kan byrådet forlange, at en bebyggelses ydre fremtræden bevares i 
samme skikkelse, i hvilken den forefindes, således at ændringer af disse 
forhold kun må udføres med byrådets forudgående godkendelse. 
Beslutninger efter sidste afsnit skal tinglyses på ejendommen og kan 
påklages. 
  
Forvaltningens vurdering: 
Ejendommen Damstedvej 21-31 er som enkeltejendomme ikke medtaget 
i kommuneatlasset som bevaringsværdige. De 6 ejendomme er opført 
samlet først i 1950-erne. Da grundene er ret smalle er bebyggelsen 
placeret forskudt – 3 huse ved vejen og 3 huse lidt længere inde på 
grundene. Ingen af grundene har bebyggelse placeret ud mod det åbne 
klitlandskab. 
  
I kommuneatlasset er den samlede bebyggelse afbildet ved skitse og 
teksten ”fint afsluttet mod det åbne land”. Jf. atlasset tåler det flade 
landskab inden Damsted Klit ikke yderligere belastning med bebyggelse 
og den grønne kile, der i dag strækker sig fra kysten og ind til 
Frederikshavnsvej bør forstærkes og understreges i de kommende års 
behandling af byens grænse mod landskabet. 
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Placering af den nye bebyggelse som ansøgt er i modstrid med 
ovennævnte anbefalinger. 
  
Den for ejendommen gældende Bygningsvedtægt har ingen 
bestemmelser om placering af ny bebyggelse på de enkelte grunde og 
forbud mod nedrivning af eksisterende bebyggelse. Der er bestemmelser 
for omfanget af bebyggelsen og bebyggelsens ydre fremtræden, herunder 
tilpasning til omgivelser mv. Bygningsvedtægten hindrer således ikke 
opførelse af bebyggelse med den påtænkte placering. 
  
Det er forvaltningens vurdering, at det i denne sag er vigtigt at fastholde 
det nuværende bebyggelsesmønster og dermed friholde grundens areal 
ud mod det fredede klitareal for bebyggelse. 
Forvaltningen vil anbefale, at ansøger ændrer projektet, således at ny 
bebyggelse placeres samme sted som nuværende bebyggelse og, at 
nybygningen i sit arkitektoniske udtryk tilpasses den nuværende 
bebyggelse i området. Efterkommes dette ikke anbefales at nedlægge et 
forbud efter planlovens § 14 med henblik på at hindre realisering af 
projektet og straks igangsætte udarbejdelse af bevarende lokalplan for 
hele Vesterby.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          meddele ansøger, at byggeprojektet med den påtænkte 
placering og arkitektoniske udtryk ikke kan godkendes. 
Bebyggelsen skal placeres samme sted som nuværende 
bebyggelse og skal i sit arkitektoniske udtryk tilpasses den 
nuværende bebyggelse i området 

  
•          efterkommer ansøger ikke dette, meddeles påbud efter 

planlovens § 14 med henblik på at hindre det påtænkte 
byggeprojekt  

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 7 B1 Byggeprojekt samt bemærkninger.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Byggeprojekt samt bemærkninger PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes dog således, at der iværksættes lokalplanudarbejdelse. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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8. Tilladelser til jordvarmeanlæg med lodrette 
varmeslanger  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3602 
Sbh: TF/kihm 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Et jordvarmeanlæg består af en varmeveksler (”varmeopsamler”) 
bestående af et væskefyldt rør i jorden. Væsken optager varme fra 
jorden og via en varmepumpe koncentreres varmen således, at den kan 
bruges til opvarmning/varmt brugsvand. 
  
Traditionelt placeres varmeslangerne vandret ca. 0,6 m under terræn. 
Kommunerne modtager imidlertid pt. ansøgninger om at placere 
varmeslangerne i lodrette boringer, typisk til ca. 80 meters dybde. 
  
Den potentielle trussel mod grundvandet fra alle typer af 
jordvarmeanlæg består af udsivning af væske (vand med ca. 30 % 
frostsikringsmiddel) i jorden og grundvandet, hvis der opstår lækager. 
Ved lodret placerede varmeslanger vil det ikke være muligt at fjerne 
installationerne i boringen når jordvarmeanlægget ikke længere er i 
brug. Dog kan væsken fjernes. 
  
Tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg gives i henhold til 
Miljøministeriets Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, Bekendtgørelse 
om jordvarmeanlæg, nr. 1203 af 20. november 2006. 
  
I bekendtgørelsen er der ikke opstillet krav til f.eks. udførelsen af 
boringer samt tekniske specifikationer som fx. rørtype og rørsamlinger. 
Kommunen kan imidlertid ifølge bekendtgørelsens § 4 stk. 3 skærpe 
vilkårene i bekendtgørelsen eller stille yderligere vilkår for 
jordvarmeanlæggets etablering, drift og egenkontrol.  
  
Bekendtgørelsen tager ikke tilstrækkelig hensyn til 
grundvandsbeskyttelse ved lodrette jordslanger, og Miljøstyrelsen har 
derfor i efteråret 2007 nedsat en arbejdsgruppe, som skal opstille 
vejledende retningslinier i forbindelse med grundvandsbeskyttelse ved 
etablering af jordvarmeanlæg med lodrette slanger. 
  
Før jul var udmeldingen fra arbejdsgruppen, at der ville foreligge en 
vejledning fra arbejdsgruppen i februar 2008, forventet dato for hvornår 
rapporten er klar til udsendelse er herefter udskudt ad flere gange. 
  
Da kommunen pt. har modtaget to ansøgninger, hhv. november 2007 
og januar 2008, er der derfor opstillet nedenstående forslag til 
midlertidige retningslinier for sagsbehandlingen i Frederikshavn 
Kommune. Retningslinierne ligger ud over de krav til jordvarmeanlæg, 
som findes i bekendtgørelsen.  
  
Der gives ikke tilladelse til jordvarmeanlæg med lodrette 

varmeslanger: 
•          i indvindingsoplande til almene vandforsyninger.  
•          indenfor 300 meter fra en almen vandforsyningsboring og 50 m 

fra andre vandindvindingsanlæg.  
  
Der stilles følgende tekniske vilkår ud over krav i bekendtgørelsen ved 
meddelelse af tilladelse til boringsbaserede jordvarmeanlæg af hensyn 
til grundvandsbeskyttelse: 
  
Vilkår vedrørende udførelse og sløjfning af boring: 
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1.             Boringerne skal udføres i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 1000 af 26/07 2007, Bekendtgørelse om 
udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 
Boringerne udføres som A-boringer. 

2.             Boringen skal sløjfes, hvis tilladelsen bortfalder, tilbagekaldes 
eller hvis boringen ikke længere benyttes. Sløjfning skal ske 
forskriftsmæssigt efter bestemmelserne i Miljøministeriets 
bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 
brønde på land. Forinden sløjfning skal 
varmetransmissionsmediet pumpes op fra varmeveksleren.  

  
Vilkår vedrørende varmetransmissionsmedium: 

1.             Som varmetransmissionsmedie må der ikke anvendes andet 
end blandinger af ikke-denatureret IPA-sprit 
(isopropylalkohol) og vand. Der kan dog godkendes andre 
kemiske stoffer, hvis det kan dokumenteres, at disse er 
mindst lige så miljøvenlige i forhold til 
grundvandsbeskyttelsen. 

  
Vilkår vedrørende slanger i varmesystemet: 

1.             Rørene i varmeslangesystemet skal være af polyethylen og 
dimensioneret til et tryk på mindst 600 kPa (PN6). Rørene 
skal være DS-godkendte og mærket med DS 719. Tilsvarende 
kvalitet kan accepteres hvis kvaliteten dokumenteres. 

2.             Ved etablering af anlægget må samling mellem jordslangerne 
og slanger til varmepumpe kun ske med inspektionsadgang. 
Samlinger skal være trækfaste.  

  
Vilkår vedrørende kontrolforanstaltninger: 

1.             Når anlægget er færdigt, skal der rettes henvendelse til 
Frederikshavn Kommune vedrørende aftale af tidspunkt for en 
eventuel besigtigelse.  

2.             Anlægget skal tæthedsprøves efter etableringen. Samlinger 
skal være fritlagte under prøvningen. Dette gælder ligeledes 
ved reparationer. Anmeldelse skal ske til Frederikshavn 
Kommune senest 3 dage før tæthedsprøven foretages.  

3.             Senest 3 måneder efter anlæggets færdiggørelse skal der 
fremsendes følgende til Frederikshavn Kommune:  
a.             Borerapport vedrørende de nye boringer.  
b.             Dokumentation af tæthedsprøvning.  
c.              Målsat ledningsplan for rør fra boring til 

varmepumpe. Ledningernes placering i forhold til skel 
og bygninger skal fremgå af planen.  

4.             Væsker eller andre materialer, der stammer fra tømning af 
jordvarmeveksleren eller sløjfning af boringen, skal 
bortskaffes på en måde godkendt af kommunen.  

  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          det opstillede administrationsgrundlag benyttes indtil videre ved 
udarbejdelse af tilladelser til jordvarmeanlæg med lodrette 
varmeslanger 

  
•          administrationsgrundlaget bringes i overensstemmelse med de 

retningslinier, som bliver udstukket i rapporten fra 
Miljøstyrelsens arbejdsgruppe, når denne foreligger 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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9. VVM-redegørelse og miljørapport for indvinding af 
rødbrændende ler ved Grønhede, Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/642 
Sbh: TF/mine 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Monier, Volstrup Teglværk, udvinder rødbrændende ler til produktion af 
teglsten på Volstrup Teglværk. Virksomheden ønsker at påbegynde 
indvinding af ler på et større område, som grænser op til det eksisterede 
indvindingsområde ved Grønhede syd for Sæby. 
  
Det ansøgte indvindingsområde ligger ved Grønhede syd for Sæby. 
Arealet ejes af Jens Peter Gadensgaard og er beliggende på adresserne 
Østkystvejen 4 og Ørtoftvej 13, 9300 Sæby. Området har et areal på 
99,9 ha, og der søges indvindingstilladelse for en periode på 40 år. Det 
ansøgte indvindingsområde indeholder et eksisterende 
indvindingsområde. Denne VVM-redegørelse omfatter hele området, dvs. 
både det eksisterende og det kommende indvindingsområde. Ansøgning 
om råstoftilladelse omfatter ligeledes hele området 
  
Der ønskes indvundet ca. 30.000 tons ler pr. år, svarende til ca. 12.000 
til 18.000 m3. Indvindingen sker etapevis i mindre områder på ca. 3-4 ha 
afhængig af tykkelsen af laget med rødbrændende ler. 
Indvindingen forventes samlet set at forløbe over ca. 30 arbejdsdage pr. 
år. Indvindingen foretages i perioden fra og med april til og med oktober. 
Det angivne tidsrum omfatter også tidsforbrug til klargøring og 
reetablering af området. Indvindingen er meget afhængig af 
vejrforholdene, idet nedbør forhindrer arbejdet. Arbejdsprocessen sker 
ved, at overjorden fjernes, omkring 0,5-2 m af lerlaget (den 
rødbrændende ler) tages af og køres til Volstrup Teglværk. Herefter 
lægges overjorden tilbage, og området kan igen benyttes til 
landbrugsdrift. Når området efterlades efter endt indvinding, fremstår det 
som uberørt landbrugsjord.  
  
Omfanget af den ansøgte, fremtidige indvinding svarer til den indvinding, 
der sker i dag – også hvad angår antallet af anvendte maskiner. Da der 
ikke vil blive indvundet så meget ler på årsbasis som nu, vil antallet af 
arbejdsdage blive reduceret i forhold til i dag. Forskellen fra i dag er 
derfor, at indvindingsområdet udvides, og at tidsrummet for indvindingen 
derfor forlænges. 
  
Det ansøgte indvindingsområde ligger i råstofområde i forhold til den 
gamle regionplan 2005, og er også med i den nye råstofplan for Region 
Nord. 
  
Området der ønskes indvundet fra er tillige beliggende i område, som i 
regionplan 2005 er udpeget som Område med Særlig 
Drikkevandsinteresse (OSD-område). Området er samtidig kortlagt og 
udpeget som indvindingsopland til Ørnedalsværket, som er et alment 
vandværk ejet af Frederikshavn Forsyning. Området er desuden i 
regionplan 2005 udlagt som indsatsområde med hensyn til nitrat, idet 
området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde med nogen 
sårbarhed. 
  
VVM-redegørelsen samt i forhold til kommunplantillæg, den strategiske 
miljøvurdering, behandler begge indvindingsprojektets påvirkninger af 
miljøet. Frederikshavn Kommunes forvaltning er i processen blevet hørt i 
alle forhold. I forhold til affald, støj, støv, jordbrugsressourcer, 
naturpåvirkninger, ressourceforbrug, trafiksikkerhed, socioøkonomiske 
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forhold samt påvirkning af vandmiljøet omhandler redegørelsen de 
overvejelser man fra ansøger har gjort sig for at minimere de negative 
påvirkninger projektet har. Fra forvaltningens side er specielt to forhold 
blevet påpeget som kritiske: 
  

1.             krav om udelukkende at benytte Ørtoftvej, som 
forbindelsesvej til Ålborgvej/Volstrupvej i forbindelse med 
transport til teglværket af det opgravede materiale 

2.             krav om at GEUS (tidl. Danmarks Geologiske Undersøgelser) 
kan bekræfte at grundvandsressourcerne er sikret mod 
forurening af pesticider og nitrat under og efter indvinding. 

En undersøgelse (Pestiler-rapport, 1995) i det oprindelige 
indvindingsområde, (foretaget på foranledning af Nordjyllands Amt 
konkluderer), at grundvandet ikke belastes ved indvinding af 
rødbrændende ler. For at rapportens konklusioner kan gælde for det 
fremtidige indvindingsområde er det afgørende, at et omfattende 
moniteringsarbejde iværksættes, sådan som indvinder foreslår. 
  
Dette indebærer, at lerets egenskaber undersøges for at sikre, at 
konklusionerne fra PESTILER rapporten kan anvendes. Undersøgelserne 
foretages af GEUS på udvalgte boringer. Desuden skal der inden en 
eventuel lerindvinding i det sortskraverede område etableres en 
moniteringsboring, så kvaliteten af vandet i det øvre magasin løbende 
kan kontrolleres. Undersøgelses- og analyseprogrammet aftales forinden 
mellem Frederikshavns Kommune og Volstrup Teglværk med faglig 
bistand fra GEUS.  
  
Resultaterne af de forundersøgelser, som teglværket foretager i de 
enkelte delområder fremsendes til Frederikshavns Kommune inden 
råstofgravningen igangsættes. Som dokumentation fremsendes 
borejournaler for de udførte boringer samt et kort over lerlagets tykkelse 
og egenskaber. 
  
Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at 
  

•          Plan- og Miljøudvalget godkender VVM-redegørelsen med 
tilhørende forslag til kommuneplantillæg 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 9 B1 Kortbilag til VVM-redegørelse_Grønhede - figur 1-3.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kortbilag VVM-redegørelse Grønhede – figur 1-3 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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10. Forslag til Lokalplan SKA.233.B Søndergårdvej i Ålb æk 
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4480 
Sbh: TF/poha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
I forlængelsen af Plan- og miljøudvalgets møde den 4. december 2007 
foreligger der nu et lokalplanforslag for et nyt boligområde i Ålbæk til 
offentliggørelse. Lokalplanforslaget omfatter et 3,9 ha stort område 
omkring Søndergårdvej i den sydlige del af byen, der strækker sig fra 
Skagensvej til strandengene langs Kattegat. Lokalplanområdet er i 
kommuneplanen for Gl. Skagen kommune udlagt til åben lav 
boligbebyggelse med henblik på fastholdelse af børnefamilier i Ålbæk. 
  
Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 24 helårsboliger i området med 

en grundstørrelse på mellem 700 m2 og 1500 m2. 
  
Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på, at udforme et attraktivt 
boligområde af høj kvalitet, der er indpasset i forhold til omgivelserne og 
nærheden til kystlandskabet. Lokalplanforslaget lægger op til, at 
bebyggelsen tilstræbes opført som bæredygtigt byggeri ved anvendelse 
af bæredygtige byggematerialer. I lokalplanforslaget er der stillet krav 
om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse efter 
bygningsreglementet bestemmelser herom.  
  
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget der konkludere, 
at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke 
skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          lokalplanforslaget sendes i offentlig debat 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 10 B1 Forslag til Lokalplan SKA.233.B Søndergårdsvej i Ålbæk.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan SKA.233.B Søndergårdvej i 

Ålbæk 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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11. Forslag til Lokalplan SKA 200 C1, SKA 200 C2, SKA 2 00 
C3, SKA 200 C4, SKA 200 C5  
  
  

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

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

•          at garager, carporte, udhuse kan opføres i naboskel 
•          at p-pladser skal som udgangspunkt etableres på egen grund 
•          at Skolevej/Havnevej ensrettes fra Chr. 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 maksimalt 2000 m2, gældende for hele 
centerområdet, og bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker ændret fra 

maksimalt 700 m2 til maksimalt 1200 m2, alene gældende for 
centerområdet C4. - Baggrunden herfor er, at grænseværdierne generelt 
er hævet til maksimalt 3500 m2 for dagligvarer og maksimalt 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 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 
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 Fiskernes Ffiskeindustri 
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 Miljøudvalgets møde 
den 6. november 2007 ønsker forvaltningen derfor en drøftelse af og 
stillingtagen til: 

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

detailhandelsstruktur med overvejende mindre 
specialvarebutikker. 

•          Havnesporets omlægning til andre aktiviteter, - herunder 
serveringssteder og lignende 

  
Sagen udsættes på Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. november 2007. 
  
Der henvises til de tidligere udsendte lokalplanforslag 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 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 
sikre ”Trælasten” i området. Jf. Planlovens detailhandelsbestemmelser 
kan der i tilknytning hertil etableres en butiksdel (byggemarked) på 

maksimalt 2000 m2 bruttoetageareal. Endvidere foreslås området 
afgrænsning reduceret som vist på kortbilag, således at denne del af C4 
udtages for senere fornyet planlægning. 
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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 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 – 2. juli 2008 
  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget den 8. april 2008  
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 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. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 16. april 2008  
Økonomiudvalget følger flertalsbeslutning fra Plan- og Miljøudvalgets 
møde den 8. april 2008 med den tilføjelse, at området Havnevej ved 
krydsningen Sct. Laurentii Vej planlægges som torvedannelse. 
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 23. april 2008 
Taget af dagsordenen. 
  
Fraværende: Hanne Welander m/afbud 
  
Supplerende sagsfremstilling – Plan- og Miljøudvalget den 
6. maj 2008 
Med henvisning til Økonomiudvalgets møde den 16. april 2008, pkt. 28 
fremlægges planforslag til centerområdet, der har til hensigt 
  

•          at udvide centerområdet på arealerne omkring 
banegårdsbygningen, jf. C1 kortbilag, delområde A og at udvide 
centerområdet på arealer nord for banegårdsterrænet, omkring 
remisebygningen. Skolemarken medtages ikke i 
centerlokalplanen. 

  
Der fastlægges særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser for 
arealerne omkring Banegårds- bygningen (delområde A i centerlokalplan 
SKA.200.C1).  Arealerne nord for jernbaneterrænet, ved 
remisebygningen, medtages i ny lokalplan SKA.200.C5 til boligformål 
med  bestemmelser, svarende til de bestemmelser, der gælder for 
naboområdet, lokalplan nr. SKA. 207.B, som tidligere vedtaget af gl. 
Skagen kommune. Lokalplan nr. SKA.207.B  aflyses hermed og omfattes 
af ny lokalplan SKA.200.C5. Remisebygningen indgår i lokalplanen, og vil 
blive søgt omdannet til boliger. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Lokalplanforslagene SKA.200 C1, C2, C3, C4 og C5 med 
tilhørende kommuneplantillæg indstilles vedtaget af byrådet og 
fremlagt i 12 ugers offentlig høring i perioden 11. juni 2008 – 3. 
september 2008 

  
Bilag   Fordeling 
1. Lokalplanforslag SKA.200.C1 28. april 2008 PMU 
2. Lokalplanforslag SKA.200.C2 28. april 2008 PMU 
3. Lokalplanforslag SKA.200.C3 28. april 2008 PMU 
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Elektroniske bilag: 

 Pkt. 11. B1 Lokalplanforslag SKA.200.C1 28. april 2008.pdf 
 Pkt. 11. B2 Lokalplanforslag SKA.200.C2 28. april 2008 - bilaget kan 

ikke vises.pdf 
 Pkt. 11. B3 Lokalplanforslag SKA.200.C3 28. april 2008.pdf 
 Pkt. 11. B4 Lokalplanforslag SKA.200.C4 28. april 2008.pdf 
 Pkt. 11. B5 Lokalplanforslag SKA.200.C5 28. april 2008 - bilaget kan 

ikke vises.pdf 

4. Lokalplanforslag SKA.C4 28. april 2008 PMU 
5. Lokalplanforslag SKA.200.C5 28. april 2008 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes dog således, at Paul Rode Andersen og Brian Pedersen 
ønsker, at arealet omkring banegårdspladsen udtages med henblik på en særskilt 
høringsfase. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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12. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 232 B og 
Kommuneplantillæg 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 Kommuneplantillæg 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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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 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 - 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 

  
Beslutning – Plan- og Miljøudvalget den 8. april 2008  
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen kan ikke 
tiltræde indstillingen. 
  
Beslutning – Økonomiudvalget den 16. april 2008  
Anbefales til byrådets godkendelse. 
 
Ole Rørbæk Jensen (T) og Søren Visti Jensen (F) kan ikke tiltræde 
indstillingen. 
  

  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 23. april 2008 
Taget af dagsordenen. 
  
Fraværende: Hanne Welander m/afbud 
  
Supplerende sagsfremstilling – Plan- og Miljøudvalgets 
møde den 6. maj 2008  
Med henvisning til beslutningerne på Plan- og Miljøudvalgets møde den 8. 
april 2008 og Økonomiudvalgets møde den 16. april 2008 har Bygherren 
fremsendt supplerende redegørelse til lokalplanforslaget. Det fremgår af 
redegørelsen, at bygherren ikke finder, at husene i det midterste 
delområde bør vendes, så den lave del vender ud imod klitlandskabet, - 
af arkitektoniske og funktionelle grunde. Redegørelsen giver efter Teknisk 
Forvaltnings vurdering ikke anledning til ændringer.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

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

Toldergårdsvej i Skagen og Tillæg nr. SKA 12.05 til 
Kommuneplanen 

PMU/ØU/BR 

2. Indsigelsesnotat af 13. marts 2008 PMU/ØU/BR 
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•          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  

  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 6. maj 2008 
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen kan ikke 
tiltræde indstillingen. 
  
Fraværende: Inger Støtt. 
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 12 B1 Forslag til Lokalplan SKA.232.3 Boligområde ved 
Toldergårdsvej, Skagen.pdf 

 Pkt. 12 B2 Indsigelsesnotat af 13. marts 2008.pdf 
 Pkt. 12 B3 Redegørelse af 25. april 2008 vedr. lokalplanforslag 

SKA.232.B.pdf 
 Pkt. 12 B4 Bilag til redegørelse.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til Lokalplan SKA.232.B Boligområde ved 

Toldergårdsvej, Skagen 
PMU 

2. Indsigelsesnotat af 13. marts 2008 PMU 
3. Redegørelse af 25. april 2008 vedr. lokalplanforslag 

SKA.232.B 
PMU 

4. Bilag til redegørelse PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen kan ikke tiltræde 
indstillingen. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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13. Forslag til Udviklingsstrategi  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/1898 
Sbh: TF/mael 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 
Byrådet drøftede på visionsseminar i april måned 2007 en række 
udfordringer, der tegnede sig i den nye virkelighed, som Frederikshavn 
Kommune befinder sig i efter kommunesammenlægningen. 
Udfordringerne omhandlede erhvervsudvikling, bosætning, unge, voksne 
og 50+.    
  
Med udgangspunkt i disse udfordringer satte byrådet retning for 
kommunens fremtidige udvikling og formulerede en række ambitioner, 
som har særlig betydning i forhold til udfordringerne. 
  
Ambitionerne er nu samlet i vedlagte forslag til udviklingsstrategi, som 
fremlægges til offentlig debat. 
Desuden indgår ambitioner vedrørende børn, landdistrikter og 
Frederikshavn som vedvarende energiby i strategien.    
  
Med udgangspunkt i udviklingsstrategien skal Frederikshavn Kommune 
efterfølgende udarbejde en ny kommuneplan. Kommuneplanen skal 
understøtte de ambitioner, som fremgår af udviklingsstrategien, så 
ambitionerne kommer til udtryk på den måde, vi ønsker at benytte og 
udvikle vores byer, landområder og naturressourcer på. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at forslag til 
udviklingsstrategi godkendes og udsendes til offentlig debat i 8 
uger 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 13 B1 Forslag til udviklingstrategi.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til udviklingsstrategi PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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14. Kolonihaver i Sæby  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/4575 
Sbh: TF/ibha 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Teknisk Forvaltning har foretaget en kort indledende forundersøgelse af 
behov for udlæg af et område til kolonihaver i Sæby, og fremlægger 
forslag til eventuel placering. Præcisering af behov samt ønsker til 
eventuel placering afklares nærmere ved en rundbordssamtale med 
interessenter fra lokale bolig- og andelsforeninger og 
kolonihaveforeningen på et møde i Sæby den 11. december. 
  
Kolonihaver anvendes oftest af mennesker, der bor i lejligheder eller små 
boliger. I storbyen Frederikshavn er der mange etageboliger. Der er tre 
kolonihaveforeninger med i alt 235 haver. Der er få ledige grunde og 
ingen ventelister. 
  
I Sæby er langt de fleste boliger parcelhuse. Der er forholdsvis få 
etageboliger, men flere andelsboligforeninger med rækkehuse og små 
haver. Etageboligerne er primært koncentreret i de to store afdelinger af 
”Boligforeningen af 1942” ved Søndermarksvej og Farvervej, men der er 
også en del lejligheder i afdelingen på Chr. Pedersens Vej. 
  
Teknisk Forvaltning vurderer på baggrund af en kort forundersøgelse i 
november, at der er et mindre behov for etablering af kolonihaver i 
Sæby. Det forventes at dreje sig om udlæg af 20 – 40 kolonihaver, heraf 
eventuelt et antal dyrehaver.  
  
Det anbefales, at der foretages en kort, hurtig spørgeskemaundersøgelse 
blandt beboerne i de tre store afdelinger af boligforeningen med henblik 
på at præcisere behov og konkret form yderligere, da der er en del 
udgifter forbundet med etablering af kolonihaver til veje, vand og el m.m.  
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget 

•          fastlægger udlæg af kolonihaver, konkret antal og placering 
m.m. på baggrund af resultatet af henholdsvis rundbordssamtale 
og spørgeskemaundersøgelse 

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. december 2007 
Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt. 
  
Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen. 
  
Sagsfremstilling  
Teknisk Forvaltning har efter rundbordssamtale med interessenter 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med 
Frederikshavn Boligforening primo 2008. Undersøgelsen er udført blandt 
alle foreningens lejere i Sæby.  
  
Spørgeskemaet blev runddelt til 448 lejere. Svarprocenten er på 9,8. Det vil 
sige, at 44 personer havde afleveret et udfyldt spørgeskema. 10 af disse 
synes etablering af fritidshaver i Sæby var meget vigtigt, og 9 af diss,e at 
det var vigtigt. Undersøgelsen viser, at der ikke er noget stort behov for 
fritidshaver i Sæby blandt boligforeningens lejere. Resultatet er nærmere 
beskrevet i det interne notat: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om 
kolonihaver.  
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Teknisk Forvaltning gør opmærksom på, at der er omkostninger i 
størrelsesordenen min. 1.155.000 kr. til etablering af 40 fritidshaver 
(veje, vand og strøm mm.).  
Omkostningerne er relativt store, da det drejer sig om et mindre antal 
haver. Etablering af kolonihaver i Sæby forventes at kræve udarbejdelse 
af et lokalplanforslag og kommuneplantillæg. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget beslutter, at der 

•          på baggrund af en meget begrænset interesse for etablering af 
kolonihaver i Sæby sammenholdt med udgiften til etablering af 
haver ikke arbejdes videre med sagen 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 14 B2 Opsamling på rundbordssamtale om eventuel placering af 
kolonihaver i Sæby af 11. december 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Internt Notat: Opsamling på 

spørgeskemaundersøgelse om kolonihaver i Sæby af 
17. marts 2008 – Lukket bilag 

PMU 

2.  Opsamling på rundbordssamtale om eventuel 
placering af kolonihaver i Sæby af 11. december 
2007 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen ønsker en 
afdækning af behov ved en bredere kreds forinden afgørelsen træffes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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15. Planlægning for centrale dele af Skagen Havn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3316 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Skagen Havn har ved henvendelse til Frederikshavn Kommune peget på 
behov for igangsætning af planmæssige overvejelser for den centrale del 
af Skagen Havn. 
  
Masterplan 2003 for Skagen Havn lægger op til en udvikling af Havnen, 
således at fiskeindustrien koncentreres i Østhavnen og værft- og 
serviceindustrien i Vesthavnen. Denne udviklingsproces er nu så 
fremskreden, at tiden er inde til at se på anvendelsen af det centrale 
havneafsnit. Netop det afsnit, der er den mest turist-orienterede del af 
Havnen, og der hvor sammenbinding af by og havn kan udvikles. 
  
Den centrale del af Havnen foreslås afgrænset i øst ved Kassevej og i 
vest ved Sardinvej og mod nord langs Havnepladsen og Havnens 
ejendomme nord for Vestre Strandvej. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 
  

•          planproces for udvikling af den centrale del af Skagen Havn 
igangsættes 

  
•          sagen genoptages med henblik på fremlæggelse af organisation 

og proces 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 15 B1 Kort med afgrænsning af det centrale havneafsnit.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kort med afgrænsning af det centrale havneafsnit PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 

Page 36 of 53

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_06-05-200...



        

16. Modtagestation Vendsyssel I/S - godkendelse af 
vedtægtsændringer  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3122 
Sbh: TF/gida 
  
Besl.komp: PMU/BR 

Sagsfremstilling 
Der foreligger udkast til ændrede vedtægter for det fælleskommunale 
samarbejde.  
  
Ændringerne er en konsekvens af, at tidligere Dronninglund kommune 
pr. 1. januar 2008 ønsker at indtræde i interessentskabet, som består af 
tidligere Brønderslev kommune, Hjørring kommune, Læsø kommune og 
Frederikshavn kommune. 
  
Der skal i henhold til de gældende vedtægters § 8, stk. 1 tages stilling til 
om det kan godkendes, at interessentskabet udvides med tidligere 
Dronninglund kommune, således at Modtagestationen fremover også 
betjener dette geografiske område. 
  
Hvis dette godkendes, skal vedtægterne som følge heraf ændres og 
efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen. 
  
Ændringerne er følgende: 
  
§ 2, stk. 2, 2. afsnit: 
Nuværende formulering: ”For Brønderslev Kommunes vedkommende 
omfatter overdragelsen af opgaver kun den tidligere Brønderslev 
kommunes område 
  
Dette afsnit udgår. 
  
§ 4, stk. 6, 3. afsnit: 
Nuværende formulering: ”I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme, eller i dennes fravær næstformandens stemme, 
udslaggivende.” 
  
Dette afsnit udgår.  
  
§ 6, stk. 2, 1. afsnit 
Nuværende formulering: Indbygger-grundgebyret fordeles ligeligt på 
antallet af indbyggere pr. 1. januar 2006 i de tidligere 
interessentkommuner, Brønderslev, Frederikshavn, Hirtshals, Hjørring, 
Læsø, Løkken-Vrå, Sindal; Skagen og Sæby, jf. Danmarks Statistik. 
Erhvervsgrundgebyret fordeles ligeligt på antallet af momsregistrerede 
erhvervsvirksomheder, jf. Skat. Ved fordeling af erhvervsgrundgebyret 
medtages kun antallet af momsregistrerede erhvervsvirksomheder i den 
tidligere Brønderslev kommunes område 
  
Ny formulering: Indbygger-grundgebyret fordeles ligeligt på antallet af 
indbyggere, jf. Danmarks Statistik. Erhvervs-grundgebyret fordeles 
ligeligt på antallet af momsregistrerede virksomheder, jf. Skat.” 
  
§ 6, stk. 6 
Nuværende formulering: ”Selskabets revision varetages af 
Kommunernes Revisionsafdeling elle af et statsautoriseret 
revisionsfirma, der er godkendt af Statsforvaltningen”. 
  
Ny formulering: ” Selskabets revision varetages af et statsautoriseret 
revisionsfirma, der er godkendt af Statsforvaltningen”. 
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På baggrund af en beslutning, truffet af Sammenlægningsudvalget i 
Frederikshavn kommune den 13. december 2006, om at der skulle 
indgås aftale om, at interessentskabet skulle opløses, har der været ført 
drøftelser herom med repræsentanter fra interessentkommunerne. Dette 
førte ikke til en aftale om opløsning, idet det kun var Frederikshavn 
kommune, der ønskede en opløsning. Ifølge vedtægterne kræver 
ophævelse af interessentskabet vedtagelse hos alle interessenterne.  
  
En interessent kan ifølge vedtægterne vælge at udtræde, men hvis der 
sker udtrædelse, har den udtrædende ikke krav på godtgørelse af 
eventuel formue i selskabet. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og miljøudvalget anbefaler overfor 
Byrådet, at  
  

•          det godkendes, at tidligere Dronninglund kommune indtræder i 
Modtagestation Vendsyssel I/S 

  
•          vedtægtsændringerne godkendes 

  
•          Frederikshavn Kommune fortsætter som interessent i 

Modtagestation Vendsyssel I/S 
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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17. Orienteringssag - Forslag til indsatsplan for 
jordforurening 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3591 
Sbh: TF/hemu 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Region Nordjylland har offentliggjort forslag til indsatsplan for 
jordforurening i 2008. Indsatsplanen er i offentlig høring fra den 26. april 
til den 17. maj 2008. 
  
Prioriteringen i planen er foretaget ud fra hensynet til grundvandet og 
følsom arealanvendelse såsom børneinstitutioner, offentlige legepladser 
og boliggrunde med akutte forureninger, der truer indeklimaet eller udgør 
en risiko for eksplosion, eller hvor der er risiko for kontakt med 
forureningen. 
  
Planen indeholder 6 afværgeprojekter, 10 udvidede 
forureningsundersøgelser og 6 igangværende afværgeprojekter. 
Projekterne er fordelt på 2 rettet mod grundvandsressourcerne, 19 mod 
følsom arealanvendelse og 1 mod begge dele. 6 af projekterne ligger i 
Frederikshavn Kommune. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til orientering 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 17 B1 Forslag til indsatsplan.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til indsatsplan PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til orientering. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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18. Efterretningssag - Regulativ for jordflytning - forslag til 
kriterier for undtagelse og inddragelse fra 
områdeklassificeringen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/3692 
Sbh: TF/hemu 
  
Besl.komp: PMU Sagsfremstilling 

Forslag til regulativ for jordflytning blev godkendt på Plan- og 
Miljøudvalget den 4. marts 2008, i Økonomiudvalget den 12. marts 2008 
og i Byrådet den 26. marts 2008.  
Regulativet omfatter dels områdeklassificering med tilhørende 
oversigtskort over de områder i Kommunen, der er omfattet af 
områdeklassificeringen (regulativets bilag 1) og dels jordflytning med 
tilhørende skema til anmeldelse af jordflytning (regulativets bilag 2). 
Førstnævnte er under udarbejdelse.  
Byrådet har bemyndiget Plan- og Miljøudvalget til at vedtage kortbilag til 
jordflytningsregulativet i henhold til regulativets retningslinjer, når 
ændringer er nødvendige. 
  
Byzoneområder kan være lettere forurenede, derfor er de 
områdeklassificeret jf. jordforureningslovens § 50a. Jord fra 
områdeklassificerede områder er omfattet af reglerne om jordflytning. 
Formålet er at forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse 
med anvendelse og bortskaffelse af jord. 
Lettere forurenede områder er typisk påvirket af diffus forurening, der 
stammer fra længere tids spredning, opblanding eller fortynding af 
forureningsbidrag fra flere forureningskilder. 
Større sammenhængende områder kan undtages fra eller inddrages i 
områdeklassificeringen af Kommunalbestyrelsen. Et områdes eventuelle 
undtagelse eller inddragelse vil kunne ske efter en nærmere vurdering, 
der foretages på baggrund af nogle på forhånd opstillede kriterier. 
  
Forvaltningen har opstillet kriterier for undtagelse fra 
områdeklassificeringen og kriterier for inddragelse i 
områdeklassificeringen. Begge sæt kriterier skal ligge til baggrund for 
områdeklassificeringen i Frederikshavn Kommune. Ved opstilling af 
kriterierne er der taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om 
områdeklassificering (MST vejledning 3/2007). Kriterierne er ikke 
prioriterede, men skal indgå i en samlet vurdering i hvert enkelt tilfælde. 
Kriterierne er vedlagt som bilag. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller sagen 
  

•          til efterretning 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 18 B1 Kriterer for undtagelse fra områdeklassificeringen samt 
kriterer for inddragelse af områdeklassificeringen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Kriterier for undtagelse fra områdeklassificeringen 

samt kriterier for inddragelse af 
områdeklassificeringen 

PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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19. Efterretningssag - VVM-Screening af ændringer vedr. 
Palm City  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2264 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling: 
Der er tidligere udarbejdet VVM-redegørelse og Frederikshavn Kommune 
der er tidligere meddelt  VVM-tilladelse til opførelse af det planlagte 
feriecenter efter § 9 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. Bygherren har efter nærmere overvejelser anmeldt nogle 
ændringer i forhold til det oprindelige projekt (omplacering af 
bebyggelse og ændringer i bortskaffelsen af overfladevandet fra 
området).  
  
Forvaltningen har efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige 
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning § 2 foretaget en screening af, om de anmeldte ændringer, 
som ønskes foretaget i forhold til det projekt som var grundlaget for den 
foreliggende VVM, kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Det er i 
denne forbindelse vurderet, at ændringerne ikke vil kunne medføre 
væsentlige påvirkninger af miljøet. Afgørelsen er annonceret den 16. 
april 2008. 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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20. Efterretningssag - Godkendelse af udviklingsstrategi for 
Fiskeriudviklingsprogrammet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2323 
Sbh: TF/laen 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Den lokale aktionsgruppe, ”Fiskeri LAG Nord” har fremsendt 
”Udviklingstrategi for aktionsgruppen Fiskeri LAG Nord” til godkendelse. 
Strategien skal danne baggrund for Fiskeri LAG Nords indstilling af 
støtteegnede projekter til Fødevareministeriet, som administrerer 
landdistriktsprogrammet og fiskeriprogrammet. 
  
Fiskeri LAG Nord er en forening, som vil drive udviklingen af 
fiskeriområderne i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben 
for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på 
erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i området. Strategien 
omfatter de fem kommuner; Thisted, Morsø, Jammerbugt, Hjørring og 
Frederikshavn. 
  
Strategien bygger på en vision om at fremme initiativer, som sikrer 
aktivitet og bæredygtig udvikling i såvel nuværende som tidligere 
fiskeriafhængige områder. Aktionsgruppen ønsker i den forbindelse at 
fokusere på følgende overordnede indsatsområder: 

•          Fiskerikultur og erhverv 
•          Turisme 
•          Naturen 
•          Befolkningen 

  
Projektet/organisationen er formidlet via hjemmesiden: 
www.fiskerilagnord.dk 
  
Udviklingsstrategien vurderes ikke at være i strid med kommunens 
eksisterende planer og politikker på området. Dette er meddelt 
sekretariatet for projektet. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 20 B1 Høringsskrivelse.pdf 
 Pkt. 20 B2 Forslag til udviklingsstrategi for aktionsgruppen Fiskeri LAG 

Nord.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Høringsskrivelse PMU 
2. Forslag til udviklingsstrategi for aktionsgruppen 

Fiskeri LAG Nord 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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21. Efterretningssag - Flugtskydningsbane ved Dyreheden 
Skov i Frederikshavn, afgørelse fra Naturklagenævne t 
  
  

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

Sagsfremstilling 
Frederikshavn Kommune har den 1. juni 2007 truffet afgørelse om, at det 
ikke efter lokalplanen for området var en betingelse for etableringen af 
den eksisterende flugtskydningsbane på Dyrheden, at der skulle etableres 
en støjvold, og at der heller ikke i dag eksisterer et uopfyldt krav om 
etablering af en sådan. 
  
En nabo til skydebanen har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet, der 
nu har truffet afgørelse i sagen. Naturklagenævnet har ikke givet 
klageren medhold, idet nævnet har fundet at kommunens afgørelse er 
korrekt. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 21 B1 Afgørelse fra Naturklagenævnet fra den 3. april 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Afgørelse fra Naturklagenævnet fra den 3. april 

2008 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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22. Efterrretningssag - Forundersøgelse, reetablering af 
Gårdbo Sø  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3051 
Sbh: TF/hajo 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Gårdbo Sø eksisterede som sø indtil 1881, hvor søen blev afvandet og 
udlagt til landbrugsjord. Den afvandede sø er beliggende 25 km syd for 
Skagen på grænsen mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn 
Kommune. Søen udgør et areal på ca. 350 ha. og er beliggende på 
private lodsejeres jord. 
  
En eventuel reetablering af Gårdbo Sø har gennem en lang årrække 
været diskuteret lokalt såvel som i kommuner og regionalt. Teknisk 
Forvaltning ønsker i samarbejde med Hjørring Kommunes Teknisk 
Forvaltning at foretage en forundersøgelse af mulighederne for 
reetablering af søen. 
  
En forundersøgelse vil afdække en lang række af ubesvarede spørgsmål 
vedrørende reetablering af søen herunder miljømæssige konsekvenser 
samt det rekreative potentiale for området. Endvidere skal en 
forundersøgelse afdække mulighederne for ekstern finansiering af et 
eventuelt projekt. 
  
Direktoratet for FødevareErhverv har, via Landdistriktsprogrammet, 
åbnet for tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter på 
landbrugs- og naturarealer.  
Teknisk Forvaltning søger, via denne ordning, om 100 % finansiering til 
en ekstern forundersøgelse.  
  
Tilskuddet, der ansøges, udgør 475.000,- kr. 
  
Tilskud gives som tilsagn. Teknisk Forvaltning afholder samtlige udlæg 
til forundersøgelsen, idet tilskuddet udbetales efter aflevering af 
revisionspåtegnet regnskab til Direktoratet for FødevareErhverv. 
  
Der forventes et stort antal ansøger til puljen, hvorved risikoen for 
afslag må betegnes som betragtelig. Der forventes svar ultimo oktober 
2008. 
  
Lodsejerne orienteres inden eventuel ansøgning fremsendes. 
  
Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller 
  

•          sagen til efterretning 
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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23. Efterretningssag - Tilbygning til bolig på Strandgade 18 i 
Sæby, afgørelse fra Statsforvaltning Nordjylland  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Der blev den 8. marts 2007 givet byggetilladelse til ovennævnte 
tilbygning. Tilladelsen blev påklaget til Statsforvaltningen Nordjylland. 
  
Statsforvaltningen har nu behandlet byggelovsklagen og stadfæster 
byggetilladelse af 8. marts 2007. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 23 B1 Afgørelse fra Statsforvaltningen Nordjylland fra 17. april 
2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Afgørelse fra Statsforvaltningen Nordjylland fra 17. 

april 2008 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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24. Efterretningssag - Klager til Naturklagenævnet over 
landzoneafgørelser  
  
  

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

Frederikshavn kommune har ved brev af 18. januar 2008 meddelt 
landzonetilladelse til ridning, rideundervisning og hestepension på 
ejendommen matr. nr. 2 a Napstjert by, Elling, beliggende Napstjert 
Mosevej 6 i Jerup. Se evt. pkt. 6 på udvalgets dagsorden den 8. januar 
2008. Landzonetilladelsen er blevet påklaget til Naturklagenævnet af to 
naboer. 
  
Ligeledes ved brev af 18. januar 2008 meddelte Frederikshavn 
kommune afslag på (lovliggørelse af) opsætning af lysmaster på samme 
ejendom. Denne afgørelse er blevet påklaget til Naturklagenævnet af 
ansøger. 
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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25. Efterretningssag - Miljøklagenævnets afvisning af klage 
over afgørelse vedrørende Skagen Vandværk  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/718 
Sbh: TF/jeka 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Plan- og Miljøudvalget  tiltrådte den 4. september 2007 pkt. 15 
forvaltningens indstilling om at give Frederikshavn Forsyning tilladelse til 
at iværksætte forsøg med tilsætning af svovlsyre og natriumhydroxid til 
vandbehandlingen på Skagen Vandværk. 
  
Frederikshavn Kommunes tilladelse af 5. september 2007 blev den 8. 
oktober 2007 påklaget af borger fra Skagen By. 
  
Miljøklagenævnet har i skrivelse af 1. april 2008 afvist klagen med den 
begrundelse, at en forbruger ikke er klageberettiget, idet forbrugernes 
interesser varetages af den ansvarlige for vandforsyningsanlægget. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 25 B1 Skrivelse fra Miljøklagenævnet af 1. april 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Skrivelse fra Miljøklagenævnet af 1. april 2008 PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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26. Efterretningssag - Meddelte landzonetilladelser  
  
  

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

Sagsfremstilling 
Der er meddelt følgende landzonetilladelser efter planlovens § 35: 

•          Landzonetilladelse til opførelse af nyt étplans stuehus uden for 
ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer på ca. 200 m2 + 
garage og udhus på ca. 42 m2 på ejendommen matr. nr. 34 a 
mfl. Donbæk gde, Flade, beliggende Faurholtvej 87, 
Frederikshavn. Byggeriet kræver landzonetilladelse, da det 
placeres uden for ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer 
(35 meter fra hidtidig bebyggelse, hvor grænsen for, hvornår 
der kræves landzonetilladelse, er 20 meter – som 
tommelfingerregel). Der foreligger på sagen indgående 
redegørelse for placering af det nye stuehus. 

•          Landzonetilladelse til opførelse af en ca. 157 m2 stor bygning i 
forbindelse med put and take-fiskeri på ejendommen matr. nr. 1 
fs Lerbæk hgd., Elling, beliggende Skagensvej 164, 
Frederikshavn. Bygningens anvendelse: Servicebygning og 
lokaler for gæster i forbindelse med køb af fiskekort m.v. 

•          Landzonetilladelse til anvendelse af sanitetsbunker til museum, 
beliggende Fyrvej 59, 9990 Skagen, matr. 14y, Skagen 
Markjorder. 

•          Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af pavilloner på den 
østlige del af matr.nr. 199, Skagen Markjorder, beliggende på 
Minkvej, 9990, Skagen. Tilladelsen er tidsbegrænset med udløb 
d. 9. april 2009.     

•          Landzonetilladelse vedr. opførelse af 15 m2 anneks, beliggende 
Sortkærvej 61, 9900 Frederikshavn. matr.nr. 9i, Elling by, Elling. 

•          Opførelse af nyt stuehus med tilhørende garage/udhus, på 
ejendommen beliggende Tryvej 130, Østervrå, matr. nr. 7 a, Try 
By, Torslev 

•          Opførelse af nyt stuehus, på ejendommen beliggende 
Ormholtvej 10, Østervrå, matr. nr. 8 e Østervrå By, Torslev. 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Til efterretning. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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27. 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 8. april 2008 
Indstillingen tiltrædes dog således, at bebyggelsesprocenten fastsættes 
til 30%. 
  
Fraværende:  
  
Sagsfremstilling 
TK Byg har på vegne af bygherre anmodet om at få foretræde for Plan- 
og Miljøudvalget. 
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Udvalget fastholder sin beslutning om en bebyggelsesprocent på 30%. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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28. Nedrivning af bygning med bevaringsværdi, Højensvej  
15, Gl. Skagen S  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/3727 
Sbh: TF/tosn 
  
Besl.komp: PMU 

Sagsfremstilling 
Ejer af ovennævnte ejendom har efteråret 2006 ansøgt Skagen 
Kommune om tilladelse til at nedrive bl.a. en gammel lade med henblik 
på at foretage en udstykning af ejendommen og opføre en ny bolig.  
  
Teknik- og Miljøudvalget i Skagen besluttede på mødet den 11. 
september 2006 efter besigtigelse at tillade nedrivningen. 
  
Ejendommen Højensvej 15 er omfattet af Lokalplan nr. 56–B.8 og er heri 
udpeget som bevaringsværdig. Endvidere er ejendommen medtaget i 
Skagen Kommuneatlas og er ved SAVE-registreringen tildelt en 
bevaringsværdi på 5. 
  
Efter Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 
18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før 
nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort, og 
offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelse mod nedrivningen. 
  
Bevaringsregistreringen til brug for udarbejdelse af Kommuneatlasset 
blev foretaget i 2000, hvor der blev foretaget en gennemgang og 
registrering af alle bygninger opført før 1940 – den såkaldte SAVE-
registrering. Karakterskalaen for bevaringsværdi går fra 1 til 9, hvor 1 er 
den højeste og 9 den laveste. Karakteren 1-3 repræsenterer en bygning 
med høj bevaringsværdi, karakteren 4-6 en bygning med middel 
bevaringsværdi og karakteren 7-9 en bygning med lav bevaringsværdi. 
  
Nedrivningsanmeldelsen blev annonceret i Skagen Onsdag den 26. marts 
2008. Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 5 enslydende 
indsigelser mod nedrivningen fra borgere. 
  
Borgerne henviser til, at ”Huse i Skagen I, Skagen Kommuneatlas, Bevar 
Skagens Huse og lokalplan nr. 56-B.8 alle har vurderet ”Smedens Hus” – 
bolig, stald og udhuse, som værende bevaringsværdig. 
  
En nedrivning er samtidig i modstrid med de intentioner, der ligger udtalt 
i Skagen Kommunes traditionsrige form for bevaringsplanlægning 
gennem de sidste 25 år. Det ældste plandokument – Lokalplan nr. 5 er 
dateret 1979.” 
  
Forvaltningens vurdering: 
Tilbage i år 2000 ved SAVE-registreringen blev bygningens tilstandsværdi 
sat til 7, arkitektonisk-, kulturhistorisk-, miljømæssig- og 
orginalitetsværdi alle sat til karakteren 5. Samlet middel bevaringsværdi. 
Bygningen blev tilbage i 2006 karakteriseret som værende i meget dårlig 
stand. Dette er ikke blevet bedre siden.  
  
Grundlag for Teknik- og Miljøudvalgets beslutning tilbage i 2006 var 
oplysninger om, at bygningen var bevaringsværdig jf. Lokalplan nr. 56–
B.8 og Kommuneatlasset. Det samme som også anføres i de indkomne 
indsigelser. 
  
På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke igennem 
offentlighedsfasan er fremkommet nye oplysninger. Det indstilles at 
fastholde den oprindelige beslutning om tilladelse til nedrivning. 
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Indstilling 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 

•          Teknik- og Miljøudvalget for Skagen’s beslutning af 11. 
september 2008 om tilladelse til nedrivning af laden ejendommen 
Højensvej 15, Gl. Skagen fastholdes 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Pkt. 2 B1 Situationsplan og indsigelser mod nedrivning samt beslutning 
af 11. september 2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Situationsplan og indsigelser mod nedrivning samt 

beslutning af 11. september 2006 
PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008  
Indstillingen tiltrædes. 
Fraværende: Inger Støtt. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 
 
Til stede:  
 
Underskrifter:  
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