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1.   Orienteringssag - Udstykningsplan for sommerhusområdet 

Strandgården i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Sagen har tidligere været behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 8. april 2008. 

Teknisk Forvaltning har efterfølgende modtaget en henvendelse fra 

grundejerforeningen, der ønsker, at udvalget besigtiger området.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

  

 sagen til orientering  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Til orientering.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Plan- og Miljøudvalget den 8. april 2008 pkt. 12 (dok.nr.466340/08) 

Udstykningsplan for sommerhusområdet Strandgården i Sæby (dok.nr.357687/08) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2404 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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2.   Ansøgning om dispensation til redskabsskur i beskyttet 

natur Solsbækvej 266b, Volstrup 

 

Sagsfremstilling 

Nordjyllands Amt meddelte i 1995 tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og 

planloven til, at der på ejendommen 25dq Toftlund, Volstrup beliggende 

Solsbækvej 266b, kunne opføres et redskabsskur på 25 kvadratmeter i forbindelse 

med naturpleje på ejendommen. Skuret skulle anvendes til at opbevare en traktor 

og redskaber på stedet. Det blev i tilladelsen stillet som vilkår, at skuret skulle 

fjernes, når plejen var gennemført dog senest d. 31. marts 2001.  

  

I 2001 søgte ejendommens ejer om forlængelse af tilladelsen og Nordjyllands Amt 

meddelte forlængelse af tilladelsen på 5 år, således at skuret skulle fjernes senest 

d. 1. juli 2006. Amtet gjorde lodsejer opmærksom på, at tilladelsen ikke kunne 

forventes forlænget.  

  

Ved tilladelsens udløb i 2006 rettede Frederikshavn Kommune henvendelse til 

ejendommens ejer og modtog den 16. november 2006 ansøgning om fornyet 

tilladelse til bibeholdelse af redskabsskuret. Lodsejer har oplyst, at han siden 1995 

har foretaget en række arbejder blandt andet etablering af vejnet, rydning af 

selvsået bævreasp, tilplantninger med bøg og eg og plantning af læhegn. Han har 

fremover planer om yderligere rydninger af bævreasp, retablering af lyngarealer og 

Rimmer/dobber-landskab, fældning og nyplantning m.m. 

  

Forvaltningen har den 2. juli 2008 besigtiget ejendommen sammen med lodsejer. 

Der var ingen redskaber i skuret, og skuret er indrettet med borde og stole m.m. 

Lodsejer har ved besigtigelsen og i ansøgningen beskrevet, at hytten anvendes til 

ophold i forbindelse med arbejdet, og at redskaberne var fjernet for ikke at de skal 

blive stjålet.  

  

Sagen har beklageligvis haft en lang sagsbehandlingstid i forvaltningen, men da 

lodsejer i mellemtiden har kunnet bibeholde og anvende redskabsskuret, har det 

ikke været til ulempe for ham.  

  

Det er på baggrund af luftfotos forvaltningens opfattelse, at plejen ikke har haft et 

væsentligt omfang igennem de sidste 5 år, og at redskabsskuret, som nærmest har 

karakter af en møbleret hytte, ikke kan anvendes til fx opbevaring af en traktor. 

Derfor er det efter forvaltningens opfattelse meget tvivlsomt om bygningen reelt er 

nødvendig for driften af arealerne.  

  

Da der normalt ikke meddeles dispensation til opførelse af byggeri inden for 

beskyttet natur vil det kunne skabe en uhensigtsmæssig præcedens at tillade at 

redskabsskuret/hytten bevares.  

  

Lodsejer har peget på, at redskabsskuret eventuelt kan flyttes udenfor det 

beskyttede naturareal, og derved kræves ingen dispensation fra 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5963 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 02. september 2008 Side 9 af 82 

 

naturbeskyttelsesloven, men udelukkende en tilladelse efter planlovens § 35.  

  

I forhold til en eventuel tilladelse efter planlovens § 35, har Forvaltningen har rettet 

henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen for at få en præcisering af, hvor stor en 

skovejendom skal være for at det kan godtgøres, at driften nødvendiggør opførelse 

af redskabsskur og mandskabsfaciliteter jf. Planlovens § 36 stk. 3. Skov og 

Naturstyrelsen har oplyst at det på ejendomme med mere end 20 ha pålagt 

fredsskovspligt kan være nødvendigt at have driftsbygninger.  

  

I det konkrete tilfælde er ejendommens størrelse (inklusive naboarealer ejet af 

lodsejer) over 20 ha. men der er ikke registreret fredsskov på arealerne. 

Ejendommen har således karakter af en lystejendom, hvor driften må forventes at 

være mindre omfattende end på et egentligt skovbrugsareal.  

Forvaltningen har behov for at der fastlægges en praksis på området. 

Lovgivning  

Området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Ifølge 

bestemmelsen må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede 

naturarealer, når tilstanden er væsentlig eller i strid med ønsket om at bevare 

tilstanden. Der kan kun i særlige tilfælde meddeles dispensation fra bestemmelsen, 

og typisk vil det kunne ske, hvis ændringen medfører en forbedring i naturtypens 

tilstand. 

  

Redskabsskuret/hytten forudsætter desuden tilladelse efter planlovens § 35 om 

ændret anvendelse og ny bebyggelse. Ifølge § 36 stk. 3 kræves dog ikke tilladelse 

til byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift 

som landbrugs- eller skovbrugsejendom.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 der meddeles afslag på ansøgningen om forlængelse af tilladelsen til et 

skur på ejendommen, og at lodsejer påbydes at fjerne bygningen senest 

den 31. december 2008 og at forvaltningen frem over bemyndiges til at 
træffe afgørelser i lignende sager 

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Et flertal af udvalget ønsker at give en midlertidig tilladelse på 5 år. Paul Rode 

Andersen, Brian Pedersen og Anders Starberg Pedersen tiltræder forvaltningens 

indstilling.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 
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Kortbilag - Solsbækvej 266B, 9300 Sæby (dok.nr.541222/08) 
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3.   Klage over støj fra skydebane Jagtcenter Nord, Dyrhedenvej 

16, 9300 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har den 26. maj 2008 modtaget klage over støjgener fra 

skydebane Jagtcenter Nord, Dyrhedenvej 16, 9300 Sæby. Støjen fra skydebanen 

overstiger efter klagers vurdering miljøgodkendelsens krav. Desuden klages der 

over, at der ikke er udført måling af støj fra skydebanen. Klager påpeger ydermere, 

at naboerne ikke er blevet oplyst om skydedage. 

  

Frederikshavn Kommune har den 27. juni 2007 givet miljøgodkendelse til 

eksisterende skydebane på Dyrhedenvej 16, 9300 Sæby. Miljøgodkendelsen blev 

påklaget af naboer. I klagen blev der peget på forhold, der vedrører såvel 

lokalplanen som miljøgodkendelsen.  

  

Naturklagenævnet har med afgørelse den 4. april 2008 ikke givet medhold i klagen. 

Afgørelsen angiver, at der ikke bør udarbejdes en ny lokalplan og at lokalplanen 

ikke indeholder en forpligtigelse til etablering af støjvolde.  

  

Miljøklagenævnet har endnu ikke meddelt afgørelse i sagen for så vidt forhold, der 

vedrører miljøgodkendelsen.  

  

Når afgørelse fra Miljøklagenævnet foreligger, kan denne medføre ændringer for 

miljøgodkendelsen, men indtil da er miljøgodkendelsen gældende, som den 

foreligger.  

  

Vilkårene i miljøgodkendelsen skal sikre, at driften af skydebanen ikke giver 

anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne.  

  

Vilkårene i miljøgodkendelsen er udformet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 

vejledninger og anbefalinger. Der er således dels stillet vilkår om tidsperioder 

indenfor hvilke skydning er tilladt og dels vilkår med en støjgrænse på 66 dB(A,I).  

  

I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen er der foretaget beregning af 

støjemissionen fra skydebanen. Beregningerne er foretaget af et rådgivende 

ingeniørfirma og er udført ifølge retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 

2/1995 ”Beregning og måling af støj fra skydebaner ” og skrivelse fra Miljøstyrelsen 

den 3. juni 1998 om Skydebaner samt ved anvendelse af beregningsprogrammet 

”SKUDD” version 3.4-D, udviklet af det norske firma Kilde Akustik A/S. 

  

Beregningerne har sandsynliggjort, at støjen fra skydebanen ikke overstiger den 

fastsatte støjgrænse.  

  

Af Miljøstyrelsens vejledning (1/1995 om Skydebaner) fremgår, ”Støjbelastningen 

omkring skydebaner bør fremover som altovervejende hovedregel bestemmes ved 

beregninger. I ganske særlige til fælde kan det dog være nødvendigt at vælge 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1726 

 Forvaltning: TF 
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 Besl. komp: PMU 
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støjmålinger som middel til bestemmelse af støjbelastningen”.  

  

På baggrund af Miljøstyrelsens vejledning har Frederikshavn Kommune vurderet, 

at der i den aktuelle sag ikke har været grundlag for at få udført støjmålinger.  

  

Den aktuelle miljøgodkendelse giver i øvrigt ikke Frederikshavn Kommune 

mulighed for at forlange støjmålinger udført for Jagtcenter Nords regning.  

  

Frederikshavn Kommune har modtaget indberetning fra Jagtcenter Nord, der driver 

skydebanen på Dyrhedenvej. Af indberetningen fremgår, at der til tider foregår 

skydning udenfor de tidsperioder, der er givet tilladelse til i miljøgodkendelsen.  

  

Disse overskridelser af miljøgodkendelsens vilkår vil blive påtalt, og det vil blive 

indskærpet overfor Jagtcenter Nord, at miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes.  

  

Klager Dieter Bochdam har anmodet om få foretræde for Plan- og Miljøudvalget for 

at fremføre sin klage. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning vurderer, at  

  

 der ikke er grundlag for at få udført måling af støjen fra skydebane. 

Spørgsmålet vil blive taget op igen, såfremt Miljøklagenævnets afgørelse 
giver anledning hertil  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. Sagen genoptages når miljøklagenævnets kendelse 

foreligger. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Klage over støj (dok.nr.518003/08) 

Klage over ændret miljøgodkendelse (dok.nr.135517/07) 

Naturklagenævnets afgørelse (dok.nr.467637/08) 

Ønsker foretræde for Plan- og Miljøudvalget (dok.nr.541159/08) 
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4.   Ansøgning om tilladelse til udstykning af 2-3 selvstændige 

sommerhusgrunde Nordostvej 84 , 9300 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune har fra ejeren af ejendommen beliggende Nordostvej, 

9300 Sæby, matr. nr. 5 ac Nr. voerså by, albæk modtaget ansøgning om tilladelse 

til udstykning til 2-3 selvstændige sommerhusgrunde. 

  

Området omhandler samme sommerhusområde som Rødtungevej 46, med 

tilhørende byplanvedtægt nr. 1. vedr. Kystområdet nord for Voerså.  

  

Arealet er omfattet af skovbyggelinie og ligger i habitatområde samt 

fuglebeskyttelsesområde. Der går en økologisk forbindelse over hele området 

langs stranden. 

  

Krav fra lovgivningen: 

Bebyggelse af arealet kræver dispensation i forhold til naturbeskyttelseslovens § 17 

(skovbyggelinie).  

  

En evt. dispensation fra strandbeskyttelseslinien (naturbeskyttelseslovens § 15) 

skal behandles i Miljøcentret. Naturbeskyttelseslovens § 15 er særdeles restriktiv, 

og der kan ikke forventes dispensation til bebyggelse indenfor 

strandbeskyttelseslinien. 

  

Forvaltningens bemærkninger til det ansøgte: 

Det ansøgte ligger som Rødtungevej 46, umiddelbart op ad skovbrynet og en 

bebyggelse af grundene vil føre til væsentlige ændringer af skovbrynet.  

  

Det ansøgte kan heller ikke i denne sag, betragtes som hul udfyldelse i en række af 

bebyggelser, da det ligger udenfor tæt, eksisterende bebyggelse, og samtidig vil 

medføre en udvidelse af sommerhusbebyggelsen mod stranden.  

  

Der er dermed ingen begrundelse for at give dispensation fra skovbyggelinien til 

bebyggelse af udstykningerne.  

  

Såfremt der opnås udstykningstilladelse, er der implicit samtidig opnået tilladelse til 

opførelse af bebyggelse på de udstykkede parceller, jf. byggelovgivningen. Sagen 

bør behandles uafhængig af ovenstående sags udstykningstilladelse, da denne 

blev givet med mangelfuld behandling af skovbyggelinien.  

  

Det bør tages med i betragtningen, at byplanvedtægten for området er helt tilbage 

fra 1973.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8577 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sili 

 Besl. komp: PMU 
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 der meddeles afslag til ansøgning om tilladelse til udstykning til 2-3 
selvstændige sommerhusgrunde  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Et flertal af udvalget ønsker at meddele tilladelse til udstykning af 

grunde af min. 5.000 m2. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen 

tiltræder forvaltningens indstilling. 

  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning (dok.nr.536909/08) 
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5.   Ansøgning om tilladelse til opførelse af sommerhus samt 

garage og bådhus Rødtungevej 46, 9300 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har fra ejeren af ejendommen beliggende Rødtungevej 

46, 9300 Sæby, matr. nr. 16 q Nr. Voerså by, Albæk modtaget ansøgning om 

tilladelse til opførelse af et 76,6 m
2
 sommerhus samt tilhørende garage og bådhus 

på i alt 43,9 m
2
. 

  

Det ansøgte ligger i et sommerhusområde med byplanvedtægt nr. 1. vedr. 

Kystområdet nord for Voerså fra 1973.  

  

Arealet er omfattet af skovbyggelinie og ligger i habitatområde samt 

fuglebeskyttelsesområde. Der går en økologisk forbindelse over hele området 

langs stranden. Der er konstateret beskyttet overdrev, beskyttet strandeng og 

beskyttet eng. 

  

Matr. nr. 16 q Nr. voerså by, albæk, har tidligere været en del af matr. nr. 16 o Nr. 

voerså by, albæk, men er stykket fra som selvstændig sommerhusgrund i 2007.  

  

Til opførsel af sommerhus med tilhørende garage og bådhus, kræves dispensation 

i forhold til naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinie).  

  

Forvaltningens bemærkninger til det ansøgte: 

I henhold til § 17 i naturbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at placere bebyggelse 

indenfor skovbyggelinien. Formålet med skovbyggelinien er, at sikre skovens værdi 

som landskabselement, samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder 

for plante- og dyrelivet. Da det ansøgte ligger umiddelbart op ad skovbrynet, vil 

bebyggelse af grunden føre til væsentlige ændringer af skovbrynet.  

  

Der er på nuværende tidspunkt en enkelt række sommerhuse syd for vejen i 

retning mod stranden og natur-2000 området. Det ansøgte ligger uden for denne 

række og vil ikke kunne betragtes som hul udfyldelse i en eksisterende bebyggelse.  

  

Der er dermed ingen umiddelbar begrundelse for at give dispensation fra 

skovbyggelinien.  

  

I behandlingen af udstykningssagen har man imidlertid ikke været tilstrækkelig 

opmærksom på kravet om dispensation fra skovbyggelinien. Udstykningstilladelsen 

er derfor givet på et mangelfuldt grundlag, i form af en principiel godkendelse til 

udstykning og opførelse af et sommerhus.  

  

Udstykningen giver j f. byggelovgivningen, implicit tilladelse til opførelse af 

bebyggelse på den udstykkede parcel.  

  

Ansøger har på dette grundlag en klar forventning om at få en byggetilladelse.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5901 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sili 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 der gives dispensation fra skovbyggelinien med placering af det nye 
sommerhus tættest muligt på eksisterende sommerhus matr. nr. 11e  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen 

kan ikke tiltræde indstillingen. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Kortbilag 1 Grænse for byplanvedtægt (dok.nr.536877/08) 

Principiel godkendelse (dok.nr.536727/08) 
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6.   Orienteringssag - Besigtigelse på Ørnedalsbanen 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Plan- og Miljøudvalgets møde den 2. september 2008 er det 

aftalt, at der foretages en besigtigelse i området. Sagen behandles på Plan- og 

Miljøudvalgets møde den 30. september 2008.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

  

 sagen til orientering  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Til orientering.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/824 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU 
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7.   Ansøgning om godkendelse af behandlingsproces i Skagen 

Ny Vandværk 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Vand A/S har ansøgt om godkendelse af behandlingsproces i 

Skagen Ny Vandværk. Råvandet i Skagen har en sammensætning, som gør, at det 

ikke uden behandling kan overholde kravene til drikkevand. Igennem de seneste år 

har Frederikshavn vand A/S gennemført en række forsøg på det eksisterende 

vandværk i Skagen med henblik på at finde en renseproces, som er anvendelig.   

  

Plan- og Miljøudvalget har tidligere godkendt iværksættelse af disse forsøg 

eksempelvis justering af pH med svovlsyre og natriumhydroxid for at opnå en bedre 

fældning af jern. Resultatet af forsøgene er vurderet af Frederikshavn 

Vand´s procesrådgiver Krüger A/S, som på baggrund heraf har udarbejdet den 

ansøgte renseproces, herunder  Renseprocessen omfatter desuden 

mikro/ultramembranfiltre, som er nyt i forhold til processer, som tidligere har været 

forelagt udvalget. Membranfiltrering er en fysisk rensning af vandet i filtre. Der 

henvises til bilag1, for en mere detaljeret gennemgang af de ansøgte 

renseprocesser.  

  

Sundhedsstyrelsen ved embedslægen er blevet hørt i sagen og har den 15. juli 

2008 udtalt "Embedslægerne i Nordjylland kan anbefale godkendelse af den ny 

renseproces i Skagen ny Vandværk. De foretagne hygiejniske målinger af drift med 

de nye fældningsmetoder har vist tilfredsstillelde resultater". 

  

Der har været afholdt møder med Miljøministeriet (Miljøcenter Aalborg) om 

mulighederne for at finde den nødvendige drikkevandsressource i andre områder, 

hvor råvandskvalitetet ikke kræver en avanceret renseproces. Konklusionen herpå 

er, at der ikke er den tilgængelige ressource i andre områder til at dække behovet i 

Skagen (1.95 mio. m
3
), samt at det er nødvendigt at bibeholde indvindingen i 

Skagen.  

  

Punktet behandles kl. 17.00, hvor direktør Gert Andersen, Frederikshavn Vand 

A/S deltager i mødet. 

 

Juridiske konsekvenser 

I henhold til vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007) 

kapitel 4, § 21 må vandindvindingsanlæg ikke etableres eller på væsentlig måde 

udbedres eller ændres før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet og godkendt lokalplan for området hvor det nye vandværk skal 

etableres.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/718 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jeka 

 Besl. komp: PMU 
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Miljømæssige konsekvenser  

Med det nye vandværk forventer Frederikshavn Vand A/S en kraftig reduktion 

mængden af skyllevand, som i dag udgør 20% af den oppumpede 

råvandsmængde. Skyllevandet kan ikke udnyttes til forbrugsvand. Dette forhold er 

væsentligt i et område hvor ressourcen er lille.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltningen indstiller, at  

  

         Frederikshavn Kommune godkender den ansøgte renseproces på Skagen 

ny Vandværk  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning om godkendelse af behandlingsproces - Skagen Ny Vandværk (dok.nr.527291/08) 

Embedslægeinstitutionen svar på henvendelse. (dok.nr.535747/08) 

Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2007 pkt. 1 - Skagen Vandværk - 

renseproces (dok.nr.130135/07) 
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8.   Udstykning af ejendommen Hulda Lütkensvej 5, 

Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Landinspektørfirma ansøger på vegne af ejer om principiel tilladelse til opdeling af 

ovennævnte ejendom i 4 grunde.  

  

Ejendommen Hulda Lütkensvej 5 har et matrikulært areal på 3096 m
2
. Hertil 

kommer tilkøbt stiareal på ifølge matriklen 271 m
2
, men faktuelt kun 201 m

2
 (det 

resterende har havet taget). Arealerne mod øst er pålagt strandbeskyttelse.  

  

Ejendommen er bebygget med et enfamilieshus i 1½ etage og med et etageareal 

på 283 m
2
. 

  

Der er tidligere meddelt tilladelse til frastykning af 2 parceller øst for beboelsen.   

  

Renovering af beboelsen har vist sig bekostelig og ansøger ønsker i stedet at 

nedrive denne og opdele den samlede ejendom i 4 parceller med henblik på 

opførelse af nyt hus på hver parcel. De planlagte nye huse vil alle overholde 

byplanvedtægtens bestemmelser og vil dermed blive lavere end nuværende 

beboelse.  

  

De 4 parceller får j f. ansøgningen størrelser fra 809 m
2
 til 902 m

2
 inkl. del af 

fællesareal, der samlet udgør 927 m
2
.  

  

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 49. Heraf fremgår, at grunde ikke må 

udstykkes mindre end 900 m
2
. 

 

Juridiske konsekvenser 

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

byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i vedtægten 

dvs. vedtægtens mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun fortages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Af bygningsreglement 2008 bilag 1 fremgår, at der til grundens størrelse 

medregnes grundstykkets andel i et selvstædigt matrikulært areal sikret som fælles 

friareal for flere ejendomme. Andelen fordeles ligefrem proportionalt efter det 

enkelte grundstykkes størrelse med mindre byrådet i hvert enkelt tilfælde 

bestemmer andet, herunder anden delingsnorm eller, at andele i det fælles 

grundstykke ikke kan medregnes. Af den tilhørende vejledningstekst fremgår, at 

bestemmelsen om, at byrådet kan bestemme en anden delingsnorm eller, at 

andele i fælles grundstykke ikke medregnes kan ske ved en konkret angivelse 

herom i lokalplan.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2123 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Byplanvedtægt nr. 49 indeholder ingen bestemmelser om håndtering af 

fællesarealer. Det er således bygningsreglementets bestemmelser, der er 

gældende.  

  

Ved tillæg af del af fælles friareal beregnet efter forannævnte bliver:  

         Parcel 1   578 m
2
 + 220 m

2
 = 798 m

2
 

         Parcel 2   618 m
2
 + 246 m

2
 = 894 m

2
, inkl. vejudlæg til brug for parcel 1 

         Parcel 3   543 m
2
 + 206 m

2
 = 749 m

2
 

         Parcel 4   671 m
2
 + 255 m

2
 = 926 m

2
 inkl. vejudlæg til brug for parcel 3 og 

udlagt 4 meter sti 

  

Af ovennævnte beregning fremgår, at kun en parcel opfylder byplanvedtægtens 

krav til mindste grunsstørrelse på 900 m
2
.  

Det reelle areal til brug for bebyggelse, have, parkering og adgangsareal er for alle 

parcellerne under 900 m
2
 inkl. del af fællesareal. Udlagt vej- og stiareal skal 

friholdes. Bebyggelsen på disse parceller vil opleves meget tæt sammenlignet med 

området som helhed. 

  

Til dato er byplanvedtægtens bestemmelse om grundstørrelse håndhævet 

restriktivt. Der er tidligere godkendt en enkelt samlet udstykning af 4 grunde, hvor 

en parcel har en størrelse på 807 m
2
, de 3 øvrige over 900 m

2
. Endvidere er der i 

byrådet i 1996 efter konkret henvendelse godkendt en parcelstørrelse på 663 m
2
 

og naboparcel på 897 m
2
. 

  

Der ses ikke i denne sag, at være særlige hensyn, der begrunder at mindste 

grundstørrelse på 900 m
2
 ikke overholdes. Ansøger henvises til kun at opdele 

ejendommen i 3 parceller. 

  

Der har ikke været iværksat naboorientering.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 der meddeles afslag på den ansøgte opdeling af ejendommen Hulda 

Lütkensvej 5 i 4 parceller. Ansøger henvises til kun at opdele ejendommen 
i 3 parceller  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

John Christensen deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrædes.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning med udstykningsplan samt oversigtskort (dok.nr.543067/08) 
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Plan- og Miljøudvalget - Dagsorden - 02. september 2008 Side 28 af 82 
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9.   Ansøgning om privat bolig med erhverv på del af 

ejendommen Risbjergvej 1, Vangen 

 

Sagsfremstilling 

Potentiel køber af del af ejendommen Risbjergvej 1, matr. nr. 17 i Understed NØ 

ansøger om tilladelse til at opføre privat bolig med erhverv på ejendommen. 

Erhvervet vil bestå af salg af import biler med tilhørende kontor i privat boligen. 

Bilerne påtænkes udstillet på arealet længst mod øst ned mod Nordvej. 

  

Det fremgår ikke af ansøgningen, at der etableres værkstedsfaciliteter.  

  

Ejendommen Risbjergvej 1 består i dag af 2 matrikler og er et nedlagt landbrug 

beboet af ejer.  

  

Ejendommen matr. nr. 17 i 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 

værkstedsvirksomheder samt motorvejsrelaterende transport- og speditions- og 

lagervirksomhed som kan give anledning til mindre påvirkning af omgivelserne. 

Desuden må der indrettes motorvejsrelaterede overnatningsfaciliteter, forretninger 

og lignende servicevirksomhed såsom etablering af overnatningsresteplads for 

autocampere, som har tilknytning til de pågældende virksomheder.  

  

Der må i delområde B ikke etableres nye boliger, herunder værelsesudlejning eller 

selskabslokaler og lignende.  

  

Den sidste bestemmelse er en direkte opfølgning på lokalplanens formål om at 

styrke erhvervs funktionen i området ved at hindre yderligere boligudbygning i 

erhvervsområdet.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen dvs. planens 

mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse 

af en ny lokalplan.  

 

Planmæssige konsekvenser  

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, Risbjergvej 1 er den ene.  

  

Gennem hele Transportcenter Nords levetid har der været større eller mindre 

støjmæssige problemer mellem aktiviteter på virksomheder i Centeret og boligerne 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9209 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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i området. 

  

Nybygningen placeres lige umiddelbart vest for spedition/vognmandsvirksomhed 

med megen trafik døgnet rundt. 

  

På den baggrund kan Forvaltningen ikke anbefale opførelse af ny bolig med kontor 

til bilsalg. Ny boligbebyggelse er i strid med lokalplanens formål og delområde B´s 

bestemmelser om, at der ikke må etableres nye boliger.  

  

Endvidere vurderes "rent" bilsalg uden tilknyttet værkstedfaciliteter ikke at være i 

overensstemmelse med de generelle anvendelsesbestemmelser for delområde B.  

  

Opmærksomheden henledes på, at Plan- og Miljøudvalget på mødet den 3. juni 

2008 principielt imødekom ansøgning om ny erhvervsbebyggelse med bolig på 

ejendommen matr. 82 g Understed NØ på vilkår, at der udarbejdes ny lokalplan og 

deklaration for benyttelse af eksisterende bolig på max. 10 år til boligformål samt 

ingen afhændelse til tredjemand.  

  

Med denne beslutning gives der mulighed for, at en eksisterende bolig fornys med 

en placering så langt fra aktiviteterne i transportcenteret som mulig tæt på 

eksisterende boligområde. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 der meddeles afslag på opførelse af ny privatbolig med erhverv på del af 
ejendommen Risbjergvej 1, Vangen  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes, idet der ikke fandtes behov for en besigtigelse.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning med oversigtskort (dok.nr.543069/08) 
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10.   Boligbebyggelse på Vestre Strandvej 46, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 4. marts 2008 et projekt på den 

pågældende ejendom. Forvaltningen indstillede i den forbindelse, at der skul le 

udarbejdes ny lokalplan for området. Dette blev ikke tiltrådt af udvalget, der i stedet 

besluttede følgende: " at udvalget ønsker fremsendt et nyt forslag til bebyggelse 

som bringer en fremtidig bebyggelsesprocent i overensstemmelse med den hidtil 

givne samt en bygningshøjde, der ikke overstiger 8,5 meter samt tager hensyn til 

det lave byggeri mod vest og "kigget" til kongevillaen".  

  

K/S Lillestrand fremsender nyt projekt i form af tæt-lav boligbebyggelse, der i løbet 

af foråret arkitektonisk bearbejdes sammen med forvaltningen. 

  

Projektet omfatter 20 boliger i 1½ etage forbundet med mellembygninger i 1 etage. 

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. Bebyggelsesprocenten for ejendommen som helhed 49,3 %. Det 

bebyggede areal udgør 31 % af grunden. Hovedhuset med muret facade og rødt 

tegltag.  

  

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

herfra og til Fabriciusvej. 

  

Projektet er således i overensstemmelse med de af udvalget den 4. marts 2008 

besluttede principper.  

Den 24. juni 2008 meddeler Teknisk Forvaltning principiel tilladelse til det ansøgte 

projekt på en række vilkår bl.a. at husene ned mod Jens Fages vej/Fabriciusvej 

sænkes 1 meter i forhold til den øvrige bebyggelse.  

  

Denne tilladelse var optaget på Plan- og Miljøudvalgets møde den 12. august 2008 

som et punkt til efterretning.  

  

Et flertal i udvalget gav udtryk for, at de ikke kan tage sagen til efterretning, men 

ønsker, at der udarbejdes lokalplan for det udarbejdede projekt. Forvaltningen 

tager på den baggrund kontakt til bygherren.  

  

I forbindelse med denne sagsbehandling har forvaltningen indhentet et juridisk 

responsum til klarlæggelse af sagens principielle erstatningsmæssige og 

forvaltningsmæssige aspekter. Dette vedlægges som bilag til sagen.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid 

med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter samme 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/695 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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lovs § 19.  

  

Jf. § 19 kan der dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis 

dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen dvs. lokalplanens mål og 

anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en 

ny lokalplan.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10, delområde 4. Heraf fremgår, at 

området kan anvendes til forskellige former for erhverv. Endvidere større eller 

mindre samlede bebyggelser af tæt-lav helårsbeboelse fx. ældreboliger eller 

ungdomsboliger o.l.. Max. bebyggelsesprocent på 50 %, 1½ etage og max. 8.5 

meter til tagryg og facadehøjde max. 4 meter.  

  

Bebyggelsen er i omfang og arkitektur vurderet i overensstemmelse med 

ovennævnte lokalplan, dog udskud, mellembygning og anneks udført med 

træbeklædning helt i overensstemmelse med gældende byggestil i området og i 

øvrigt muligt facademateriale i forbindelse med bevaringsværdig bebyggelse.  

  

Idet det ansøgte er i overensstemmelse med den gældende lokalplans mål og 

anvendelse, samt opfylder de krav, udvalget ved sin behandling af 4. marts 2008 

fastsatte til et projekt, er der ikke belæg for udarbejdelse af en ny lokalplan for 

området.  

  

Udvalget har således kun mulighed for at stoppe det ansøgte projekt ved 

beslutning om nedlæggelse af § 14 forbud.  

  

Et sådant forbud vil betyde, at bygherren ikke har mulighed for at udnytte den 

meddelte principtilladelse, hvilket efter forvaltningens opfattelse vil udløse et 

berettiget erstatningskrav fra ansøger. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 der ikke nedlægges et § 14 forbud, idet et sådant vil udløse et 

erstatningsansvar, men at den allerede meddelte tilladelse fastholdes, idet 
der ud fra rent faglige hensyn ikke vurderes at være hjemmel/baggrund for 
udarbejdelse af ny lokalplan  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

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

Andersen og Brian Pedersen ønsker, at der udarbejdes en lokalplan jf. planlovens 

§ 13 stk. 2. John Christensen, Palle Thomsen og Anders Starberg Pedersen 

tiltræder indstillingen. John Christensen, Palle Thomsen og Anders Starberg 

Pedersen begærede sagen i byrådet. 
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Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Bemærkninger fra K/S Lillestrand (dok.nr.543079/08) 

Efterretningssag - Boligbebyggelse Vestre Strandvej 46, Skagen (dok.nr.538110/08) 

Juridisk responsum (dok.nr.543610/08) 

Plan- og Miljøudvalget den 2. oktober 2007 pkt. 2 Nyt boligprojekt på ejendommen Vestre Strandvej 46, 

Skagen (dok.nr.543060/08) 

Plan- og Miljøudvalget den 4. februar 2008 pkt. 2 (dok.nr.543086/08) 

Plan- og Miljøudvalget den 4. marts 2008 pkt. 5 (dok.nr.6389/08) 
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11.   Genoptagelse - Om- og tilbygning af Søren Skomagers Vej 

5, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. august 2008, at sagen 

genoptages på grundlag af revideret projekt. Udvalget er i givet fald sindet  at 

nedlægge et § 14 forbud.  

  

Fra arkitekten foreligger nu revideret projekt, der i forhold til det tidligere 

behandlede projekt er ændret på følgende punkter:  

 delvis overdækket altan mod sydøst er fjernet  

 mindre reduktion af bredden af udskud mod sydøst (under ovennævnte 
altan)  

 reduktion af kvistarealet på sidehusfacaden mod sydøst  

Evt. indblikgener for ejendommen Søren Skomagers Vej 3 er dermed væsentlig 

reduceret. 

  

Med hensyn til ejendommens størrelse er der med henblik på sikring af helt 

korrekte oplysninger foretaget nyberegning af den eksisterende bebyggelse.  

  

Den nuværende beboelse har et bebygget areal på 111 m
2
. Der er udnyttet 62 m

2
 i 

tagetagen. Dette giver et etageareal på 173 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent 

på 19,3 % ved et grundareal på 898 m
2
. Endvidere også oprindelig ca. 12 m

2
 

glasudestue.  

  

Det nu modtagne reviderede projekt har et bebygget areal på 146 m
2
 (en udvidelse 

på 23 m
2
). Der er nu udnyttet 80 m

2
 i tagetagen (en udvidelse på 18 m

2
). Dette 

giver et etageareal på 226 m
2
. Dertil kommer 40 m

2
 garage/depot. Fremtidig 

bebyggelsesprocent på 25,7 %. 

  

Den påtænkte garage/depot skal med viste placering reduceres i højden, idet 

sådan bygning max. må gives en højde på 2,5 meter over et af myndigheden 

fastlagt niveauplan for den del af bygninger, der ligger nærmere naboskel end 2,5 

meter.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Efter den seneste ændring af byggeprojektet vurderes projektet ikke at indeholde 

arkitektoniske elementer, der er fremmede for byggestilen i Skagen.  

  

Skagen By- og Egnsmuseum har peget på søjlerne ved den overdækkede altan 

som fremmedelementer. Disse er nu fjernet i og med, at hele altanen er væk.  

  

Jf. tidligere gældende bygningsreglement var det muligt at bebygge en 

parcelhusgrund med 25 % samt glasoverdækninger (udestue) svarende til 5 % af 

 
 Åben sag 
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grundens areal. Det nu gældende bygningsreglement BR 08 muliggør en 

bebyggelsesprocent på 30 % inkl. evt. glasoverdækninger.  

  

En bebyggelsesprocent på 25,7 % er helt i overensstemmelse med gældende 

bestemmelser i BR 08.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 det reviderede om- og tilbygningsprojekt med reduktion af udskud, fjernelse 
af altan og reduktion af kvist er grundlag for meddelelse af byggetilladelse  

  

 garage/depot ændres således, at bygningsreglement BR08 overhold es  

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Om- og tilbygning af Søren Skomagers Vej 5, Skagen (dok.nr.538078/08) 

revideret projekt (dok.nr.543081/08) 
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12.   Service/kontorvirksomhed på ejendommene Knivholtvej 2 D 

og 2 E, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Mæglerfirma ansøger på vegne af ejere af ejendommene Knivholtvej 2 D og 2 E 

om tilladelse til, at disse kan anvendes til service/kontorvirksomhed. Firmaet er 

indstillet på at udarbejde nyt plangrundlag.  

  

Knivholtvej 2 D har et grundareal på 1466 m
2
, et bebygget areal på 280 m

2
 

og senest anvendt til køkkenbutik. 

  

Knivholtvej 2 E har et grundareal på 2374 m
2
, et bebygget areal på 496 m

2
 og 

anvendes til reklamebureau og trykkeri.  

  

Ansøgningen begrundes med, at bygningerne er for små til butikker for 

pladskrævende varegrupper og, at der er konkrete henvendelser på anvendelse til 

kontor/servicevirksomhed. Ejendommen lige syd for er en kontorejendom. 

  

Begge ejendomme er jf. kommuneplanen tillæg nr. 59 Detailhandelsplan 

beliggende i aflastningsområde Hjørringvej vest, konkret kommuneplanområde CE 

10.35 delområde b og omfattet af Lokalplan nr. 552-1.  

  

Jf. Kommuneplanen CE 10.35 kan ejendommene anvendes til center- og 

erhvervs formål som aflastningsområde for Bymidten dvs. detailhandelsbutikker 

med salg af overvejende pladskrævende varegrupper, benzinanlæg, administration 

og servicevirksomheder. Byrådet kan tillade andre erhvervstyper, såfremt de ikke 

giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne.  

  

Lokalplan nr. 552-1 muliggør, at ejendommene kan anvendes til erhvervsformål. I 

området må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri - og 

værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt 

forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter 

byrådets skøn naturligt finder plads i området.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen dvs. planens 

mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse 

af en ny lokalplan.  

  

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

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udførelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  
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For år tilbage er der indenfor samme lokalplanområde søgt at realisere et 

kontorprojekt. Denne anvendelse blev afprøvet i Naturklagenævnet og underkendt. 

Kontorejendommen blev realiseret gennem ny lokalplan.  

  

På den baggrund kan ansøgers ønske om service-/kontorvirksomhed ikke 

realiseres indenfor rammerne af gældende lokalplan, idet denne virksomhedstype 

er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.  

  

Gældende kommuneplanrammer for området CE 10.35 åbner mulighed for denne 

virksomhedstype.  

  

Realisering betinger udarbejdelse af ny lokalplan på grundlag af disse rammer. 

Ansøger forestår udarbejdelse af denne plan.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 de ansøgte service/kontorvirksomheder på ejendommen Knivholtvej 2 D og 

2 E søges realiseret gennem ny lokalplan udarbejdet på grundlag af 

gældende kommuneplanrammer. Ansøger forestår udarbejdelse af 
lokalplanen  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning med oversigtskort (dok.nr.543072/08) 
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13.   Ansøgning om opførelse af sommerhus indenfor 

strandbeskyttelseslinien, Klitmarken 21, Bratten  

 

Sagsfremstilling 

Udvalget har tidligere i møde den 6. maj 2008 besluttet at meddele afslag på en 

ansøgning om at foretage tilbygning til sommerhuset på Klitmarken 21 i Bratten. 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan FRE.18.01.01 "Bratten". Afslaget blev 

meddelt med henvisning til, at byggeriet er i strid med lokalplanens formål og 

bestemmelserne i pkt. 6.8 samt at karakteren af byggeriet ikke vurderes at  kunne 

betegnes som værende mindre betydende, og at der derfor ikke sås mulighed for 

meddelelse af dispensation. Ansøger blev gjort opmærksom på, at der evt. kan 

være mulighed for at foretage en tilbygning mod syd, landværts 

strandbeskyttelseslinien og blev orienteret om den mulige fremgangsmåde ved 

etablering af byggeretsligt skel. 

  

Ansøger har nu fremsendt en ændret ansøgning. Ved det ansøgte hæves en 

mindre del af huset, så det kommer i niveau med den øvrige del af bygningen, og 

der foretages desuden en udvidelse af huset med 5 m
2
 for at opnå en 

tilfredsstillende og tidssvarende indretning af sommerhuset. Ansøger henviser til en 

lignende sag fra Møjen 30 i Bratten, hvor der er meddelt dispensation til at foretage 

en udvidelse af et sommerhus indenfor strandbeskyttelseslinien med ca. 30 m
2
. 

  

Ansøger oplyser, at man har undersøgt mulighederne for at foretage en tilbygning 

mod syd, men har i denne sammenhæng ikke kunnet nå frem til en brugbar 

løsning.  

  

Forvaltningens bemærkninger 

Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens § 6.8 til, at der sker tilbygning 

søværts den i lokalplanen viste byggelinje. Det ansøgte kræver desuden 

dispensation fra Naturbeskyttelseslovens Strandbeskyttelseslinje (meddeles af 

Miljøcenter Aalborg).  

  

I sagen på Møjen 30, som der henvises til, blev der undtagelsesvist og efter 

omstændighederne meddelt dispensation fra planens byggelinje ud fra den 

betragtning, at der på ejendommen ikke i rimelig grad vurderedes at være mulighed 

for opførelse af et nyt sommerhus landværts strandbeskyttelseslinjen samt at 

bygningen vurderedes at blive tilfredsstillende indpasset i terrænet. 

  

De ansøgte ændringer vurderes at være godt indpasset i forhold til den 

eksisterende bygning og det omgivende terræn. Der bygges ikke søværts den 

eksisterende bygning.  

  

Det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for de omboende og 

kræver dermed ikke forudgående naboorientering, såfremt der meddeles 

dispensation som ansøgt. 
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Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         der meddeles dispensation til det ansøgte med baggrund i at:   

         der er tale om en mindre tilbygning til eksisterende lovligt 

sommerhus, som etableres for at opnå en tilfredsstillende og 

tidssvarende indretning af sommerhuset 

         de ansøgte ændringer vurderes at være godt indpasset i forhold til 

den eksisterende bygning og det omgivende terræn 

         der ikke bygges søværts den eksisterende bygning  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

John Christensen deltog ikke i sagens behandling. Palle Thomsen, Hanne 

Welander og Inger Støtt tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen, Brian 

Pedersen og Anders Starberg Pedersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet der 

muliggøres bebyggelse inden for strandbeskyttelseslinjen.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Referat af tidligere behandling af sagen (dok.nr.540985/08) 

Ændret ansøgning om til- og ombygning (dok.nr.540980/08) 
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14.   Ansøgning om udstykning, Krøyersvej 10A i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Sagen forelægges udvalget, da der er truffet beslutning om, at der skal udarbejdes 

ny lokalplan for området i Skagen, der i dag er omfattet af lokalplan SKA.5. 

Ejendommen, sagen vedrører, ligger indenfor dette område. 

  

Der er ansøgt om udstykning af ejendommen matr.nr. 19b, Skagen Bygrunde, 

beliggende Krøyersvej 10A, 9990 Skagen. Ved det ansøgte frastykkes der en 

parcel på 600 m
2
 fra ejendommen. Restejendommen vil herefter have et areal på 

1.327 m
2
.  

  

Såfremt udvalget ønsker at forhindre den ansøgte udstykning, kan der med 

hjemmel i planlovens § 14 nedlægges midlertidigt forbud mod det ansøgte, som er 

gældende indtil kommunen har udarbejdet lokalplan for ejendommen, dog højst i et 

år.  

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.5 for et center- og bevaringsområde i 

Skagen By. Området, hvor det ansøgte er beliggende, er i kommuneplanen for gl. 

Skagen Kommune udlagt som åben-lavt boligområde. Der er i kommuneplanens 

bestemmelser for området fastlagt en mindstegrundstørrelse på 600 m
2
.  

  

Det ansøgte er ikke i strid med lokalplanens eller kommuneplanens bestemmelser.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         den ansøgte udstykning godkendes, og at der ikke nedlægges forbud mod 

den ansøgte udstykning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning omn udstykning (dok.nr.540953/08) 

 

 
 Åben sag 
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15.   Forespørgsel om tilladelse til opførelse af ny bolig, 

Hjørringvej 191, 9900 Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

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

arkitekt på ny om forhåndsgodkendelse af opførelse af ny bolig på ejendommen til 

erstatning for to eksisterende medhjælperboliger.  

  

Der er tidligere forespurgt om forhåndsgodkendelse af opførelse af ny bolig med 

bibeholdelse af nuværende tre boliger (et stuehus og 2 medhjælperboliger). 

Udvalget besluttede at afvise sagen med henvisning til benyttelse af eksisterende 

medhjælperbolig.    

  

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). 

  

Den fornyede forespørgsel indebærer en fastholdelse af tidligere projekt for 

opførelse af ny beboelsesbygning i 1 1/2 plan med et bebygget areal på 250-300m
2
 

opført umiddelbart vest for det samlede gårdanlæg. Samtidig fjernes de 

eksisterende medhjælperboliger indrettet i en seperat bygning ca. 60m nordvest for 

ejendommens hovedbebyggelse. 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. I denne sag er der dog særlige omstændigheder, idet projektet 

indebærer opførelse af én ny bolig med samtidig nedlæggelse og fysisk fjernelse af 

2 andre boliger. Den nye bolig opføres endvidere nærmere ejendommens 

eksisterende hovedbebyggelse og er derfor medvirkende til at modvirke en 

uhensigtsmæssig spredning af bebyggelsen i det åbne land.   

  

Den nye bolig bør dog ud fra landskabelige hensyn i arkitektur og størrelse søges 

tilpasset de eksisterende bygningsanlæg på ejendommen.     

  

Planloven giver mulighed for at udvide en helårsbolig i landzone op til 250m
2
 

bruttoetageareal uden landzonetilladelse, såfremt bygningen i forvejen 

repræsenterer en vis værdi.  
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Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

·         der meddeles forhåndsgodkendelse af forespurgte reviderede projekt 

således, at den eksisterende bygning indeholdende to medhjælperboliger 

fjernes og under vilkår af nærmere bygningsmæssig censur med henblik 

på, at den nye bygning i arkitektur og størrelse (højde) søges tilpasset 

eksisterende bygningsanlæg på ejendommen 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Ansøgning (dok.nr.536380/08) 

Beliggenhedskort (dok.nr.536383/08) 

Forespørgsel om tiladelse til opførelse af ny bolig, Hjørringvej 191, 9900 

Frederikshavn (dok.nr.538083/08) 

Revideret ansøgning (dok.nr.543050/08) 
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16.   Planlægning for flugtskydebane ved Kyllesbæk 

 

Sagsfremstilling 

Daværende Skagen Byråd vedtog endeligt den 7. november 2005 Lokalplan nr. 

209-O og Kommuneplantillæg nr. 45/97 for flugtskydebane ved Kyllesbæk. 

Formålet med lokalplanen er, at: 

  

         udlægge et område til offentligt formål, der kan anvendes til 

flugtskydebane, 

         fastholde arealet i landzone,  

         sikre, at skydebanen udlægges og anlægges således, at den minimerer de 

støj- og miljømæssige gener internt i området og overfor naboområderne 

mest muligt 

  

Den vedtagne lokalplan blev påklaget til naturklagenævnet, som afviste 

påklagerne.  

  

En forudsætning for realisering af lokalplanen er, at kommunen 

overtager privatejede arealer og i denne forbindelse afholdtes der åstedsforretning 

den 16. marts 2006  med henblik på efterfølgende ekspropriation.   

  

Samtlige private berørte grundejere protesterede over det planlagte projekt for 

flugtskydebane. Skov- og naturstyrelsen protesterede ikke. 

  

Skagen Kommune besluttede den 20. december 2007 at gennemføre 

ekspropriationen og efterfølgende fremsendtes forligstilbud til de berørte 

grundejere som afviste tilbuddet.  

  

Ekspropriationsbeslutningen blev påklaget til naturklagenævnet, som afviste 

påklagen.  

  

Grundejerne har efterfølgende den 19. juni 2008 stævnet naturklagenævnet 

civilretligt med påstand om, at den af nævnet stadfæstede afgørelse om 

ekspropriation skal ophæves. Retssagen er endnu ikke berammet. 

Taksationskommissionen har dog besluttet, at viderebehandle forholdet 

vedrørende erstatningsstørrelsen og har derfor indkaldt kommunen og de berørte 

parter til taksationsmøde onsdag den 22. oktober 2008 kl. 13.00. Mødet afholdes 

på flugtskydebanen.    

 

Planmæssige konsekvenser  

Det nødvendige plangrundlag til lovlig realisering a f flugtskydebanen er tilvejebragt 

gennem lokalplan nr. SKA.209-O samt kommuneplantillæg nr. 45/97.  

  

Daværende Nordjyllands amt meddelte den til lokalplanens gennemførelse 

nødvendige dispensation i henhold til naturbeskyttelseslovens §3, ligesom øvrige 

myndighedsgodkendelser foreligger. Miljøgodkendelse for den i lokalplanen 
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muliggjorte flugtskydebane er under udarbejdelse.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         sagen tages til efterretning og at der udm eldes en politisk repræsentant til 

deltagelse i taksationsmødet den 22. oktober 2008 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. John Christensen udpeges. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Indkaldelse til taksationsmøde den 22. okt. 08 (dok.nr.543077/08) 

Naturklagenævnets afgørelse (dok.nr.512082/08) 
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17.   Projekt for lager- og personalerum til ølbutik, Skagensvej 

30, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har modtaget et projekt for opførelse af ny lagerbygning til 

ølbutikken. Projektet er i strid med bestemmelsen i Lokalplan nr. 166-C. 16 § 8.6 og 

§ 8.7, idet bygningen ønskes udført som en træbygning.  

  

Bygningen kan nemt etableres i overensstemmsle med lokalplanens 

bestemmelser. Der er ikke givet dispensation til andre i området. Der er lige blevet 

opført en tilsvarende bygning på naboejendommen, som overholder gældende 

bestemmelser. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 der meddeles afslag til den ansøgte dispensation fra lokalplanens § 8.6  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Udvalget tiltræder indstillingen, idet lokalplanens bestemmelser vedr. materialevalg 

kan overholdes ved en nybygning. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Opførelse af mindre lagerbygning på Skagensvej 30, Aalbæk (dok.nr.543145/08) 
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18.   Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til 

etablering af søvarme på ejendommen Dalbovej 9 i Østervrå 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af Dalbovej 9 ønsker at etablere søvarme i et nyt parcelhus, der skal opføres 

på ejendommen. Der søges om tilladelse til at etablere en 200 meter lang 

varmeslange af 40 mm PEL / PEM rør i bunden af en eksisterende opstemmet sø 

på ca. 1.800 m
2
. Søen har en skønnet gennemsnits dybde på knap 1 meter og 

derfor et tilsvarende volumen. Varmeslangen samles og trykprøves og sænkes 

derefter ned på bunden ved hjælp af  et antal 10 x 15 cm betonklodser stripset til 

varmeslangen. Varmeslangen påfyldes vand tilsat 50 l IPA sprit for frostsikring i alt 

et væskevolumen  på ca. 1000 L.   

  

Systemet er indrettet således, at cirkulationspumpen stopper, hvis trykket i 

ledningen falder som følge af et brud. Ved et evt. brud vil der således kun komme 

en lille mængde af slangens indhold ud i omgivelserne (søvandet).  

 

Juridiske konsekvenser 

Det ansøgte er omfattet af en bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg, 

der fastsætter klare retningslinjer for indretning af anlæggene og 

sikkerhedsafstande til vandindvindingsanlæg m.v.  

  

Da søen er større end 100 m
2
 er søen omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelses-

lovens § 3. Ifølge denne må der ikke foretages indgreb, der medfører ændringer i 

søens tilstand. 

  

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra det generelle forbud, jfr. 

lovens § 65 stk. 3.  

  

Dispensation gives normalt kun i forbindelse med, at der sker en samlet forbedring 

af naturindholdet i området, eller hvor der er store samfundsøkonomiske interesser 

på spil, og da normalt kun mod kompenserende udlæg af ny natur (fx ved 

motorvejsbyggeri).  

  

Det afgørende spørgsmål i forhold til naturbeskyttelsesloven er derfor, om det 

ansøgte væsentligt vil ændre søens tilstand som levested for dyr og planter.  

  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er billigere og mere effektivt at lægge varmeslangen i en sø frem for i jorden. 

Men det er et privatøkonomisk problem for ejer. 

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Teoretisk vil fjernelse af en del af søens varmeindhold til brug for opvarmning af 

huset medføre en sænkning af søens temperatur. Ligesom varmeslangen vil være 
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et fremmedelement på søbunden. Endelig er der en risiko for, at der kan gå hul på 

varmeslangen, og en del af indholdet kan løbe ud i søen og påvirke/ forurene 

søvandet og muligvis skade plante og dyreliv.  

  

Forvaltningen har lavet et notat om søvarme, hvor de naturmæssige og 

miljømæssige forhold i den konkrete sag er nærmere vurderet. Notatet er vedlagt 

dagsordenen som bilag 1.  

  

Det kan på det foreliggende grundlag konkluderes:  

         At der er en lille risiko for en skadelig påvirkning af den aktuelle sø ved 

at nedsænke en varmeslange og trække varmeenergi ud af søen. Den 

skadelige påvirkning knytter an til den termiske effekt i 

vintermånederne. Det betyder, at udviklingstiden for insektlarver, 

fiskeyngel og padder kan forlænges væsentligt, så de ikke kan nå at 

gennemføre deres forskellige livsfaser i tide. Den globale opvarmning 

har den modsatte effekt. På den baggrund vurderes det at forholdet er 

af mindre betydning 

  

         At de øvrige analyserede forhold: forureningsrisiko og den fysiske effekt 

af varmeslangen anses for uvæsentlige 

         Der er en mindre CO2 belastning i forbindelse med opvarmningen af 

boligen  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         der meddeles dispensation for en periode på 10 år på betingelse af, at 

temperaturen og den biologiske påvirkning i søen skal følges over 

perioden. Hvis der påvises væsentlige påvirkninger på søen, kan 

dispensationen ikke forventes forlænget  

  

         forvaltningen bemyndiges til at fastsætte de endelig krav til 

temperaturmålingen samt opfølgning på søens biologiske udvikling  

  

         Dispensationen gives på baggrund af et ønske om at udvikle nye 

former for energikilder, der er med til at sænke co2 belastningen  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  
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Bilag 

 

Søvarme notat (dok.nr.537621/08) 
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19.   Håndhævelse af tilsyn med private brønde og boringer 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har ca. 450 private brønde og boringer, hvor 

vandkvaliteten skal undersøges hvert 5. år. 

  

Udvalget har tidligere taget stilling ti,l hvorledes der reageres på vandanalyser, hvor 

kvalitetskravene er overskredet. 

  

Der ønskes ved herværende dagsordenpunktet en stillingtagen til nedenstående 

forslag omkring indkaldelse af prøver, hvad der gøres hvis ejer ikke vil lade prøve 

udtage, samt hvad der gøres hvis påbud omkring forbedret vandkvalitet ikke 

efterkommes.  

  

Hidtidig praksis på området i Skagen, Frederikshavn og Sæby kommune er 

beskrevet i bilag.  

  

1. Indkaldelse af prøver til analyse fra private brønde og boringer: 

Det foreslås, at ejerne af vandforsyningerne får 2 valgmuligheder for at få udtaget 

prøve:  

  

1. Kommunen tilbyder at sørge for, at prøven bliver udtaget til en favorabel 

pris ved et navngivent laboratorium efter der er indhentet pris hos landets 
akkrediterede laboratorier. Vandforsyningsejeren returnerer et 
tilmeldingsskema til forvaltningen. Her gøres opmærksom på at ejer skal 

betale undersøgelsen.  
2. Alternativt skal ejeren selv sørge for at rekvirere og få udtaget en prøve 

inden en dato hos et akkrediteret laboratorium.  

  

Fremgangsmåde 1. byder på flere fordele: For vandforsyningsejeren er det nemt 

blot at returnere svarskemaet, og løsningen er billig, da fællesudbuddet giver en 

lavere pris.  

  

Forvaltningen sparer ressourcer, da vi forventer, at hovedparten vil vælge at lade 

kommunen sørge for prøveudtagningen.  

  

Da vandforsyningsejeren skriftligt giver tilsagn til kommunen om, at man ønsker 

prøve rekvireret ved laboratoriet, og der er gjort opmærksom på, at ejer betaler 

undersøgelsen, bør der efterfølgende ikke være problemer omkring betaling af 

analyser.  

  

Da alle akkrediterede laboratorier får mulighed for at byde ind på opgaven, er der 

ikke konkurrencemæssig forskelsbehandling af laboratorierne.  

  

Ved fremgangsmåde 2., det vil sige når ejer selv skal udvælge laboratorium og 

rekvirere prøveudtagning, har vi erfaret, at mange ikke får det gjort, og 
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forvaltningen bruger herefter (unødige) ressourcer på at rykke for analysen.  

  

  

2. Vandforsyningsejeren vil ikke have udtaget prøve: 

Det anslås, at der er ca. 10 adresser i kommunen, hvor ejer ikke vil lade vandet 

undersøge. 

  

Der indgives politianmeldelse, hvis vandforsyningsejeren efter forvarsling efter 

gældende regler ikke lader vandprøve udtage.  

  

Der kan gives udsættelse af prøvetagning til ejerskifte, hvis indehaver af 

ejendommen er pensionist (fyldt 65 år). 

  

3. Håndhævelse når påbud vedrørende overskridelser af kvalitetskrav ikke 

efterkommes: 

I enkelte tilfælde er vandforsyningsejeren ikke villig til at forbedre vandkvaliteten på 

trods af, at der er gjort opmærksom på forringet vandkvalitet samt eventuel 

sundhedsfare.  

  

At der i samråd med embedslægen foretages politianmeldelse ved overskridelser, 

der i følge embedslægen kan medføre sundhedsfare, f.eks. ved indhold af fækale 

colibakterier eller nitratindhold over 100 mg/l.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at forvaltningen fremover sagsbehandler i overensstemmelse med 

følgende retningslinier:  

  

1. Indkaldelse af prøver til analyse fra private brønde og boringer: 

Vandforsyningsejerne gives 2 valgmuligheder, hvor det pointeres at man 

frit kan vælge:  

  

1. Kommunen tilbyder at sørge for at prøven bliver udtaget til en favorabel 

pris ved et navngivent laboratorium. Vandforsyningsejeren skal blot 

inden en dato returnere et tilmeldingsskema til forvaltningen i frankeret 

kuvert. Her gøres opmærksom på, at ejer skal betale undersøgelsen.  

  

    eller 

  

2. Ejeren skal selv sørge for at rekvirere og få udtaget en prøve inden en 

dato hos et akkrediteret laboratorium.  

  

2. Vandforsyningsejeren vil ikke have udtaget prøve: 

Der indgives politianmeldelse, hvis vandforsyningsejeren efter forvarsl ing 

efter gældende regler ikke lader vandprøve udtage. 

  

Der kan gives udsættelse af prøvetagning til ejerskifte, hvis indehaver af 

ejendommen er pensionist (fyldt 65 år). 
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3. Håndhævelse når påbud vedrørende overskridelser af kvalitetskrav 

ikke efterkommes: 

Vandkvaliteten søges bragt i orden via rådgivning, herunder teknisk tilsyn 

ved vandforsyningsanlægget. 

  

Hvis et påbud om forbedret vandkvalitet ikke efterkommes, foretages der 

politianmeldelse i samråd med embedslægen ved overskridelser, der ifølge 

embedslægen kan medføre sundhedsfare, f.eks. ved indhold af fækale 

colibakterier eller nitratindhold over 100 mg/l.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Tidligere praksis for administration af tilsyn med private brønde og boringer (dok.nr.540853/08) 
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20.   Genopretning af offentligt vandløb Sæsing Bæk/Voer Å ved 

Stenskrog Hammerværk ved Sæsing 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning ønsker at få tilladelse til at indgå aftale med lodsejer til at 

genoprette det offentlige vandløb Sæsing Bæk/Voer Å ved Stenskrog Hammerværk 

ved Sæsing. 

  

Ved Stenskrog hammerværk er der en spærring/opstemning, hvor der er dårlig 

passage af ynglefisk. 

Der er etableret en fisketrappe, som fungerer dårligt.  

  

Der ønskes gennemført et projekt, hvor der laves et omløbsstryg. Lodsejer ønsker, 

at der bevares en sø.  

  

Fjernelse af opstemningen er et af punkterne i kommunens indspil til 

vandhandleplanerne. Det er endvidere et meget stort ønske fra Voer Å 

Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, at spærringen fjernes, da 

det vil bevirke, at åen efter al sandsynlighed vil blive selvreproducerende med 

yngel.  

  

Derudover vil gennemførelse af projektet kunne få den effekt at vandstanden i 

vandløbet opstrøms vil falde lidt, som vil være til gavn for landbrugsdriften. Det skal 

i forbindelse med projektering undersøges nærmere hvilken effekt en 

vandstandssænkning vil have på opstrøms beliggende arealer der har en 

vejledende udpegning i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Projektet forventes at komme til at koste ca. 200.000 kr. Sportsfiskerne vil yde 

tilskud på 50.000 kr. 

  

Der ansøges om yderlige tilskud ved offentlige tilskudsordninger i 2009. Der gives 

typisk støtte til 30 - 35 % af udgifterne efter tilskud fra andre støttegivere er 

fratrukket.  

  

Vandløbet er grænsevandløb til Hjørring kommune, som har tilkendegivet at de vil 

dække halvdelen af den kommunale del af finansieringen.  

  

Det kan derfor forventes, at Frederikshavn Kommune skal yde finansiering på ca. 

60.000 kr. til gennemførsel af projektet. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
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 Plan- og Miljøudvalget godkender, at der må indgås aftale med lodsejer om 

gennemførsel af restaureringsprojektet, såfremt Teknisk Udvalg bevilger 
60.000 kr. til projektet  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Kort vedr. restaureringsprojekt. - Kort, Stenskrog Hammerværk.pdf  (dok.nr.543173/08) 

Mail fra lystf iskerforeningen (dok.nr.543176/08) 

Projektskitse.pdf (dok.nr.543174/08) 
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21.   Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan, 

Feriecenterområde Palm City 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8. april 2008, at godkende forslag til tillæg til 

spildevandsplan for Palm City området.  

  

Forslaget til spildevandsplantillæg har været fremlagt i offentlig debat i perioden fra 

den 7. maj 2008 til den 2. juni 2008.  

  

Forvaltningen har i medfør af Lov om Miljøvurdering gennemført en miljøscreening 

af forslaget til spildevandsplantillæg, hvoraf fremgår, at den planlagte håndtering af 

spildevand og overfladevand i området ikke vurderes af ville påvirke miljøet 

væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Miljøscreeningen 

har været offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.  

  

Der er modtaget bemærkninger til forslaget til spildevandsplantillæg fra Miljøcenter 

Aalborg. Miljøcenteret bemærker, at såfremt der etableres pumpestationer med 

nødoverløb og/eller overløbsbygværker bør disse indgå i kommunens vurdering af 

de miljømæssige forhold og der bør meddeles de nødvendige tilladelser hertil. Det 

bemærkes endvidere, at udledningstilladelsen til Frederikshavn Renseanlæg skal 

revideres, idet den godkendte kapacitet forøges ved vedtagelsen af 

spildevandsplantillægget.  

  

Forvaltningen kan hertil bemærke, at spildevandsmængden kan ledes til 

Frederikshavn Renseanlæg indenfor den nuværende kapacitet af anlægget. 

Forvaltningen er endvidere opmærksom på, at når detailprojektet kendes, skal 

vurderes hvorvidt der ligeledes skal gives tilladelser til eventuelle nødoverløb og 

overfaldsbygværker.  

  

Afledningen af overfladevand til Kattegat medfører under alle omstændigheder en 

revision af den eksisterende tilladelse hertil. Der skal endvidere gives en ny 

tilladelse til udledning af overfladevand til Lerbækken. Teknisk Forvaltning forventer 

at kunne give disse tilladelser på baggrund af konkrete ansøgninger fra 

kloakforsyningen.  

  

Der er siden forslaget til spildevandsplantillæg var til politisk behandling sket 

ændringer i projektet således, at udledningen af overfladevand fra delområde 1 i 

Palm City går ud i havnebassinet i Rønnerhavnen og ikke i eksisterende 

regnvandsudløb nord for Rønnerhavnen. Der har været afholdt møde med 

Rønnehavnen, som accepterer udløbet under forudsætning af at der ikke opstår 

turbulens i havnebassinet. Disse ændringer er pt. ved at blive screenet i forhold til 
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VVM-reglerne. Nærværende sag omkring tillæg til spildevandsplan behandles 

derfor under forudsætning af at screeningen viser, at ændringen af projektet ikke 

har væsentlig indvirkning på miljøet.  

  

Forvaltningen har vurderet, at ændringerne ikke er af en karakter, der gør at der 

skal fremlægges et revideret forslag til tillæg til spildevandsplan med en ny 8 ugers 

offentlighedsperiode. Ændringerne er i stedet indarbejdet i det endelige tillæg.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet at 
vedtage tillæg til spildevandsplan for Feriecenterområde Palm City endeligt   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2005-2016 (dok.nr.542056/08) 
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22.   Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan 2005 - 2017 for Sæby 

med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for 

indvinding af rødbrændende ler Grønhede 

 

Sagsfremstilling 

  

Dette forslag blev tidligere fremlagt og vedtaget på Plan- og Miljøudvalgets møde 

den 6. maj 2008. Pga. en procedurefejl skulle forslaget derefter have været  forelagt 

både Økonomiudvalg og Byråd inden en 8 ugers offentlighedsfase. Dette skete 

ikke, derfor er denne anden offentlighedsfase nødt til at gennemføres på ny. Når de 

8 ugers offentlighedsfase er overstået skal de eventuelle indkomne indsigelser 

behandles, hvorpå et udkast til kommuneplantillæg skal politisk behandles på ny i 

Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.  

  

  

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 

m
3
. 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 indvi ndingsområdet 

udvides, og at tidsrummet for indvindingen derfor forlænges. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/642 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mine 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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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 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 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
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 Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg med 

tilhørende VVM-redgørelse og miljøvurdering for indvinding af 
rødbrændende ler, Grønhede, Sæby  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Sender: Kommuneplantillaeg_nr_7_290808.pdf - 

Kommuneplantillaeg_nr_7_290808.pdf  (dok.nr.543673/08) 
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23.   Takster for vand 

 

Sagsfremstilling 

Forsyningen A/S har brug for et provenu på 41 – 42 mio. kr. Teknisk Forvaltning har 

udarbejdet nedenstående forslag til takster for vand:  

  

  Vedtaget Forslag 

  Budget 2008 Budget 2009 

Tilslutningsafgifter: Ekskl. moms  Inkl. moms  Ekskl. moms  Inkl. moms  

Boligenhed i byzone 

og 

sommerhusområder. 

Erhvervsenhed 14.300,00 kr.   17.875,00  kr.  14.300,00 kr.   17.875,00  kr.  

                  

Målerafgift                 

Pr. måler.                 

 (efter 

målerstørrelse)                 

0,0 – 2,9 m
3 450,00 kr.    kr.  450,00 kr.    kr.  

3,0 – 5,9 m
3 2.500,00 kr.   kr. 2.500,00 kr.   kr. 

6,0 – 24,9 m
3 6.500,00 kr.    kr.  6.500,00 kr.    kr.  

40,0 – 62,9 m
3 10.000,00 Kr.   kr. 10.000,00 Kr.   kr. 

120,0 -160,0 m
3 40.000,00 kr.    kr.  40.000,00 kr.    kr.  

                  

Enhedsafgift                  

Bolig 325,00 Kr.     325,00 Kr.     

Erhverv 325,00 Kr.     325,00 Kr.     

                  

Grundvandsgebyr 0,24 Kr.     0,24 Kr.     

                  

Afgift pr. m
3                 

0 – 999 4,95  Kr.     4,95 Kr.     

1.000-5.000 4,00 Kr.     4,00 Kr.     

5.001-9.999 3,50 Kr.     3,50 Kr.     

Over 10.000 2,75 Kr.     2,75 Kr.     

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

  taksterne som er uændret fra 2008 til 2009 godkendes og indarbejdes i 
budget 2009 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU 
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Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen og Brian Pedersen 

kan ikke tiltræde indstillingen på grund af uligheden mellem ejere og lejere.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Byrådet den 23. januar 2008 pkt. 3 (dok.nr.2493/08) 

Pkt. 1 B1 Model 1 - Takster 2008 på vandområdet.pdf  (dok.nr.542973/08) 
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24.   Takster for spildevand 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har udarbejdet nedenstående forslag til takser for spildevand:  

  

  Vedtaget  Forslag 

  Budget 2008 Budget 2009 

Årlige bidrag: Ekskl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Inkl. moms 

Variabel 

vandafledningsbidrag 

ekskl. afgift (kr. pr. m
3
) 20,69  kr.  25,86  kr.  20,69  kr.  25,86  kr.  

Fast 

vandafledningsbidrag kr. 

pr. spildevandsstik) 491,00  kr.  

      

613,75   kr.  491,00  kr.  613,75  kr.  

Skyllevand fra 

vandforsyningen 4,26  kr.  

          

5,33   kr.  4,26  kr.  5,33 kr.  

Vandafledning fra 

virksomheder med 

særlig udledning til 

udløbsledninger               

Taksten for anvendelse 

af kommunale 

udløbsledninger 

fastlægges i forhold til 

de faktiske udgifter  0,36/1,84   kr.   0,45/2,31   kr.   0,36/1,84   kr.  

0,36/1,84 

 kr.  

Aflevering af slam mv. 

på renseanlægget (kr. 

pr. m
3
) 75,40  kr.  

       

 94,25   kr.  75,40  kr.  94,25  kr.  

Fedt og slam fra 

forrensning (kr. pr. m
3
) 50,00  kr.  

        

62,50   kr.  50,00  kr.  62,50  kr.  

Spildevandsafgift (kr. pr. 

m
3
)      0,71   kr.   0,71   kr.  0,71  kr.  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         taksterne som er uændret fra 2008 til 2009 godkendes og indarbejdes i budget 

2009 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes med den tilføjelse at betalingsforholdene omkring aflevering af slam 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU 
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analyseres. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Referat fra byrådet den 19. december 2007 (dok.nr.150075/07) 
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25.   Statens trafikplan for jernbanen 2008-2018 

 

Sagsfremstilling 

Trafikstyrelsen udsender Trafikplan for jernbane, 2008-2018 til høring. Planen 

omfatter passagertrafikken på det statslige bane net.  

  

Jfr. aftale mellem kommunerne (i KKR) regionen og NTs bestyrelse, koordinerer NT 

et samlet høringssvar for de nordjyske kommuner til Trafikstyrelsen. Forinden 

anmodes kommunerne om at fremsende eventuelle bemærkninger og input til NTs 

udkast til høringssvar senest den 3. september 2008. Udkast til høringssvar og 

bilagsnotat er vedlagt dagsordenen.  

  

Hovedindtrykket af trafikplanen er, at den er uambitiøs for så vidt angår de store 

udfordringer, vi står over for med stigende transportomkostninger og store 

satsninger i klima- og miljøpolitikken. Planens trafikmodel er problematisk, idet den 

tager udgangspunkt i ældre passagertal i en nedgangsperiode og ikke tager bestik 

af konsekvenserne af de stigende transportomkostninger og slet ikke forsøger 

gennem sin udviklingsstrategi at præge transportadfærden for den enkelte i 

fremtiden. Trafikstyrelsen skriver i følgebrevet til høringen, at grundlaget for 

beregningerne skal være ” hvilken trafikbetjening, der kan anses for 

samfundsmæssig velbegrundet, set i forhold til den politisk fastlagte 

minimumsbetjening, den disponible bane kapacitet og overholdelse af de gældende 

trafikkontrakter”  

  

Planen forholder sig ikke til regionernes- og kommunernes vækstinitiativer i øvrigt, 

men bruger alene ”hvile i sig selv-” principper når fremtidige behov vurderes.  

  

Planen forholder sig kun meget lidt til problemerne omkring koblede rejser, hvor 

den rejsende bruger flere, både kommercielle og offentlige transport former. Det vil 

sige ingen eller kun lidt koordinering i en transportkæde mellem statens trafik net 

og de regionale trafikselskaber herunder lokalbanerne og private 

transportudbydere. Helt konkret beskæftiger planen sig ikke med havnenes og de 

private færgeselskabers rolle og samarbejde med det offentlige transportsystem 

om udvikling af alternative transportkæder, til fly og privatbil. Her tænkes særligt på 

forbindelserne mellem de store byer i Danmark men ikke mindst mellem Oslo, 

Gøteborg og Hamborg. Det skal sikres, at statens investeringer og trafikbetjening af 

færgehavnene i Nordjylland lever op til forventede ændringer i transportmønsteret 

for gods og passagertransport.  

  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler NTs udkast til høringssvar af den 13. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5189 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: PEGR 

 Besl. komp: PMU 
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august 2008  

  

 Statens jernbanebetjening af transportknudepunktet Frederikshavn havn 
styrkes  

  

 Frederikshavns øvrige bemærkninger til trafikplanen indarbejdes i det 
fælles høringssvar til Trafikstyrelsen  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Følgebrev til udkast til høringssvar på statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018 - Følgebrev_ Udkast 

til høringssvar på Statens Trafikplan for jernbanen 2008-2018.pdf (dok.nr.543222/08) 

NT´s bilag til høringssvar (dok.nr.542859/08) 

NT´s udkast til høringssvar på statens Trafikplan for jernbanen (dok.nr.542855/08) 
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26.   Efterretningssag - udmelding af ny tilskudsramme fra NT til 

Frederikshavn Kommunes budget 2009 

 

Sagsfremstilling 

NT har afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde og har efterfølgende valgt at 

udmelde ny tilskudsramme for kommunerne. For Frederikshavn kommune bliver 

rammen 10.583.000 kr., det vil sige en forhøjelse i forhold til den først udmeldte 

ramme på 1.585.000 kr. Der er lavet en teknisk rammekorrektion, og det nye beløb 

er indregnet i rammen.  

  

Frederikshavn Kommune forventes at få en DUT kompensation på 4.594.000 kr. på 

grund af lov om ophævelse af fritagelsen for dieselafgift.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

  

  sagen til efterretning  

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Til efterretning.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Plan- og Miljøudvalgets - NT budget efterreguleret (dok.nr.541877/08) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mall 

 Besl. komp: PMU 
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27.   Efterretningssag - Afgørelse fra Naturklagenævnet 

vedrørende Strandløbervej 2 i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Naturklagenævnet har den 7. august 2008 truffet afgørelse i sagen om fjernelse af 

altan på Strandløbervej 2 i Skagen. Naturklagenævnet besluttede:  

  

"Naturklagenævnet finder ikke, at det forhold, at kommunen tidligere har 

dispenseret fra en enslydende bestemmelse i den tidligere lokalplan, afskærer 

kommunen fra - i forbindelse med vedtagelsen af en ny loklaplan for området - at 

skærpe praksis, således at der normalt ikke gives dispensation til opførelse af 

altaner mv.  

  

Der kan på denne baggrund ikke gives medhold i klagen, og kommunens afgørelse 

af 16. juli 2007 opretholdes". 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Til efterretning.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

Bilag 

 

Naturklagenævnets afgørelse af 7. august 2008 (dok.nr.542404/08) 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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28.   Efterretningssag - Ansøgning om nedrivning af 

bevaringsværdig bygning Buhlsvej 10, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Boligforeningen Vesterport har ansøgt om nedrivning af bygningen på Buhlsvej 10, 

9900 Frederikshavn. Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 3.  

  

Efter lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljø må en 

bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været 

offentligt bekendtgjort og offentligheden har haft mulighed for at gøre indsigelse 

mod nedrivningen.  

  

Nedrivningsanmeldelsen blev annonceret i lokalavisen den 2. juli 2008. Ved 

indsigelsesfristens udløb var der indkommet 2 indsigelser mod nedrivningen; en fra 

Bangsbo Museum og arkiv og en fra Hardy Jespersen, formand for Slægts- og 

lokalhistorisk forening i Frederikshavn. Indsigerne påpeger, at  bygningen 

kulturmiljømæssigt indeholder mange historiske og arkitektoniske værdier som taler 

for at bevare bygningen. Bygningen oprindeligt blev opført som epidemisygehus i 

forbindelse med en større koleraepidemi i Frederikshavn. 

  

Det har været en forudsætning for kommunens salg af ejendommen til 

boligforeningen, at den pågældende bygning kunne rives ned.   

  

Der vil på denne baggrund blive annonceret, at kommune har meddelt tilladelse til, 

at bygningen kan nedrives. 

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

  

         sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-09-2008 

Til efterretning.  

 

Fraværende: 

Ingen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9161 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

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

 

Underskrifter: 
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