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1.   Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik  

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

I forbindelse med kommunalreformen besluttede Sammenlægningsudvalget for Ny 

Frederikshavn Kommune, at der skulle udarbejdes en lokal forankret 

sundhedspolitik, der skulle danne ramme for den kommunale sundhedsindsats.  

  

Der har efterfølgende været nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, der har haft 

til opgave at få formuleret en overordnet sundhedspolitik, der kan indarbejdes og 

forankres i alle kommunens fagudvalg og forvaltningsområder og således være 

retningsgivende for al arbejdet med at udvikle sunde rammer for borgerne og 

medarbejderne i Frederikshavn kommune.  

  

Der har i perioden frem til præsentationen af sundhedspolitikken været igangsat en 

dialogbaseret proces, der skulle få borgere, foreninger, organisationer, erhvervsliv 

og sundhedsprofessionelle til at bidrage med input og herved bidrage til at sætte 

deres præg på udformningen af de kommende fire års indsats på 

sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune.   

  

Politikkens indhold  

Sundhedspolitikken indeholder dels vision og værdier, der vil danne grundlag for 

sundhedspolitikken samt de overordnede målsætninger for de indsatsområder 

kommunen har valgt at prioritere.  

  

Politikken bygger dels på nationale data om folkesundheden i Danmark og dels på 

data fra den sundhedsprofilundersøgelse Frederikshavn Kommune har fået 

udarbejdet sammen Region Nordjylland og de ti andre nordjyske kommuner.  

  

Sundhedsprofilen for Frederikshavn Kommune har givet en række meget 

interessante informationer om borgerens sundhedstilstand, trivsel og 

sygdomsforekomst og har således bidraget væsentligt til udformningen af de 

prioriterede indsatsområder i politikken.  

  

Det er hensigten at politikken – når den er drøftet i de respektive fagudvalg og 

godkendt i Byrådet – skal implementeres via konkrete handleplaner således at 

sundhedsaspektet indtænkes i det daglige arbejde rundt om i kommunens 

afdelinger, institutioner og centrer.     

  

Politikkens forankring  

I forhold til at få implementeret intentionerne i sundhedspolitikken er der nedsat en 

projektgruppe, der har haft til opgave at udforme en strategi for implementering af 

sundhedspolitikken. Gruppen har udarbejdet et strategipapir, der viderefører 

idéerne om sundhedspolitikkens forankring.  

  

Implementeringsgruppen vil når sundhedspolitikken er vedtaget påbegynder 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7691 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: ufbo 

 Besl. komp: BR 
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arbejdet med at gøre politik til aktiv handling og vil hen over efteråret 2008 fungere 

som katalysator i forbindelse med etablering af henholdsvis et nyt Sundhedsråd 

samt et Sundhedskoordinerende Repræsentantskab.  

  

Der er endelig udarbejdet en light-udgave af sundhedspolitikken som skal 

præsentere intentionerne i en mere læsevenlig form for offentligheden.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget anbefaler byrådet at godkende  

  

 Frederikshavn Sundhedspolitik 2008-2012  

 Implementeringsstrategien  

 Lightudgave af sundhedspolitikken 
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Sundhedsudvalget den 12-08-2008 

Sundhedsudvalget anbefaler byrådet at godkende:  

- Frederikshavn kommunes sundhedspolitik 2008-2012 med enkelte redaktionelle 

ændringer 

- Implementeringsstrategien 

- Lightudgave af sundhedspolitikken.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Implementeringstrategi  (dok.nr.535458/08) 

Sundhedspolitik, miniudgave.pdf  (dok.nr.537415/08) 
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2.   Anmodning om håndhævelse af deklarationsbestemmelse – 

fællesarealer for sommerhusområde ved Hvide Klit, Bunken 

 

Sagsfremstilling 

Grundejerforeningen Bunken Vest, bestående af ejere af sommerhuse i området, 

har anmodet forvaltningen om at håndhæve en bestemmelse i deklaration for 

området.  

  

Grundejerne i området ejer hver især en forholdsmæssig ideel anpart af 

fællesarealerne, matrikel nr. 22 aq. Der blev i forbindelse med udstykning af 

området til sommerhusgrunde i 1977 tinglyst en deklaration, som ud over 

bestemmelse om grundejerforening, bebyggelsesregulerende bestemmelser mv. 

indeholder følgende bestemmelse:  

  

”Vej- og fællesarealerne skal tilhøre ejerne i fællesskab, således at hver får 

tilskødet en lige stor ideel anpart. Pantebreve og andre dokumenter, der udstedes 

vedr. en parcel, skal uden videre have pant i andelen af vej- og fællesarealet, 

hvorfor dette hverken kan pantsættes eller afhændes særskilt, bebygges eller 

udlejes.” 

  

Påtaleret har alene kommunen. Overtrædes deklarationens bestemmelser, og 

bringes forholdene på stedet ikke efter påtale indenfor en nærmere angivet frist, i 

overensstemmelse med bestemmelserne, er kommunen berettiget til at lade de 

nødvendige arbejder udføre på ejernes eller brugernes regning.  

  

Der henvises til notat om sagsforløb mv.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 det meddeles grundejerforeningen, at kommunen ikke vil gøre brug af sin 

påtaleret i henhold til deklarationen, og at der ikke i øvrigt findes hjemmel til 
at udstede påbud om fjernelse af ”bebyggelsen”  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-06-2008 

Sagen udsættes. 

 

Fraværende: 

Ingen Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4629 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: gida 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag 

 

Notat om sag Hvideklitvej 1 i Bunken håndhævelse af deklaration (dok.nr.516506/08) 
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3.   Forespørgsel om udstykning og nedrivning af 

bevaringsværdig bygning Søndervænget 5 og 7 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af ejer ansøger ark. Alfred Hansen om principgodkendelse af nyt byggeri 

på ejendommene Søndervænget 5 og 7, 9990 Skagen. Ifølge BBR opnår 

Søndervænget 7  et grundareal på 2913 m
2
 heraf et vejareal på 1180m

2
  og på 

grunden er registreret et sommerhus med et boligareal på 224 m
2
 opført i 1880 

med væsentlig renovering i 1980 samt et udhus på 25 m
2
 opført i 1952.  

Søndervænget 5 opnår et grundareal på 780 m
2
og er ubebygget.  

  

Området er omfattet af lokalplan nr. SKA.56-B.8 for et bevaringsværdigt område til 

helårs- og sommerbeboelse m.m. i Højen (Gl. Skagen) delområde D1. 

Hovedbebyggelsen på Søndervænget 7 er registreret med middel bevaringsværdi 

(5), jf. SAVE-registreringen og ansøgning om ombygning/nedrivning skal 

forelægges byrådet, iht. lokalplanens §1.10.1.  

  

Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af 3 nye 

beboelsesbygninger på hver ca. 164 m
2
 i grundplan samt udhuse på 35 m

2
 i 

grundplanet. I henhold til tegningsmaterialet opføres de 3 nye boliger på hver sin 

matrikel og sagen indebærer således tillige udstykning, som i praksis omfatter en 

deling af Søndervænget 7. I henhold til lokalplanens § 1.6.4 må der ikke foretages 

udstykning uden byrådets godkendelse. De nye bygninger oplyses opført i henhold 

til gældende bestemmelser i Lokalplan nr. SKA.56-B.8.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Udstykning af Søndervænget 7 i 2 selvstændige parceller medfører at disse hver 

kan opnå et grundareal på ca. 866 m
2
 eksklusive vejareal når henses til de angivne 

grundstørrelser i BBR, hvilket ikke strider mod lokalplan nr. SKA.56-B.8, som i § 

1.6.1 bestemmer, at grundstørrelserne mindst udgør 700 m
2
 med en længde eller 

bredde på mindst 18 m. Søndervænget 5 fastholder nuværende grundstørrelse på 

780 m
2
.  

  

Den bevaringsværdige bygning opnår kun en middel bevaringsværdi (5) j f. SAVE-

registreringen, hvilket ifølge hidtidig praksis ikke medfører at kommunen modsætter 

sig nedrivning. Der er ikke foretaget nyregistrering af bygningens bevaringsværdi.  

  

Idet ejendommen Søndervænget 7 er ejer af vejarealet tilhørende den private 

fællesvej Søndervænget vurderes udstykningen ikke at give anledning til problemer 

omkring vejadgangsforhold.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8471 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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         der meddeles forhåndsgodkendelse til det ansøgte  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen kan ikke tiltræde 

indstillingen. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning (dok.nr.537944/08) 

Beliggenhedskort (dok.nr.537943/08) 

Bevaringsregistrering (dok.nr.537945/08) 

Foto 070808 (dok.nr.537947/08) 
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4.   Forespørgsel om opdeling af ejendom i 6 boliger Krøyersvej 

10, 9990 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af ejer ansøger arkitekt om tilladelse til ombygning/nedrivning af avl- og 

driftsbygninger samt opdeling af grunden således, at denne kan indrettes til 6 

selvstændige helårsboliger på ejendommen Krøyersvej 10, 9990 Skagen  

  

Ifølge BBR-registrering udgør ejendommen et grundareal på 2.742 m
2
 og består af 

en landbrugsejendom med et stuehus med et boligareal på 180 m
2
 opført i 1882, 

samt avls- og driftbygning på 367 m
2
 opført i 1882.  

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. SKA.5 fra 1979 for et center- og 

bevaringsområde i Skagen By samt kommuneplanramme for åben-lav 

boligområde.  

  

Ejendommens 2 bygninger er udpeget med bevaringsværdi iht. SAVE-

registreringen. Stuehuset (bygning nr. 1) er registreret med høj bevaringsværdi (3). 

Avls- og driftsbygningen (to-fløjet længebygning) er anført med høj bevaringsværdi 

(4).  

  

Det ansøgte omfatter en opdeling af stuehuset i to lejligheder (efter ansøgers 

oplysninger er det en fastholdelse af nuværende forhold), renovering/ombygning af 

nord-sydgående længe til udhus/garage, nedrivning af øst-vestgående 

avlslænge, opførelse af to sammenbyggede øst-vestgående og syd-nordgående 

længer, der skal indrettes med i alt 4 boliger på hver 125 m
2
 boligareal samt 

tilhørende garager. Det ansøgte omfatter tillige en udstykning af de 6 nye boliger i 

selvstændige andele på hver ca. 457 m
2
. Endelig omfatter ansøgte en dispensation 

til en maksimal bebyggelsesprocent på 35. Efterfølgende har ansøger 

præciserende bemærket, at ansøgte iht. BR2008 ikke kræver dispensation ift. 

bebyggelsesprocent, idet denne med det nye bygningsregelment er hævet til 40 %. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. SKA.5 som ikke fastlægger specifikke 

bestemmelser vedr. bebyggelsesforhold, herunder grundstørrelser og 

bebyggelsesprocent. Området er dog omfattet af kommuneplan 2005 for Skagen 

som i rammerne til åben-lav boligområde fastlægger en mindste grundstørrelse i 

Vesterby på 600 m
2
 pr. bolig og en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Det 

ansøgte vil således på væsentlige områder stride mod kommuneplanen og 

medføre en fortætning som vurderes at gå imod kommuneplanens målsætning om 

gennem bevarende lokalplaner at sikre bymiljøerne i Østerby, Vesterby og Højen.  

  

Det ansøgte indebærer ombygning/nedrivning af højt bevaringsværdige bygninger 

og medføre en meget væsentlig ændring af det samlede gårdanlægs udtryk som jf. 

Kommuneatlasset fremstår som det mest intakte gårdanlæg i byen.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7243 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 12. august 2008 Side 17 af 79 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         der meddeles afslag på ansøgte og at der igangsættes en bevarende 

lokalplanlægning for Vesterby med udgangspunkt i 

kommuneplanens rammebestemmelser og bevaringsværdier som fastlagt i 

kommuneatlasset  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Udvalget anbefaler, at ansøger i samarbejde med forvaltningen udarbejder et 

projekt, der tager hensyn til bygningernes bevaringsværdi, gårdrummets karakter, 

oprindeligt udtryk samt yderligere faldne bemærkninger. Et projekt forelægges 

udvalget til godkendelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning (dok.nr.537948/08) 

Beliggenhedskort (dok.nr.537949/08) 

Bevaringsregistrering (dok.nr.537951/08) 

Foto 070808 1/3 (dok.nr.537959/08) 

Foto 070808 2/3 (dok.nr.537960/08) 

Foto 070808 3/3 (dok.nr.537961/08) 

Rammebestemmelser Kommuneplan 2005 (dok.nr.537952/08) 
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5.   Om- og tilbygning af Søren Skomagers Vej 5, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer ansøger om byggetilladelse til om- og tilbygning af beboelsen samt ny 

garage/depot. 

  

Beboelsesbygningen omfatter i dag et hovedhus med frontispice og karnap samt 

lavere sidehus, alt i gul facademur og med rødt tegltag. For gavlen af 

sidebygningen glasudestue lig drivhus, der allerede er fjernet.  

  

Ejendommen er medtaget i kommuneatlas for Skagen og beboelsesbygningen har 

bevaringsværdien 4.  

  

Byggeprojektet omfatter ny sidebygning med kælder og ny hovedindgang begge i 

1½ etage og afsluttet med altan på 1. sal, udskiftning af tagkonstruktionen på 

hovedhuset fra saddeltag med helvalm til samme tag med halvvalm. Endvidere ny 

garage/depot med saddeltag med halvvalm. Samme materialevalg som nuværende 

bebyggelse facademur og tegltag.  

  

Den nuværende beboelse har et bebygget areal på 108 m
2
. Der er udnyttet 50 m

2
 i 

tagetagen. Dette givet er etageareal på 158 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent 

på 17,6 % ved et grundareal på 898 m
2
. Endvidere også oprindelig ca. 12 m

2
 

glasudestue.  

  

Den fremtidige bebyggelse har et bebygget areal på 147 m
2
 (en udvidelse på 39 

m
2
). Der er udnyttet 84 m

2
 i tagetagen (en udvidelse på 34 m

2
). Dette givet et 

etageareal på 231 m
2
. Dertil kommer 40 m

2
 garage/depot. Fremtidig 

bebyggelsesprocent på 26,3 %. 

  

Ejendommen er beliggende i Kommuneplan 2005  for Skagen, rammeområde for 

åben-lav boligbebyggelse og omfattet af lokalplan nr. 5. 

  

Af lokalplanen fremgår, at formålet med planen er at sikre områdets nuværende 

karakter for derved at bevare det værdifulde og særprægede bybillede. Bebyggelse 

indenfor området må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på 

anden måde ændres.  

  

Ejer af naboejendommen mod øst har bl.a. gjort opmærksom på indblikgener.  

  

Lokalplan nr. 5 indeholder ingen bestemmelser om bebyggelsens omfang og 

placering, hvorfor bygningsreglement af 2008´s bestemmelser herom er gældende.  

  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. bygningsreglement 2008 kap. 2.1 stk.1 skal en bebyggelses samlede omfang og 
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indvirkning på omgivelserne vurderes med hensyn til grundens størrelse; 

bebyggelsens afstand til naboskel, vej og sti og anden bebyggelse på samme 

grund; bebyggelsens etageantal og højde, herunder bebyggelsens højde i forhold 

til skel, vej og sti og anden bebyggelse på samme grund; bebyggelsens etageareal 

og bebyggelsesprocent samt endelig de ubebyggede arealers indretning.  

  

Jf. reglementets kap. 2.7 stk.1 kan kommunalbestyrelsens ikke nægte at godkende 

en bygnings etageareal, etageantal, højde og afstandskrav når følgende 

betingelser er opfyldt:  

  

         bebyggelsesprocent 30 for fritliggende enfamilieshuse beliggende i et 

parcelhusområde 

         bebyggelsens højde ikke overstiger 2 etager og ingen del af bygningens 

ydervæg eller tag er hævet mere end 8,5 meter over terræn 

         at højden ikke overstiger 1,4 x afstanden til naboskel og sti  

         mindsteafstanden til vej, sti og skel er 2,5 meter  

 

Planmæssige konsekvenser  

Den nuværende bebyggelse er bevaringsværdig (værdi 4). Forvaltningen har 

sammen med arkitekten søgt at tilpasse projektet blandt andet ved reduktion af 

glasarealerne i sidehuset - lavere kviste og mindre glasareal i gavlen. 

Byggeprojektet vurderes herefter at tilgodese lokalplanens intentioner.  

  

For så vidt angår byggeretten jf. BR 08 kap. 2.7 stk.1 udviste det oprindelige projekt 

en mindre højdeoverskridelse i forhold til naboskel. Byggeretsbestemmelserne faldt 

derfor bort og de generelle bestemmelser i kap. 2.1 finder anvendelse.  

  

På det grundlag iværksættes partshøring til 3 berørte naboer. Dette har givet 

anledning til bemærkninger fra 2 hørte naboer og 1 ikke-hørt nabo ang.  

  

indblikgener, reduceret udsigt, for stort og omfattende byggeri, ønske om at kunne 

lade egen teknisk sagkyndig gennemgå projektet.  

  

Bemærkningerne har resulteret i, at projektet altan på 1. sal over det nye 

indgangsparti er halveret. Det har endvidere vist sig, at det oprindelige projekt er 

fejlagtigt for så vidt angår afstand til naboskel, der faktuelt er 1,20 meter større end 

først antaget. Landinspektørplan er under udarbejdelse. 

  

Denne merafstand til naboskel betyder, at samtlige vilkår for bestemmelserne om 

byggeret i bygningsreglementets kap. 2.7 stk.1 er tilgodeset. Den foretagne 

partshøring har således været ufornøden og de indkomne bemærkninger i 

forbindelse hermed uden betydning for sagens afgørelse.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         om- og tilbygningsprojektet med arkitektoniske udformning tilpasset i 

samarbejde med forvaltningen er grundlag for meddelelse af 
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byggetilladelse 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Sagen genoptages på baggrund af et revideret projekt. Udvalget er i givet tilfælde 

sindet at nedlægge et § 14 forbud. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Byggeprojekt (dok.nr.537853/08) 

Foto (dok.nr.537854/08) 

Situationsplan (dok.nr.537852/08) 
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6.   Renovering og tilbygning af Højen Fyrvej 45-49, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse og 

renovering af fyrpasserboligen på ovennævnte adresse. Ved udvidelse af 

fyrpasserboligen vil boligarealet blive forøget fra 87m
2
 jfr. BBR til 127m

2
, med en 

bebyggelsesprocent på 4,8. Ejendommens bygningshøjde forbliver uændret.  

  

Tilbygningen udføres med tilsvarende facadematerialer som eksisterende ejendom 

og med samme tagbeklædning med tagpap.  

  

Højen Fyr er opført i 1890´erne og fungerede som fyr indtil midten af 1950´erne, 

hvor funktionen overgik til Skagen Vest.  

  

Ejendommen har været i forsvarets besiddelse indtil 2003, hvor ejendommen 

overgik til privat ejendom. Ejendommen har op til salget været anvendt til udlejning 

for forsvarets personale i kortere eller længere tidsrum.  

  

Bebyggelsen var oprindeligt samlet på én matrikel med et areal på ca. 3 ha og 

registreret med 3 boliger, en fyrpasserbolig, samt et dobbelthus med henholdsvis 

en fyrmester og en assistentbolig. Derudover er der yderligere en bygning 

indeholdende vaskehus mv.  

  

Efter ansøgning af nuværende ejer blev ejendommen i 2005 udstykket til 3 

selvstændige ejendomme.  

  

Ejendommen er beliggende i landzone, hvor ny bebyggelse kræver 

landzonetilladelse iht. planlovens § 35 stk. 1. I henhold til 

undtagelsesbestemmelserne i planloven kan man dog uden tilladelse udvide op til 

250m
2
.  

  

I denne sag er der dog særlige forhold idet der i forbindelse med den politiske 

behandling af sagen i 2005 vedrørende udmatrikulering, fra forvaltningens side blev 

indstillet til at det bebyggede areal ikke blev udvidet.  

  

Ovennævnte bygninger er desuden registreret i kommuneatlasset hvor det opnår 

en høj bevaringsværdi (3).  

  

Ejendommen er omfattet af regionplanens kystnærhedszone A. Ejendommen er 

ikke omfattet af klitfredning og strandbeskyttelseslinjen grundet ejendommen 

tidligere har hørt under forsvaret.  

  

Ifølge ansøger er det fremsendte tegningsmateriale foreløbigt og der vil kunne 

forventes mindre facadeændringer, endeligt tegningsmateriale fremsendes i uge 

32.  
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Planmæssige konsekvenser  

Fyrpasserboligen er i så stærk forfald, at en kraftig istandsættelse er påkrævende 

nødvendig, skal bygningen bevares for eftertiden.  

  

Forfaldet skyldes manglende vedligeholdelse.  

  

Af gamle foto fremgår, at den sydlige ende af fyrpasserboligen er en senere 

tilbygning.  

  

Det er denne senere tilbygning der ønskes udskiftet.  Der vil således kun være tale 

om mindre udvidelse af det bebyggede areal.  

  

Den påtænkte udvidelse af boligen vurderes ud fra det foreløbige tegningsmateriale 

arkitektonisk at være søgt udformet nænsomt, samt at den påtænkte tilbygning i 

højere grad er tro mod det oprindelige udtryk, og dermed facaden mere harmonisk.  

  

Det er forvaltningens vurdering at facadeændringer skal ske i overensstemmelse 

med oprindeligbyggeskik for at bevare den historiske reference.   

  

Det er forvaltningens synspunkt jfr. ovenstående at der som udgangspunkt bør 

gives tilladelse til det ansøgte.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         godkende ansøgers ønske om restaurering samt tilbygning af 

fyrpasserboligen 

  

         det bebyggede areal ikke udvides yderligere  

  

         facadeændringer sker i overensstemmelse med den oprindelige byggeskik  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning (dok.nr.537997/08) 

Beslutning fra 2005 (dok.nr.537955/08) 

Endelige facader (modtaget 07-08-2008) (dok.nr.538035/08) 

Facader (dok.nr.538001/08) 

Fotos fra ejendommen (dok.nr.537994/08) 

Historisk foto (dok.nr.537957/08) 
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7.   Niveauplan Fyrvej 9 i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På Fyrvej 9 i Skagen er der en eksisterende beboelse i flere plan, som ønskes 

nedrevet, og der ansøges om opførelse af nyt enfamiliehus med en relativ høj 

sokkelhøjde (=gulvkote). Det nye byggeprojekt overholder bestemmelserne for 

området og BR-08.  

  

Forvaltningens vurdering  

Det er forvaltningens vurdering, at den nye bygning bliver højt beliggende i forhold 

til de omkringliggende ejendomme.  

  

Hvis kommunen ønsker at forhindre byggeriet, skal der nedlægges et § 14 forbud 

mod det ansøgte.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         der nedlægges et § 14 forbud 

  

         der fremadrettet i lokalplaner indarbejdes en maks. gulvkote i områder 

hvor terrænforhold, er af en sådan beskaffenhed at det skønnes 

nødvendigt  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Udvalget anbefaler et projekt med en kiphøjde i ovensstemmelse med nabohuset. 

Hvid dette ikke kan realiseres, er udvalget sindet at nedlægge et § 14 forbud.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8658 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 12. august 2008 Side 27 af 79 

 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 12. august 2008 Side 28 af 79 

 

8.   Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for virksomheden 

Netop, Elmevej 4, Ålbæk  

 

Sagsfremstilling 

Advokat anmoder på vegne af ejer om principgodkendelse af, at nyt 

lokalplanforslag for virksomheden udarbejdes med udgangspunkt i Lokalplanforslag 

nr. 189-B Skagen Kommune, men ændret på følgende punkter:  

         lokalplanområdet udvides til at omfatte ejendommen matr. nr. 39 a, 

Elmevej 3, samme ejer som virksomheden  

         ejendommen matr. nr. 39 a tillades anvendt til lager og/eller boligformål  

         den planlagte tilbygning på ejendommen matr. nr. 39 af, Elmevej 4 må kun 

anvendes til depotrum/lager  

         den resterende del af samme ejendom, matr. nr. 39 af må anvendes til 

lokalt erhverv           

Advokat har tidligere ansøgt om tilladelse til udvidelse af virksomhedens 

lagerfaciliteter med ca. 170 m
2
 ved forlængelse af eksisterende produktionsbygning 

langs vestskel mod syd ud mod Elmevej.  

  

Ansøgningen begrundes med, at den løbende udvikling i fiskeriet har 

nødvendiggjort, at de forme, der bruges til produktion af bånd, er blevet større og 

større. Formene opbevares på nuværende tidspunkt på ejendommen Elmevej 3 og 

skal ved produktionsskift transporteres fra den ene ejendom til den anden. Det vil 

driftsmæssigt være langt bedre, hvis formene kan opbevares i umiddelbar 

tilknytning til produktionen. Samtidig er formene meget bekostelige og meget 

følsomme for skader. 

  

Denne ansøgning sluttede med et ønske om møde med forvaltning/udvalget. Der 

har været afholdt møde med Plan- og Miljøudvalgets formand. På mødet blev 

ansøger oplyst om, at der efter forvaltningens opfattelse ikke er muligt at 

imødekomme ansøgers ønske ved meddelelse af dispensation fra gældende 

plangrundlag. Der skal udarbejdes nyt plangrundlag. 

  

Virksomheden er startet op i nedlagte landsbrugsbygninger i 1973. Inden da havde 

der i bygningerne været produceret minkbure. I 1973 bestod produktionen af 

garnhaler og dertil hørende produkter. Ejer har siden da fortsat virksomheden 

uændret bortset fra den løbende teknologiske udvikling, der naturligt har fundet 

sted. 

  

Virksomheden er udvidet af flere omgange. I 1981 meddeles tilladelse til udvidelse 

af maskinværkstedet på vilkår, at produktionen så ikke udvides yderligere og i 

øvrigt ikke giver anledning til overskridelse af støjgrænser og ikke giver anledning 

til klager. 

  

I 1988 meddeles tilladelse til udvidelse af værkstedet mod vest. Tilladelsen er 

tidsbegrænset til 2 år fra 1. juli 1988. Samtidig henstilles til virksomheden, at hele 

produktionen flyttes ud til erhvervsområdet i Ålbæk. Tidsbegrænsningen bortfalder 
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og tilladelsen gøres permanent ved beslutning i det daværende Plan - og 

Miljøudvalg september 1991. 

  

I 2001 søges Skagen Byråd om udvidelse af eksisterende værksted i vestskel med 

195 m
2
 lager (samme ansøgning, som nu gentages og søges realiseret gennem ny 

planlægning). Skagen Byråd beslutter, at projektet skal søges realiseret gennem ny 

lokalplan. Der fremlægges forslag hertil i offentlig debat juni 2003. Efter behandling 

af indsigelser beslutter Teknik- og Miljøudvalget at drøfte sagen med 

virksomheden. Efter præcisering af virksomhedens maksimalt tilladte 

produktionsareals størrelse svarende til virksomhedens nuværende 

produktionsareal fremlægges forslaget til fornyet debat.  

  

Efteråret 2004 beslutter Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet, at 

planforslaget ophæves.  

  

Begge ejendomme er i kommuneplan 2005 for Skagen beliggende i boligområde, 

åben-lav bebyggelse og omfattet af byplanvedtægt nr. 8, delområde A. Heraf 

fremgår, at området kun må anvendes til boligformål. Der må ikke indenfor området 

udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ekstra 

trafik og parkering eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn 

er til ulempe for de omboende.  

  

Det er tilladt, at der på ejendommen drives sådan virksomhed, som almindeligvis 

udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af 

den, der beboer den pågældende bolig, og når virksomheden efter byrådets skøn 

drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke 

forandres, kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes eller virksomheden ikke 

fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkering, som 

ikke er til stede på den pågældende ejendom.  

  

Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Der 

må på ejendommene ikke indrettes bebyggelse til eller udøves handels -, 

vognmands, fabriks, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der heller ikke må 

indrettes pensionater eller klublejligheder eller dri ves anden form for 

erhvervsmæssig udlejning.  

  

Virksomheden Elmevej 4 omfatter 2 produktionsbygninger på henholdsvis 511 m
2 

og 191 m
2
. Den største bygning er indrettet til maskinværksted og 

personalefaciliteter samt kontor. Den mindre bygning mod vest er indrettet til 

produktion af gummivalser (vulkanisering).  

  

Bygningerne på ejendommen Elmevej 3 fungerer som lager(ikke daglig brug) og 

garage for virksomhedens lastbil. 

  

Fra naboer i området underskrevet af i alt 35 personer er modtaget klage over 

tilsyneladende inddragelse af ejendommen Elmevej 3 til lagerfunktion samt 2 m2 

stor udvidelse af nuværende bygning i vestskel samt usikkerhed om påvirkning af 

afkastluften er sundhedsskadelig samt den stadig stigende trafik.  
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Samtidig anmodes Frederikshavn Kommune om at afvise ethvert ønske fra 

virksomheden om udvidelse samt påtvinge en flytning til erhvervsområdet.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en 

lokalplan og byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i 

planen/vedtægten det vil sige planens/vedtægtens mål og anvendelse. 

Videregående afvigelser kan kun foretages ved at tilvejebringe en ny lokalplan.   

 

Planmæssige konsekvenser  

Virksomheden er ved udvidelsen i 1981 godkendt med henvisning til 

byplanvedtægtens § 8 og 9.  

  

Jf. § 8 skal nærværende byplanvedtægt ikke være til hinder for bibeholdelse af den 

eksisterende lovlige bebyggelse eller fortsættelse af den hidtil lovlige brug af en 

ejendom. Udvidelse ved om- og tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i 

strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. Jf. § 9 har Skagen 

Byråd alene påtaleret.  

  

Vurderingen har således været, at der var tale om videreførelse af eksisterende 

lovlig anvendelse, dog en lidt anden produktion (minkbure og nu garnhaler). 

  

Virksomheden har gennem årene givet anledning til henvendelser fra naboer, og 

dette har resulteret i flere miljømæssige forbedringer, støjdæmpning og forhøjelse 

og flytning af afkast. 

  

Ejendommen Elmevej 3 er erhvervet af virksomheden i 1999 og anvendes til en 

form for fjernlager (besigtiget eftersommeren 2007) samt garage for virksomhedens 

lastbil. Ejendommen er et nedlagt landbrug med stald/lade på samlet 191 m
2
. 

Ejendommen er ubeboet.  

  

Virksomheden på Elmevej 4 som den forefindes i dag, dog undtaget 2 m
2
 må 

vurderes at være et lovligt beliggende erhverv inden for rammerne af 

byplanvedtægt nr. 8. Samtidig skal bemærkes, at det er en uheldig beliggenhed af 

en sådan virksomhed. Med baggrund i Skagen Byråds forkastelse af lokalplan for 

realisering af tilsvarende udvidelse samt de i tidligere byggetilladelser stillede vilkår 

om fastholdelse af status- quo er den ansøgte udvidelse gennem ny planlægning 

ikke problemfri. 

  

Alternativt kan vurderes, at udvidelse af virksomhedens lagerkapacitet uden, at 

dette medfører udvidelse af produktionen kan være til gunst for nærmiljøet, da 

dette uden tvivl vil betyde mindre trafik til og fra virksomheden.  

  

For så vidt anvendelsen af ejendommen Elmevej 3 vurderer forvaltningen, at  havde 

denne ejendom været beboet, og ejer havde ønske om at udleje de gamle 

udhusbygninger til en lagerfunktion for håndværkmester eller lignende uden 
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tilknytning til anden virksomhed i området, var tilladelse hertil formenlig blevet 

meddelt.  

  

Udvidelse af lagerkapaciteten med nybyggeri og inddragelse af ejendommen 

Elmevej 3 betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag. 

  

Skal virksomheden have mulighed for udvikling også af produktionen forudsætter 

dette en udflytning til erhvervsområde.  

 

Miljømæssige konsekvenser 

Der har over tid og frem til nu været klager fra naboer over virksomheden, da der 

opleves støj- og lugtgener. Kommunens seneste miljøtilsyn september 2006 har 

ikke givet anledning til bemærkninger. Ved tilsynet registreres en ændring af 

afkastforholdene fra "gummianlægget", der virker meget professionelt og 

velgennemtænkt med henblik på at modvirke gener fra denne produktion.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         der udarbejdes ny lokalplan med et indhold som ansøgt på virksomhedens 

foranledning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning (dok.nr.537859/08) 

Henvendelse fra naboer og ansøgers kommentarer hertil (dok.nr.537862/08) 

Sagsredegørelse (dok.nr.537857/08) 

Situationsplan med tilbygning (dok.nr.537858/08) 
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9.   Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse Alba Schwartz Vej 12, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Tegnestuen Skagen ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at nedrive 

eksisterende autolakererværksted og i stedet opføre 3 boliger som tæt-lav 

bebyggelse på ejendommen og dele af naboejendommen.  

  

Autolakererværkstedet er beliggende for ende af blind vej midt i boligområde. De 2 

ejendomme Sct. Clemens Vej 40 og Alba Schwartz Vej 12 har et samlet grundareal 

på 2097 m
2
 heraf 555 m

2
 vejareal/del af Alba Schwartz Vej. 

  

Eksisterende bolig på Sct. Clemens Vej med et etageareal på 137 m
2
 ønskes 

bibeholdt på et grundareal på 500 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 27,4 

%. 

  

På det resterende areal 1597 m
2
 heraf vej 555 m

2
 ønskes opført 3 1½ etages 

boliger hver på ca. 118 m
2
 med tilhørende carport, hvilket svarer til en 

bebyggelsesprocent på ca. 23 %. Grundstørrelse omkring de enkelte huse på ca. 

300 m
2
 hertil kommer del af fælles vej- og parkeringsareal.  

  

Bebyggelsen tænkes opført i nyfortolket skagensstil med facadehøjde på 4 meter, 

max. højde 7 meter og husdybde på ca. 7 meter, facadebeklædning og tagpap på 

taget. 

  

Begge ejendomme er beliggende i kommuneplan 2005 for Skagen, område til 

åben-lav bebyggelse og omfattet af lokalplan nr. 5.  

  

Gældende kommuneplanrammer for områder med åben-lav boligbebyggelse 

angiver en mindste grundstørrelse på 700 m
2
, ved dobbelthuse mindst 500 m

2
 pr. 

bolig. I Østerby, Vesterby og Kappelborg mindst 600 m
2
 pr. bolig. Max. tilladt 

bebyggelsesprocent på 25 %, i  Østerby og Vesterby dog 30 %. Opholdsareal 

mindst 100 % af etagearealet og 2 p-pladser pr. bolig.   

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 12 stk.1 skal kommunalbestyrelsen virke for 

kommuneplanens gennemførelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Boligområdet omkring Alba Schwartz Vej er relativ tæt bebygget med 

grundstørrelser i nærområdet på lige omkring 500 m
2
, fra 426 m

2
 til 530 m

2
 og 

enkelte større hjørnegrunde. Der er enfamilieshuse, dobbelthus og ejendomme 

med indtil 3 boliger. Bebyggelsesprocenten varierer fra 22 til op til 30 %.  

  

På den baggrund vurderes en grundstørrelse på 500 m
2
 og en bebyggelsesprocent 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6848 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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på 27,4 % for den eksisterende bolig Sct. Clemensvej 40 at være rimelig.  

  

Tæt-lav boligbebyggelse i form af de ansøgte 3 mindre 1½ etages huse med 

grundstørrelser på knap 500 m
2
 inkl. del af vej og parkeringsareal vurderes ikke at 

skille sig væsentligt ud fra omgivelserne, hvis husenes arkitektoniske udtryk og 

materialevalg tilpasses hertil samt en bebyggelsesprocent på max. 30 % 

overholdes.  

  

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det fremsendte projekt forslag kan være 

grundlag for udarbejdelse af ny lokalplan.  

  

Igennem lokalplanproceduren vurderes om de foreslåede materialer 

facadebeklædning og paptag med listedækning passer ind i den eksisterende 

bebyggelse i området.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Nedlæggelse af autolakererværkstedet og nedrivning af bebyggelsen er en 

miljømæssig forbedring for det omkringliggende boligområde.  

  

Ejendommmen Alba Schwartz Vej 12 er kortlagt på vidensniveau 1, og 

boligbebyggelse her betinger miljømæssig undersøgelse af  jorden og evt. 

efterfølgende oprensning.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         ejendommene Sct. Clemens Vej 40 og Alba Schwartz Vej 12 principielt 

kan matrikulær opdeles som ansøgt og restarealet bebygges med 3 

mindre huse i form af tæt-lav bebyggelse med min. grundstørrelse på 

400 m2 og max. bebyggelsesprocent på 30 %. Den nødvendige 

ændrede planlægning i form af ny lokalplan forestås af ansøger  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes, således at bebyggelsen opfylder energiklasse 2.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Forslag til bebyggelse (dok.nr.537867/08) 

Udstykningsforslag (dok.nr.537869/08) 
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10.   Forespørgsel om tiladelse til opførelse af ny bolig, 

Hjørringvej 191, 9900 Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af familien til ejendommen Hjørringvej 191, 9900 Frederikshavn ansøger 

arkitekt om forhåndsgodkendelse af opførelse af ny bolig på ejendommen.  

  

Ejendommen er beliggende i landzone og jf. BBR registreret som en 

landbrugsejendom på knapt 91 ha. Der er registreret flere drifts- og 

beboelsesbygninger på ejendommen, herunder et stuehus med et boligareal på 

401 m
2
 (Hjørringvej 191), anden helårsbolig med et boligareal på 159 m2 

bestående af en lejlighed på 119m
2
 og et enkeltværelse på 40 m

2
 (oplyst af ejer 

som værende tidligere medhjælperbolig)  

  

Det ansøgte omfatter opførelse af ny beboelsesbygning i 1 1/2 plan med 

et bebygget areal på 250-300m
2
 opført umiddelbart vest for det samlede 

gårdanlæg. Ansøgningen begrundes med, at man ønsker et  nærmere boligforhold i 

nærmeste familie og den nye bolig skal således bebos af ejerens forældre. Der er 

efter det oplyste ikke tale om at boligen ønskes opført i forbindelse med 

generationsskifte eller som medhjælperbolig.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Opførelse af ny bebyggelse i landzonen kræver en landzonetilladelse iht. 

planlovens § 35, stk.1. Etablering af selvstændig helårsbolig vil være i strid med 

formålet i planlovens landzonebestemmelser om at modvirke byspredning i det 

åbne land. Der bør i stedet henvises til de områder i byzone som er udlagt til 

boligformål.  

  

Planloven giver mulighed for at indrette èn bolig i en overflødiggjort driftsbygning, jf. 

planlovens § 37, stk.1. Planlovens § 36, stk. 1, nr.12 giver ligeledes ejeren af en 

landbrugsejendom hvis areal overstiger 30ha, mulighed for at opføre en bolig til 

brug for en medhjælper eller i forbindelse med et generationsskifte, såfremt boligen 

etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.  

  

I det konkret tilfælde vurderes, at den tidligere medhjælperbolig fortsat lovligt vil 

kunne anvendes til beboelse, idet en ikke aktivt anvendt medhjælperbolig vil være 

at betragte som en overflødiggjort driftsbygning som uden landzonetilladelse kan 

tages i anvendelse som bolig. Frastykning af sådan en bolig vil dog kræve en 

landzonetilladelse.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         der meddeles afslag på det ansøgte, og at der henvises til en fortsat 

anvendelse af den eksisterende medhjælperbolig 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7244 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning (dok.nr.536380/08) 

Beliggenhedskort (dok.nr.536383/08) 
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11.   Plan- og Miljøudvalgets budgetforslag 2009 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen har behandlet budgetforslag for 2009 og budget forslag for 2009, og 

budget forslaget er overgået til politisk behandling i de enkelte udvalg.  

  

Budgetforslaget for Plan- og Miljøudvalget er vedlagt og indholder følgende:  

  

 Forslag til driftsbudget samt bemærkninger til driftsbudgettet  
 NT´s budgetforslag 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller  

  

         budget forslaget til drøftelse og afgørelse med henblik på videresendelse til 

Økonomiudvalget  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Udvalget fremsender budgetforslag på baggrund af NT´s udmelding.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Budgetbemærkninger Plan- og miljøudvalget 2009 (dok.nr.530281/08) 

NT´s Budgetforslag 2009 (dok.nr.537814/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: PMU 
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12.   Godkendelse af takster for private almene vandværker 2008 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen skal hvert år godkende de private, almene vandværkers takster.  

Kommunens skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, dvs. at vandværket har tilstrækkelige 

midler til at dække de forventede kommende udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke 

opbygge en formue, der overstiger det forventede behov.  

Endvidere bør størstedelen af det samlede driftsbidrag udgøres af den variable m
3
-pris, så der er en 

økonomisk fordel for forbrugeren ved at spare på vandforbruget.  

Taksterne for de private, almene vandværker ses i nedenstående tabel (alle priser er ekskl. moms).  

  

Vandværk m3-pris 
Fast afgift  

(måler-leje) 

Tilslutningsafgift 
Parcel-/ 

rækkehus 
Lejlighed Landbrug Landhus Sommerhus 

Dybvad 4,00 650 6.000 4.000 9.000 - - 
Præstbro 4,50/3,751 550 8.000 6.000 22.000 16.000 8.000 

Ravnshøj 2,50 240 12.000 
12.000/ 

6.000 
- - 12.000 

Rugtved Fælled 5,50 700 6.000 - 20.000 13.150 - 
Skærum 7,00 700 10.000 - 27.000 27.000 - 
Thorshøj 4,00 300 8.000 4.500 22.000 22.000 - 

Toftelund 
3,00/ 

2,004 
400 8.000 8.000 - - - 

Try 3,75 505 - - 25.000 25.000 - 
Understed 4,00 500 7.500 4.200 16.000 16.000 - 

Voerså 5,00/3,501 450 
7.000/ 

5.500 
4.500 19.500 12.300 5.000 

Østervrå 3,00 240 8.000 
8.000/ 

6.000 
22.000 22.000 - 

Aalbæk 4,90 
540/760/ 

1.21603 
14.100 - 17.600 - 16.100 

  
1
 Op til 1.000 m

3
/over 1.000 m

3
 

2
 1. lejlighed/2. og følgende lejligheder 

3
 Helårsejendomme/sommerhuse/målergruppe 05-07 (større målere til campingplads, skole m.m.) 

4
 Der opkræves der 2,00 kr./m3 til ombygning af vandværket  

  

Forvaltningen har i forbindelse med sagen gennemgået regnskaber for 2007 og budgetter for 2008. 

Der er ikke bemærkninger til disse. Dog skal det nævnes, at et enkelt vandværk arbejder uden 

budget, men følger sidste års regnskab i forbindelse med fastsættelse af takster.  

  

Lovgrundlag 

Vandforsyningslovens § 53.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         takster for 2008 godkendes af byrådet. 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/765 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jeka 

 Besl. 

komp: PMU/ØU/BR 
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Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  
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13.   Budget 2009 for Modtagestation Vendsyssel I/S  

 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S fremsender budget 2009 til 

godkendelse jf. bestemmelserne i MV-vedtægtens § 4, stk. 11. 

  

Budget 2009 er udarbejdet med et forventet driftsunderskud på 250.000 kr.  

  

Budgetforslaget er behandlet på MV-bestyrelsens møde den 21. januar 2008 og 

den 10. marts 2008. På grundlag heraf har en enig bestyrelse besluttet at 

fremsende nærværende budgetforslag 2009 til godkendelse i 

interessentkommunerne med bestyrelsens anbefaling.  

  

Det af selskabet foreslåede erhvervsgrundgebyr indarbejdes i Plan og Miljøudvalgs 

forslag til miljø- og genbrugsgebyr for erhvervsvirksomheder.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 selskabets budget 2009 tages til efterretning og fremsendes til 
økonomiudvalg og byråd med anbefaling om godkendelse  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

MV-budgetforslag 2009 (dok.nr.469925/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/113 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 12. august 2008 Side 43 af 79 

 

 

14.   Takster for Tømning af hustanke 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har udarbejdet nedenstående forslag til takster for tømning af hustanke:  

  

  Budget 2008 Budget 2009 

  Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 

Tømning af hustanke - pr. ejendom 475,00  kr.  593,75  kr.  450,00 kr. 562,50 kr. 

Forgæves kørsel  160,00  kr.  200,00  kr.  160,00 kr. 200,00 kr. 

Akut tømning uden for normal arbejdstid 785,00  kr.  981,25  kr.  785,00 kr. 981,25 kr. 

Tillægspris pr. m
3 

for tankvolumen over 

3m
3
 125,00  kr.  156,25  kr.  125,00 kr. 156,25 kr. 

  

Taksten for tømning af hustanke nedsættes med 25 kr. Forvaltningen havde regnet med at nedsætte 

taksten med 40 kr., men på grund af de stigende oliepriser nedsættes taksten med 25 kr.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         taksterne godkendes og indarbejdes i budgettet for 2009  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU 
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15.   Takster - byggesagsgebyr 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har udarbejdet nedenstående forslag til takster for byggesagsbehandling:  

  

Antal Byggesager i  2007 

2007 og 

2008 Total 

Forslag 

2009   2009 

  Antal  

Gebyr 

2008   

Gebyr 

2009 Indtægt  antal 

BR-S tilladelsessag 597 1680 1.002.960 3.000 1.500.000 500 

BR-S anmeldelsessag 358 480 171.840 1.000 300.000 300 

BR- tilladelsessager 233 715 166.595 1.200 240.000 200 

BR-anmeldelsessag landbrug 72           

BR-anmeldelsessag øvrige 70           

Diverse sager 685           

Total      1.341.395   2.040.000   

Erhvervsarealer 0 - 2000 m
2
 35.000 20 700.000 30 900.000 30.000 

Erhvervsarealer over 2000 m
2
 10.000 15 150.000 25 200.000 8000 

              

Total erhverv + bolig     2.191.395   3.140.000   

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 taksterne for byggesagsbehandling godkendes og indarbejdes i budgettet for 2009  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. Der udarbejdes en omkostningsove rsigt ved næste budgetlægning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU 
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16.   Takster 2009 – Renovationstakst og miljø- & genbrugsgebyr 

samt takster AVØ A/S 

 

Sagsfremstilling 

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile -i-sig-

selv-princippet).  

Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved brugernes 

betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre end 

omkostningerne ved at gennemføre håndteringen.  

 Betalingen for affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.  

Der er for år 2009 budgetteret med udgifter på 62,8 mio. kr. og indtægter på 61,9 

mio. kr., som finansieres dels gennem renovationstaksten og dels g ennem miljø- og 

genbrugsgebyret.  

En følge af kommunalreformen (dannelse af AVØ A/S og sammenlægning af de 3 

kommunale renovationsområder) er, at renovationen har ca. 10 mio. kr. til gode i 

kommunekassen, som over en årrække skal tilbageføres til renovationskunderne. 

  

På den baggrund budgetteres med uændrede takster for 2009 og et forbrug af 

opsparede midler på ca. 1 mio. kr. 

  

Renovationstaksten  

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation.  

  

Det er AVØ, der forestår indsamling af dagrenovation.  

  

AVØ har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører indsamlingen. 

I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og AVØ’s 

administration.  

  

For 2009 foreslås følgende renovations -takster 

  Takster 

2009 

Takster 

2008 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus  545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1665 1665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2323 2323 

400 l cont./14. dag 1326 1326 

600 l cont./uge 2786 2786 

600 l cont./14. dag 1593 1593 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3121 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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800 l cont./uge 3505 3505 

800 l cont./14. dag 1871 1871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 - 

alle takster er ekskl. moms. 

  

I takstoversigten er medtaget takst for ændring af renovation. Denne takst ønskes 

fastlagt, primært af adfærdsregulerende grunde, i det vi har noteret borgere der 

hyppigt ændrer renovationstype, ofte kun med marginal beløbsmæssig betydning.  

  

Miljø- og genbrugsgebyr  

Udgifterne til miljø- og genbrugsordningerne er opdelt i to hovedgrupper, på 

henholdsvis boligejere og virksomheder.  

Boligejere:  

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ´s omkostninger til 

drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og papir samt 

administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og 

deponering. 

  

De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger. Sommerhuse og værelser 

pålægges kun halvt gebyr. 

  

For 2009 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere.  

  Gebyr 

2009 

Gebyr 

2008 

Lejligheder/helårsboliger 859 859 

Sommerhuse / værelser 429 429 

alle takster er ekskl. moms. 

  

Erhverv:  

Miljø- og genbrugsgebyr for erhvervsvirksomheder dækker Modtagestation 

Vendsyssels erhvervsgrundgebyr der omfatter rådgivning om farligt affald, transport 

m.v.  

  

Der opkræves miljø- og genbrugsgebyr ved ejendomme med et erhvervsareal der 

er større end eller lig 25 m
2
.   

  

Miljø- og genbrugsgebyr for erhverv opdeles i 3 grupper efter størrelsen af 

erhvervsarealet.  
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For 2009 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for erhverv.  

Erhvervsareal [m
2
] Gebyr 

2009 

Gebyr 

2008 

0 - 24  0 0 
25 - 499  76 76 
500 - 1999  138 138 

2000 -          450 450 

alle takster er ekskl. moms. 

  

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende 

gebyrer for AVØ A/S. AVØ A/S takster for 2009 er vedlagt som bilag.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         nærværende forslag til renovationstakster samt miljø- og genbrugsgebyr 

for 2009 samt takster for AVØ A/S fremsendes til byrådet med anbefaling 

om godkendelse 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Takstblad 2009 AVØ (dok.nr.530118/08) 
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17.   Tømningsordning for septiktanke 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget følgende henvendelse fra Poul Rode Andersen og 

Brian Petersen fra SF: 

  

Brian Pedersen og Paul Rode Andersen SF ønsker, at der på det næste 

planudvalgsmøde kommer et punkt på dagsorden der omhandler tømningsordning 

for septiktanke. 

  

         Vi ønsker det belyst om det, at man bruger en KSA afvander, er den rigtige 

miljømæssige løsning frem for en almindelig slamsuger?  

  

         Er der fare for, at der ved brug af KSA afvander, sker en forstoppelse af 

sivedrænene? 

  

         Vi skal også anmode om en generel drøftelse af ordningen, da vi er 

bekendt med en stor utilfredshed  

  

Forvaltningens bemærkninger til anvendelse af KSA-bil, slamafvanding og 

anvendelse af polymere 

I udbudsmaterialet, som blev offentliggjort i sensommeren 2007, stillede 

Frederikshavn Kommune krav om tankene skal tømmes med KSA-bil, som er 

udstyret med minimum EURO III motor og partikelfilter. Dette krav er stillet af 

hensyn til miljøbelastning fra den kørsel, som ordningen medfører. En KSA-bil 

suger slam op af tanken, presser slammet og leder rejektvandet til tanken. Ved at 

presse slammet mindskes antal kørsler væsentligt mellem tømningsstederne og 

renseanlægget, hvor det pressede slam afleveres. En KSA-bil af den type som 

Stæten A/S anvender, kan tømme ca. 30 tanke, mens en traditionel slamsuger kun 

kan tømme ca. 6 tanke, før der skal afleveres slam på renseanlægget. Er der 

gennemsnitlig 30 km (skøn) fra tømningssted til renseanlæg vil dette betyde 

ca. 45.000 km mindre kørsel om året med KSA-bil i forhold til kørsel med traditionel 

slamsuger. 

  

Af anvisning fra Teknologisk Institut fremgår det, at alle bundfældningstanke skal 

efterfyldes med vand umiddelbart efter tømningen. Sker dette ikke vil der være 

risiko for flydestof kan ledes ud i sivedrænene eller at tanken deformeres på grund 

af vandtryk fra høj grundvandsstand. Flere producenter af bundfældningstanke 

bemærker dette i deres installationsvejledning.  

  

Ved at tilsætte polymere i forbindelse med slamafvandingen i KSA-bilen vil der 

kunne presses mere vand af slammet end uden polymere. Dette er stærkt 

medvirkende til, at der kan tømmes flere tanke før aflevering af slammet til 

renseanlægget med KSA-bil. Polymere medvirker til at få slammet til at samle sig i 

større klumper og medfører, at der kan presses mere vand ud af slammet. 

Polymere virker ca. op til en time efter returfyldning. Forvaltningen har henvendt sig 
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til Teknologisk Institut om de problemer anvendelse af polymere kan medføre. 

Teknologisk Institut henviser i deres svar til deres anvisning om udbud, hvori det er 

beskrevet at en tank kun må efterfyldes 3/4 eller til underkanten af  T-.stykket, som 

sidder på afløbet fra bundfældningstanken. Ifølge Teknologisk Institut skyldes 

mange tilstopningsproblemer, at slamsugerne har for meget vand i  bilen sidst på 

dagen og derpå overfylder de sidste tanke med vand, som derved løber ud i 

sivedrænene hvor polymerene derpå medvirker på slamdannelse og tilstopning af 

drænene.Teknologisk Institut angiver, at det derfor er vigtigt at der er klare 

retningslinier herom i aftalen mellem kommunen og deres entreprenør. Disse 

forholdsregler er med i Frederikshavn Kommunes kontrakt med Stæten 

A/S. Forvaltningen har påpeget vigtigheden af dette forhold over for Stæten A/S, 

som gav udtryk for udbredt kendskab til forholdsreglerne herfor. Ifølge kontrakten 

kan Frederikshavn Kommune forlange målinger af rejektvandet, som 

dokumentation for at rejektvandet ikke indeholder for meget slam. Denne mul ighed 

har forvaltningen ikke benytte sig af.  

  

Frederikshavn Kommune kan risikere at borgere, som får problemer med stoppede 

dræn, vil kræve erstatning fra kommunen. Her må det være op til borgeren at 

dokumentere, at årsagen til tilstopningen skyldes anvendelse af polymere i 

forbindelse med en tømning foretaget af Frederikshavn Kommunens entreprenør.  

  

KSA-bilen er stor, men den trykker mindre pr. arealenhed og er 

mere manøvreringsvenlig end en traditionel slamsuger. Det skal dog bemærkes, at 

i kontrakten med Stæten A/S og Frederikshavn Kommune er angivet, at hvor der 

ikke kan anvendes KSA-bil til tømningen skal tanken tømmes med mindre 

slamsuger eller traktorslamsuger. Dette er specielt aktuelt i svært fremkommelige 

sommerhusområder eksempelvis beliggende i klitområder, ved fugtige arealer m.v.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         ovenstående tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Et flertal af udvalget tager sagen til efterretning. Forvaltningen 

forbereder en samlet evaluering af ordningen til foråret 2009. SF 

kan ikke tage redegørelsen til efterretning, da den ikke indeholder 

en tilbundsgående undersøgelse af brugen af polymers virkning 

på miljøet. 

  

 

Fraværende: 

Ingen  
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18.   Udvidelse af pelsdyrproduktion Hedevangsvej 9 i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har den 4. december 2007 modtaget en ansøgning efter 

§ 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug om miljøtilladelse til udvidelse af 

pelsdyrproduktion på ejendommen Hedevangsvej 9, 9300 Sæby.  

  

Ejendommen ønskes udvidet inden for eksisterende bygningsmæssige rammer fra 

en produktion på 25,5 dyreenheder (DE) bestående af 900 minktæver og 90 ræve 

til en produktion på 30,5 DE bestående af 1145 DE og 80 ræve. Al gødningen fra 

produktionen afsættes løbende til opbevaring på anden ejendom, hvor ejer har en 

lejet gylletank. Dog indgår en mulig fremtidig overdækket gylletank på 450 m
3
 

placeret på Hedevangsvej 9 i det ansøgte projekt. 

  

Ejendommen ligger i et område, som i Sæby Kommuneplan er udlagt som 

rammeområde E.4.45 til anvendelse til pelsdyrfarme, og er således i 

overensstemmelse med gældende planlægning.  

  

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2008, punkt 7, var der dog fremlagt 

forskellige ønsker til fremtidig byudvikling ved Sæby. Et af de anførte ønsker var et 

byggeprojekt for ”Solsbæk Strand” omfattende et område umiddelbart nord for den 

ansøgte ejendom, jf. kortbilag. Byggeprojektet indebar en udnyt telse af området til 

boligformål, hvilket umiddelbart konflikter med den eksisterende 

rammebestemmelse for område E.4.45, der anfører: ”Der må indenfor området 

samt i en afstand af min. 300 m fra områdegrænsen ikke etableres nye boliger eller 

anden miljøfølsom anvendelse.” 

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet at byggeprojektet skulle medtages i 

forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.  

  

Såfremt området udlægges til boligformål vil det have betydning for de 

eksisterende pelsdyrfarme i området E.4.45 derved, at der i lovgivningen er fastlagt 

afstande fra pelsdyrfarme til områder udlagt til boligformål. Således må der ikke ske 

etablering, ændring eller udvidelse af pelsdyrhaller til ræve inden for en afstand af 

300 m til områder i byzone, i sommerhusområde eller som er lokalplanlagt til 

beboelse eller lignende (afstanden er 400 m, hvis der er en produktion på over 

10.000 ræve). For andre pelsdyr end ræve er afstanden fastlagt til 200/300 m alt 

efter om der er under eller over 10.000 tæver.  

  

Såfremt området udlægges til boligformål vil det altså fastlåse de eksisterende 

pelsdyrproduktioner i området således, at der ikke kan ske ændringer eller 

udvidelser af produktionerne, og rammeområdet E.4.45. bør ændres, da det ikke 

længere kan være udlagt til fortsat husdyrproduktion. Eksisterende lovlig 

anvendelse kan dog fortsætte uændret medmindre kommunen vælger at 

opkøbe/ekspropriere produktionen med henblik på at forebygge nabokonflikter 

mellem boligområdet og pelsdyrproduktionerne.  

 

 Åben sag 
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Som det ser ud lige nu, er den aktuelle ansøgning i overensstemmelse med den 

nuværende planlægning, og kommunen skal således meddele tilladelse til 

projektet, medmindre det strider mod andre forhold i lovgivningen, hvilket ikke er 

tilfældet. 

  

Hvis kommunen dog ønsker at arbejde videre med udlægning af området nord for 

pelsdyrfarmene til boligformål er det en mulighed at kommunen kan nedlægge et 

forbud mod det ansøgte projekt efter planlovens § 14.  

  

Efter planlovens § 14 kan kommunen nedlægge et forbud mod enhver retligt el ler 

fysisk disposition, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan nedlægges for 

maksimalt 1 år, inden for hvilken der er mulighed for at udarbejde den nødvendige 

planlægning, som varigt vil kunne hindre det aktuelle projekt. I dette tilfælde skal 

der således udarbejdes lokalplan med kommuneplantillæg som ændrer 

rammeområde E.4.45 og udlægger det ønskede område til boligformål.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget beslutter  

  

         om forvaltningen skal nedlægge et § 14-forbud efter planloven til det 

ansøgte projekt og igangsætte planarbejdet med henblik på inden for 1 år 

at udarbejde lokalplan for byudviklingsprojektet samt ændring af 

kommmuneplanrammerne for område E.4.45.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Et flertal af udvalget tiltræder at nedlægge et § 14 forbud. Inger Støtt kan ikke 

tiltræde at nedlægge et § 14 forbud.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Kortbilag over byudvikling og E.4.45 (dok.nr.528951/08) 
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19.   Lugtgener fra pelsdyrfarmen Letholtvej 6, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af sommerhuset Hedestien 3 klager over lugtgener fra minkfarmen på 

ovennævnte adresse. Ejer har haft sit hus i 5 år og det er som genen er tiltaget år 

efter år.  

  

Sommerhuset Hedestien 3 er beliggende i sommerhusområdet Hedehusene ved 

kommunegrænsen mellem gl. Sæby og Frederikshavn kommune. 

Sommerhusområdet er omfattet af Lokalplan nr. 093-2, der er godkendt tilbage i 

1984.  

  

De sydligste sommerhuse ligger umiddelbart øst for pelsdyrfarmen, der er en 

afstand på ca. 70 meter.  

  

Samme sommerhusområdes miljøudvalg har tidligere anmodet om møde 

vedrørende lugtgener. Teknisk Forvaltning vil straks tage initiativ til at indbyde 

hertil.  

  

Nærmere redegørelse på mødet. 

 

Juridiske konsekvenser 

Drift af pelsdyrfarm er omfattet af bek. om pelsdyrfarme.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         redegørelsen tages til efterretning 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Henvendelse og situationsplan (dok.nr.537877/08) 

 

 

 Åben sag 
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20.   Rørlægning af privat vandløb og flytning af 2 m bræmme, 

Tvedenvej 10 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Kommune modtog den 17. oktober 2006 et brev fra Landbonord. Der søges 

på vegne af landmand Poul Grøntved, Tvedenvej 10, Sæby om en retlig 

lovliggørelse af en foretagen rørlægning i midten af 1990´erne og om fjernelse af 

krav om 2 m bræmme. Den rørlagte stækning er 280 m lang, og den er foretaget i 

et privat vandløb i toppen af Bangsbo Å systemet. Vandløbet er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 og bestemmelsen om 2 m bræmme. Det etablerede 

rør er et ø 80 mm drænrør. Drænet er kun vandførende ved ekstraordninær store 

afstrømninger.  

  

Sæby Kommune besigtigede stedet den 7. december 2006. Samtidigt sendte 

kommunen ansøgningen til amtet, idet der tillige skulle ske en behandling efter 

naturbeskyttelsesloven. 

  

Amtet nåede ikke at behandle ansøgningen og overdrog sagen til Frederikshavn ny 

kommune. Den 30. april 2007 meddelte Frederikshavn Kommune Poul Grøntved, 

at sagen nu skulle behandles af kommunen, og hvem der var kontaktperson. Der 

blev foreslået et tidspunkt for en ny besigtigelse. Men det blev der ikke fulgt op på.  

  

I maj måned 2008 kontaktede Poul Grøntved selv forvaltningen, og der blev aftalt 

et tidspunkt for en ny besigtigelse. Ved besigtigelsen den 29. maj konstateredes, at 

grøften ved udløbet af rørledningen (drænet) var tør og med en græsbevoksning. 

Grøften fungerer som en økologisk forbindelseslinje i et intensivt dyrket område. 

Den rørlagte strækning er en forgrening fra en eksisterende grøft, der løber i 

nordvestlig retning og udgør starten af Bangsbo Å. Den allerøverste strækning af 

denne grøft start på vandløbet til den oprindelige forgrening er ikke udpeget som § 

3 beskyttet vandløb, ligesom det heller ikke er omfattet af kravet om 2 m bræmme. 

Poul Grøntved foreslog, at beskyttelsen og krav om 2 m bræmme flyttes fra den 

rørlagte strækning over på på denne åbne ikke beskyttede strækning, og at 

rørlægningen accepteres, og at 2 m bræmmen langs den rørlagte strækning 

fjernes.   

  

 

Juridiske konsekvenser 

Efter vandløbslovens § 7 er kommunen vandløbsmyndighed for private vandløb. 

Rørlægning af et vandløb kræver tilladelse efter lovens § 16 (reguleringssag). Efter 

vandløbslovens § 69 er der krav om en 2 m dyrkningsfri bræmme langs naturlige 

og/eller højt målsatte vandløb. Rørlagte strækninger ha r ingen krav om en 2 m 

dyrkningsfri bræmme.  

  

Vandløbet er udpeget som beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Ændring af tilstanden kræver dispensation fra loven. Dispensation gives 

normalt kun i særlige tilfælde, hvor betydende samfundsinteresser står på spil. Det 

 

 Åben sag 
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er der ikke tale om her, og der er i Danmark ingen tradition for, at man kan 

kompensere for et indgreb - som foreslået i denne sag.  

  

Kommunen kan som vandløbsmyndighed og naturmyndighed nægte en retlig 

lovliggørelse, og må så som myndighed kræve den tidligere tilstand genoprettet – 

det vil sige pålægge ejer at grave rørledningen op og genetablere grøften og 2 m 

bræmmerne på begge sider, eller kommunen kan vælge at foretage en retlig 

lovliggørelse af rørledningen, det vil sige godkende at man fjerner 2 m 

bræmmebeskyttelsen på strækningen og flytter den og § 3-beskyttelsen over på 

den øverste strækning i det naturlige vandløb som en samlet afgørelse efter hhv. 

vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.  

  

Sagen er principiel. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Den rørlagte strækning er i regionplanen målsat som B2 (opholds og opvækstvand 

for laksefisk), hvilket er en høj målsætning. Desuden er vandløbet vurderet som 

naturligt og derfor udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og dermed 

også med krav om  2 m dyrkningsfrie bræmmer efter vandløbslovens § 69.  

  

En evt. accept af den foretagne rørlægning mod en kompenserende udpegning af 

den aller øverste del af den naturlige grøft som beskyttet, kræver en rettelse i 

plangrundlaget. Den kan efterfølgende foretages af forvaltningen.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Da den rørlagte strækning nu som før kun undtagelsesvis er vandførende, er der 

ikke knyttet særligt værdifulde vandløbsinteresser til vandløbet. Derimod er det et 

miljømæssigt tab, at en 280 m lang strækning med 2 m brede bræmmer på begge 

sider af den oprindelige grøft i alt ca. 1400 m
2
 er inddraget i dyrkningen. Den 

rørlagte strækning fungerede sammen med den eksisterende grøft som økologiske 

forbindelseslinjer i landskabet.  

  

Det er dog forvaltningens vurdering, at den foreslåede kompenserende udpegning 

af den øverste del af grøften med en ca. 210 m lang strækning med 2 m bræmmer 

udlagt på begge sider vil kompensere dette tab i området.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         den etablerede rørledning retlig lovliggøres ved at der meddeles en 

tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven samt at 2 m bræmmebestemmelsen ophæves på 

strækningen 

  

         dispensation til rørlægningen efter naturbeskyttelsesloven meddeles på 
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vilkår, at beskyttelsen flyttes til den øverste del af den naturlige grøft, og at 

der som konsekvens heraf tillige udlægges 2 m beskyttelses-bræmmer 

efter vandløbslovens § 69 på denne strækning i fortsættelse af den 

gældende udpegning 

  

         der efterfølgende sker de fornødne rettelser i plangrundlaget  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Et flertal bestående af Paul Rode Andersen, Brian Pedersen, Anders Starberg 

Pedersen og Inger Støtt kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Kortbilag med forslag til § 3 rettelse og rettelse af 2 m bræmme (dok.nr.522472/08) 
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21.   Lokalplan SAE.4.108.0 - Erhvervsområde ved Marsvej i 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplan SAE.4.108.0 har været i offentlig høring i perioden fra den 5. marts til 

den 30. april 2008. Forvaltningen har efter indsigelsesfristens udløb modtaget  5 

indsigelser mod planforslaget.  

  

Der udarbejdet vedhæftede indsigelsesskema, hvoraf forvaltningens bemærkninger 

til de enkelte punkter i indsigelserne samt indstilling fremgår.  

  

En stor del af indsigelserne vedrører miljøspørgsmål i forbindelse med etablering af 

en genbrugsplads i området. Disse spørgsmål tænkes afklaret i forbi ndelse med 

miljøgodkendelsen for etablering af pladsen, idet det ikke er muligt at optage 

bestemmelser om disse ting i en lokalplan.  

  

For at anskueliggøre i lokalplanen, at der vil blive taget hånd om de 

indkomne bemærkninger i forbindelse med etablering af genbrugspladsen, er de 

krav, som en miljøgodkendelse vil stille til en genbrugsplads og som 

vedrører bemærkningerne i indsigelserne, listet op i lokalplanens redegørelse 

under afsnittet "Miljøforhold". 

  

I forbindelse med lokalplanens vedtagelse vil der desuden blive tinglyst et forbud 

mod brug af pesticider i området, hvilket er nævnt i indsigelsen fra Miljøcenter 

Århus, og dermed også fremgår af afsnittet i redegørelsen. Ligeledes fremgår det, 

at der ikke vil blive anvendt slagger og flyveaske i veje og befæstede arealer 

indenfor lokalplanens område, hvilket sikres i forbindelse med at kommunen 

godkender vejprojekt.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at Lokalplan SAE.4.108.0 for et  

erhvervsområde ved Marsvej i Sæby vedtages endeligt med forslag til 

ændringer, der er beskrevet i bemærknings-/indsigelsesnotat  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Et flertal af udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, idet man anser den ak tuelle 

placering for god. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ejerforholdet på 

Ousenvej. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen tiltræder indstillingen.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4305 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 

 

Indsigelsesnotat, lokalplan SAE.4.108.0.pdf  (dok.nr.537715/08) 

Vedtagelse, lp.SAE.4.108.pdf  (dok.nr.515499/08) 
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22.   Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA.237.B - Nedre 

Mosevej 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. januar 2008, at der på bygherres 

foranledning kunne igangsættes en lokalplanlægning af et område til tæt -lav 

bebyggelse til helårsboliger opført i træ ved Nedre Mosevej i Skagen. Der blev i 

februar 2007 vedtaget en lokalplan for samme område, som udelukkende gav 

mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse.  

  

Med det nye forslag til Lokalplan - nr. SKA.237.B og forslag til kommuneplantillæg 

nr. 20/05 - blev der givet mulighed for opførelse af både åben-lav og tæt-lav 

bebyggelse. Det betyder, at der kan opføres imellem 8 åben-lave boliger og 16 tæt-

lave boliger som dobbelthuse. 

  

Forslaget til lokalplan har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra den 9. april 

2008 til den 4. juni 2008.  

  

Der er modtaget 3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som 

er behandlet i indsigelsesnotat af 25. juni 2008.  

  

Forvaltningen har i medfør af Lov om Miljøvurdering gennemført en miljøscreening 

af lokalplanforslaget, hvoraf fremgår, at den planlagte anvendelse af området ikke 

vurderes af ville påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes 

miljøvurdering. Miljøscreeningen har været offentliggjort samtidig med 

lokalplanforslaget, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres 8 åben-lave helårsboliger eller 

16 dobbelthuse (tæt-lave helårsboliger) på det ca. 6300 m
2
 store areal, der udgør 

den foreløbige afslutning på boligbyggeriet langs Nedre Mosevej mod nord og 

mod Bøjlevejen.  

  

Opmærksomheden henledes på pkt. 1 i indstillingsnotatet af 25. juni 2008, hvor der 

forespørges om muligheden for at videreføre boligudbygningen nord for 

lokalplanområdet. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at 

vedtage Lokalplan nr. SKA.237.B og Kommuneplantillæg nr. 20/05 endeligt 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/555 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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i overensstemmelse med indsigelsesnotatet af 25. juni 2008  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Indsigelsesnotat (dok.nr.527360/08) 

LP SKA 237.B pdf endelig u.u..pdf  (dok.nr.532132/08) 
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23.   Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. SKA.236.O, Skagen 

Vandværk, Gl. Landevej 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA.236.O for Skagen Vandværk ved Gl. Landevej, 

Skagen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. april 2008 til 4. 

juni 2008.  

  

Der er modtaget een indsigelse til lokalplanforslaget fra Miljøcenter Århus, der 

henviser til, at området ligger inden for indvindingsopland til vandværk i Regionplan 

2005, og at der derfor stilles særlige krav til grundvandsbeskyttelsen i området. Det 

er aftalt med Miljøcenter Århus, at Teknisk Forvaltning indarbejder de skærped e 

krav til grundvandsbeskyttelsen i den endelige lokalplan.  

  

Lokalplanforslagets pkt. 9.3 ændres således til:  

"Overfladevandet ledes til en ny regnvandsledning i Gl. Landevej. Der skal 

etableres forsinkelse på regnvandsledningen fra ejendommen, svarende til en 

befæstigelsesgrad på 20 %, - herunder skal p-pladser og tilkørselsvej befæstes i 

nødvendigt omfang. De øvrige arealer beplantes således, at området får et ensartet 

udseende, der er i harmoni med den omkringliggende skov samt naturarealerne 

mod øst". 

  

Samtidig gør Miljøcentret opmærksom på, at Naturbeskyttelseslovens 300 m 

skovbyggelinie ikke kan forventes ophævet, men at der skal søges om 

dispensation til opførelse af nyt byggeri, hvilket fremgår af lokalplanens pkt. 10.1.  

  

Forvaltningen har i medfør af lov om Miljøvurdering gennemført en miljøscreening 

af lokalplanforslaget, hvoraf fremgår, at den planlagte anvendelse af området ikke 

vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes 

miljøvurdering. Miljøscreeningen har været offentliggjort samtidig med 

lokalplanforslaget, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ved godkendelsen af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra landzone til 

byzone. Overførslen af arealet til byzone skal ses i sammenhæng  med 

afrundingen af Skagen by mod vest,  - til Skagen Klitplantage og Damstederne.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at 

vedtage Lokalplan nr. SKA.236.O endeligt med de af Teknisk Forvaltning 

foreslåede ændringer 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/94 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Lokalplan SKA236-O, Gl. Landevej, Skagen, uden sign.pdf  (dok.nr.532110/08) 
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24.   Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.18.06.01 

sommerhusgrunde i Bratten 

 

Sagsfremstilling 

Landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen fra juni 

2005 giver mulighed for udlæg af sommerhusgrunde vest for det eksisterende 

sommerhusområde i Bratten. Lokalplan FRE.18.05.01 giver mulighed for 

udstykning af op til 140 sommerhus-grunde med en størrelse på mellem 2.500 m² 

og 1.300 m². Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 15.  

  

Lokalplanforslaget har været udsendt til offentligt debat i perioden fra den 7. maj 

2008 til den 2. juli 2008, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger, 

som det fremgår af indsigelsesnotatet af juli 2008.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         lokalplanforslaget fremsendes til byrådet med henblik på endelig 

vedtagelse med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen ønsker at  området 

bliver kloakeret. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Endelig FRE.18.06.01 sommerhuse Bratten.pdf  (dok.nr.536641/08) 

Indsigelsesnotat (dok.nr.529918/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4492 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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25.   Endelig ophævelse af lokalplan SAE.20.25 for et biogas og 

separationsanlæg 

 

Sagsfremstilling 

På foranledning af ejer af landbrugsejendommen Gjersholtvej 9, Østervrå har 

Teknisk Forvaltning udarbejdet et dokument om ophævelse af lokalplan for et 

konkret biogas- og separationsanlæg på ejendommen.  

  

Forslag om ophævelse af Lokalplan SAE.20.25 for et biogas og separationsanlæg 

har været fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 12. marts 2008 til den 7. maj 

2008, hvilket ikke har givet anledning til indsigelser eller kommentarer. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         ophævelse af Lokalplan SAE.20.25 fremsendes til byrådet til endelig 

ophævelse 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Endelig Ophævelse af lokalplan SAE 20 25.pdf  (dok.nr.536640/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/202 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: IBHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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26.   Planlægning af stier i Gammel Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra Gammel Skagen 

Grundejerforening, som ønsker, at kommunen igangsætter en planlægning for 

sikring af stier i Højen.  

  

Forvaltningen er bekendt med, at om- og tilbygninger, matrikulære ændringer samt 

opsætning af hegn medfører, at eksisterende stier nedlægges eller ikke længere 

kan anvendes af offentligheden.    

  

Allerede ved udarbejdelsen af den bevarende lokalplan for Højen, Lokalplan SKA 

56 B8, erkendtes et behov for at sikre matrikulært fastlagte stier i marken, men på 

grund af tidnød blev en sådan stiplan ikke indarbejdet i lokalplanen. Siden 

fremkomsten af Kommuneatlas Skagen i 2000 har det været hensigten 

at udarbejde en bevarende stiplan for Højen som et led i udarbejdelsen af en 

revideret, bevarende lokalplan for Højen.  

  

Alternativ kan der udarbejdes en bevarende stiplan for Højen nu, da forvaltningen 

erkender et behov for en sikring af matrikulært fastlagte stier i marken. En sådan 

stiplan kan evt. senere indarbejdes i en ny bevaringslokalplan for Højen.  

  

Forvaltningen vurderer, at planlægningen og den efterfølgende sikring af stierne i 

marken vil være en omfattende opgave, og udvalget bedes tage stilling til 

prioriteringen af denne opgave.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         planlægning for sikring af stier i Højen indgår i forvaltningens fremtidige 

prioritering af lokalplanopgaver 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Indstillingen tiltrædes idet man ønsker Østerby og Vesterby inddraget evt. gennem 

et projektarbejde med ekstern medhjælp og finansiering.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8666 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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27.   Efterretningssag - Boligbebyggelse Vestre Strandvej 46, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har meddelt principiel tilladelse til opførelse af boligbebyggelse 

på ovennævnte ejendom. Projektet omfatter 20 boliger i form af tæt-lav bebyggelse 

i 1½ etage forbundet med mellembygninger i 1 etage. Hovedhuset med muret 

facade og rødt tegltag. 

  

Ud mod Vestre Strandvej placeres 10 sammenhængende boliger og bag disse 

henholdsvis 6 sammenhængende og 4 sammenhængende boliger med 

parkeringsanlæg i mellem. Boligerne får en størrelse fra 102 m
2
 til 136 m

2
 inkl. 

anneks. Bebyggelsesprocent for ejendommen som helhed 49,3 %. Det bebyggede 

areal udgør 31 % af grunden.  

  

Der bliver adgang til området fra rundkørslen og også gående adgang gennem 

området herfra og til Fabriciusvej.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Et flertal af udvalget bestående af Inger Støtt, Hanne Welander, Paul Rode 

Andersen og Brian Pedersen kan ikke tage sagen til efterretning, men ønsker at 

der udarbejdes lokalplan for det udarbejdede projekt. Forvaltningen tager på den 

baggrund kontakt til bygherren.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/695 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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28.   Efterretningssag - Meddelte landzonetilladelser 

 

Sagsfremstilling 

Der er meddelt følgende landzonetilladelser efter Planlovens § 35:  

Etablering af en sø på matr.nr. 31i, Skærum By, Skærum, beliggende 

Vognsbækvej 45, 9900 Frederikshavn 

Udstykning af vindmølle, matr.nr. 4h, fra ejendommen matr. nr. 73b, m.fl.,  Den 

Nordøstlige Del, Torslev. Ejendommen, parcellen udstykkes fra, er beliggende 

Højstrupvej 41, 9750 Østervrå 

Udvidelse af en sø på matr.nr. 26c, Sørig, Råbjerg, beliggende Egebakkevej 99, 

Ålbæk 

Opførelse af nyt stuehus på 310 m2 på Rugholmen 27, 9352 Dybvad (matr.nr. 9c, 

Den Nordlige Del, Skæve) 

Etablering af sø, Søholtvej 22, 9750 Østervrå, (matr.nr. 22a, Vangkær, Torslev)  

Etablering af sø, Østkystvejen 252, 9300 Sæby (matr.nr. 41b og 51b, Lyngså by, 

Albæk) 

Etablering af sø, Skagensvej 484, 9981 Jerup (matr.nr. 7a, Jerup By, Elling) 

Etablering af sø, Tuenvej 140, 9900 Frederikshavn (matr.nr. 6h, Elling By, Elling)  

Opførelse af carport og udhus på ejendommen Avnskødtvej 10, Brønden, 9352 

Dybvad, matr.nr. 3b m.fl., Den Sydvestlige Del, Skæve  

Opførelse af udhus på ejendommen Kærsgårdsvej 4, 9352 Dybvad, (matr.nr. 1v, 

Knudseje hgd., Skæve) 

Opførelse af ny bolig med tilhørende udhus/garage på Idskovvej 31, Præstbro, 

9300 Sæby (matr.nr. 3h, Donsted By, Albæk) 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Til efterretning.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1167 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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29.   Efterretningssag - om ændrede regler for opkrævning af 

grundvandsgebyrer 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til § 52c i vandforsyningsloven opkræver kommunalbestyrelsen gebyrer til 

dækning af udgifter i forbindelse med:  

1.        udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, 

2.        varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, og  

3.        kommunalbestyrelsens administration forbundet  med opkrævning af 

gebyrer 

  

På byrådsmøde afholdt den 19. december 2007 pkt. 9 fastlagde Byrådet følgende 

takster for grundvandsgebyret for 2008:  

 Staten:                            20,6 øre pr. m3 

Frederikshavn Kommune:   19,4 øre pr. m3 

 I alt:                                   40,0 øre pr. m3 

  

I breve af 4. januar, 16. juni og 2. juli 2008 orienterer Miljøministeriet om at 

grundlaget for opkrævning af grundvandsgebyret for 2008 ændres. Dette betyder at 

Frederikshavn Kommune ikke kan opkræve gebyrer som fastlagt på mødet den 19. 

december 2007. 

  

Ved vedtagelsen af finansloven for 2008 den 16. april 2008 blev det indført at 

gebyret fremover skal opkræves som en afgift, som i 2008 er på 25,5 øre (ekskl. 

moms) pr. m3, heraf tilfalder de 20,6 øre Staten og de 4,9 øre tilfalder 

kommunerne.  

  

Frederikshavn Kommune kan således ikke længere selv fastsætte gebyrets 

størrelse.  

  

Miljøministeriet anmoder i brevet af 16. juni 2008 kommunerne om at opkræve 

afgiften hurtigst muligt. 

  

Forvaltningen har igangsat opkrævningen og i august måned forventes 

opkrævningerne udsendt. 

  

 

Økonomiske konsekvenser  

I 2007 opkrævede Frederikshavn Kommune ca. 2,5 mio. kr.(ekskl. moms) hvoraf 

de 1,3 mio. blev betalt videre til Staten og de 1,2 mio. forblev i Frederikshavn 

Kommune.  

  

I 2008 vil der blive opkrævet ca. 1,6 mio. kr., hvoraf de 1,3 mio. skal betales til 

Staten og de 0,3 mio. forbliver i Frederikshavn Kommune.  

  

Gebyret opkræves på baggrund af de gældende indvindingstilladelser. Der er kun 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3468 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jeka 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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sket meget små ændringer i tilladelser fra 2007 til 2008. 

  

De ændrede regler betyder, at Frederikshavn Kommunes indtægter til kommunens 

varetagelse og udarbejdelse af indsatsplaner reduceres kraftigt med knap en mio. 

kr. om året.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Færre midler til udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse vil 

sandsynligvis betyder mere overordnede planer og derved sandsynligvis en 

dårligere sikring af grundvandet i drikkevandsområderne.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Til efterretning.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Afgift til kortlægning og indsatsplanlægning. (dok.nr.537421/08) 

Præcisering vedr. momspligt på opkrævning af afgift på grundvand. (dok.nr.536315/08) 

Vedrørende opkrævning af betaling for indsatsplanlægning (dok.nr.537419/08) 
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30.   Efterretningssag - Klage over detailsalg Strandbyvej 119, 

Strandby 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har meddelt ejer og bruger af ovennævnte ejendom påbud om 

ophør af detailsalg, "Bannerslund Outlet" inden den 10. juli 2008. 

  

Påbuddet er ikke efterlevet, og sagen overgives til politiet til strafferetslig 

behandling. Detailsalg er i strid med ejendommens anvendelse jf. gældende 

lokalplan. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Til efterretning.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8734 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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31.   Orienteringssag - Planlægningsmæssig status for 

Søsportshavnen 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltning vil på mødet give en redegørelse om den planlægningsmæssige status 

for området ved Søsportshavnen.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

  

 sagen til orientering  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 12-08-2008 

Til orientering.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 05/616 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: bewe 

 Besl. komp: PMU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Palle Thomsen 
   

 

      

Brian Pedersen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Inger Støtt 
   

      

Hanne Welander 
   

 

 
 


