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1.   Vedtagelse af kortbilag til jordflytningsregulativet 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til regulativ for jordflytning blev godkendt på Plan- og Miljøudvalget den 4. 

marts 2008, i Økonomiudvalget den 12. marts 2008 og i Byrådet den 26. marts 

2008. Byrådet bemyndigede Plan- og Miljøudvalget til at vedtage kortbilag til 

jordflytningsregulativet i henhold til regulativets retningslinjer, når ændringer er 

nødvendige. 

  

Regulativet omfatter dels områdeklassificering med tilhørende oversigtskort over de 

områder i Kommunen, der er omfattet af områdeklassificeringen (regulativets bilag 

1) og dels jordflytning med tilhørende skema til anmeldelse af jordflytning 

(regulativets bilag 2). Regulativets bilag 1 var på daværende tidspunkt endnu 

ikke udarbejdet.  

  

Byzoneområder kan være lettere forurenet, derfor er de områdeklassificeret jf. 

jordforureningslovens § 50a. Jord fra områdeklassificerede områder er omfattet af 

reglerne om jordflytning. Formålet er at forebygge yderligere forurening af miljøet i 

forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord. Lettere forurenede områder er 

typisk påvirket af diffus forurening, der stammer fra længere tids spredning, 

opblanding eller fortynding af forureningsbidrag fra flere forureningskilder. Større 

sammenhængende områder kan undtages fra eller inddrages i 

områdeklassificeringen af Kommunalbestyrelsen. Et områdes eventuelle undtagelse 

eller inddragelse vil kunne ske efter en nærmere vurdering, der foretages på 

baggrund af nogle på forhånd opstillede kriterier.   

  

Den 6. maj 2008 blev forslag til kriterier for undtagelse og inddragelse fra 

områdeklassificeringen forelagt Plan- og Miljøudvalget. Forslaget blev taget til 

efterretning.  

  

På dette grundlag er der nu udarbejdet udkast til områdeklassificering (regulativets 

bilag 1). Udkast til områdeklassificering kan ses på dette 

link http://kort.frederikshavn.dk/omrklas/omrklas.htm Ved 

dobbeltklik på kortet downloades baggrundsmaterialet for områdeklassificeringen 

det pågældende sted.  

  

Udkast til områdeklassificering for Frederikshavn, Skagen og Sæby fremgår af bila g 

til dette dagsordenspunkt. 

  

Jf. § 50a i Lov om forurenet jord, skal offentligheden inddrages forud for 

såvel inddragelse som undtagelse i forbindelse med områdeklassificeringen. Derved 

bliver der mulighed for, at borgere og Regionen kan komme med kommentarer 

inden regulativet besluttes og offentliggøres i den endelige form. Forslaget 

fremlægges til offentlig debat i perioden 8. oktober 2008 til 5. november 2008. 

Herefter behandles eventuelle indsigelser og den endelige områdeklassificering 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3692 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hemu 

 Besl. komp: PMU 

http://kort.frederikshavn.dk/omrklas/omrklas.htm
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fremlægges Plan- og Miljøudvalget.  

  

Udkast til områdeklassificering annonceres i lokalaviser og offentliggøres på 

kommunens hjemmeside samt fremlægges på kommunes borgerservicecentre.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

 udkast til områdeklassificering fremlægges til offentlig debat i 4 uger 

 
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 
Indstillingen tiltrædes, idet der i offentlighedsfasen skal gøres opmærksom på, at 

denne registrering ikke omfatter den enkelte ejendoms forureningsregistrering.  

 

Bilag 

Kortbilag over Frederikshavn, Sæby og Skagen (dok.nr.552237/08) 
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2.   Orienteringssag - Fiskeindustriens belastning af Skagen 

Renseanlæg 

 

Sagsfremstilling 

Skagen renseanlæg er overbelastet primært som følge af fiskeindustriens tilledning 

af spildevand. 90 % af det spildevand, der modtages på renseanlægget stammer 

fra fiskeindustrien. Renseanlægget er godkendt til en middelkapacitet på 160.000 

PE (1 personækvivalent svarer til 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske 

iltforbrug BI5) og en maksimal kapacitet på 277.000 PE. Der har i 2007 og 2008 på 

enkelte dage været belastninger på over 700.000 PE. Samtidig er der i lange 

perioder en konstant overbelastning på 100 % eller mere.  

  

Overbelastningen konstateredes første gang i 4. kvartal 2007. Der blev i den 

forbindelse sat en undersøgelse i gang for at afdække fiskeindustriernes 

produktionsmønstre (beskrevet i vedlagte notat af 30. januar 2008). Konklusionen 

herpå var, at sildeproduktionen har ændret sig fra en typisk produktion på hverdage 

til en meget intens produktion alle ugens dage. Virksomhederne har indrettet sig 

således, at de så vidt muligt forsøger at behandle en hel last indenfor ét 

produktionsdøgn. 80 % af sildeproduktionen i Skagen er koncentreret på 3 

fabrikker, hvilket betyder at risikoen for sammenfald af store produktioner øges. 

Primo 2009 sammenlægges produktionen fra 2 af disse fabrikker. 

Sildeproduktionen vil således ligge på 2 virksomheder, hver med en kapacitet på 

1.000 tons råvarer/døgn. Der er i øvrigt en del mindre virksomheder, hvis organiske 

belastning er af langt mindre betydning.  

  

Det nuværende produktionsmønster i fiskeindustrien passer ikke sammen med de 

forudsætninger der i sin tid blev lagt til grund for renseanlæggets dimensionering. 

Her accepteredes en forøget belastning i hverdagene. Pausen henover weekenden 

gav således renseanlægget mulighed for at bearbejde den pukkel af organisk 

materiale, som var opstået i ugens løb.  

  

Forvaltningen i gl. Skagen Kommune aftalte i 2002 sammen med de store 

fiskeindustrier i Skagen, at det ikke længere var nødvendigt at udtage prøver af 

spildevandet. Prøvetagningen er genoptaget med udgangen af 2007. Der har 

således ikke været kendskab til koncentrationsniveauet fra virksomhederne i denne 

periode, og det kan ikke afvises, at industrien således har været mindre 

opmærksom på at få optimeret deres interne rensning. På grund af høje priser på 

fiskeafskær er der dog meget fokus på at få mest muligt ud som sådant.    

  

Overbelastningen giver store driftsmæssige problemer på Skagen renseanlæg, der 

ligeledes betyder øgede driftsomkostninger i form af øgede udgifter til Skat, øgede 

udgifter til slambehandling, slamdisponering, fældningsmiddel samt energi til de 

biologiske processer.  

  

Overbelastningen medfører, at der kan blive problemer med overholdelse af kravet 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9931 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU 
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til kvælstof, fosfor og BOD (biologisk iltforbrug) i renseanlæggets 

udledningstilladelse. Renseanlægget udleder til Kattegat. Det er Miljøcenter 

Aalborg, der fører tilsynet med renseanlægget.  

  

Løsningsmulighederne på problematikken er beskrevet nærmere i vedlagte notat.  

  

For at løse problematikken har Teknisk Forvaltning vurderet, at det under alle 

omstændigheder er nødvendigt i højere grad at følge op på kravene i de 

eksisterende tilladelser samt at stille skærpede krav til industriens interne rensning. 

I hvilket omfang dette løser driftsproblemerne på renseanlægget er endnu ikke 

kendt. Der vurderes under alle omstændigheder at være et behov for en udbygning 

af renseanlægget i et vist omfang.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

 sagen til orientering 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Til orientering.  

 

Bilag 

Notat over løsningsmuligheder september 2008 (dok.nr.549497/08) 

Notat af 30. jan 2008 Belastning fra industrien i Skagen (dok.nr.546730/08) 
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3.   Takster for spildevand 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget har tidligere besluttet taksterne på spildevandsområdet for 

2009 jf. bilag 2. 

  

Sagen genbehandles på baggrund af en henvendelse fra Frederikshavn Vand A/S 

om ændringer af de vedtagne takster for 2009 på grund af ændrede forudsætninger 

samt regnskabsvurdering for 2008.  

  

For at dække kapitalbehovet i Frederikshavn Vand A/S (spildevand) i 2009, er der 

behov for en takststigning på 5,17 kr/m3 pr. 1. januar 2009 (en stigning fra 20,69 

kr/m3 til 25,86 kr/m3 – alt sammen ekskl. fast afgift, statsafgift og moms). 

  

Stigningen skyldes ekstraomkostninger i 2007 og 2008 jf. bilag 1.  

  

I budgettet for 2009 er ekstraomkostninger indregnet, - plus en 

omkostningsbestemt stigning på 3 %. - bilag 3 

  

Underskuddet fra 2007 og 2008 er indregnet afviklet over 5 år.  

  

Takststigningen for 2009 består således af:  

  

Ekstraordinære driftsudgifter på renseanlægget i Skagen. (a)  

Stigende antal brud på ledningsnettet, samt behov for 

reparation af pumpestationer og bygværker (b)  

Afvikling af underskud fra 2007 og 2008 over 5 år  

  

Anlægsinvesteringer i overensstemmelse med tidligere 

budgetter og flere års budgetter:  

Byggemodning - 55 mio. kr. 

Koordinerede arbejde - 45 mio. kr. 

Prisstigninger til entreprenør og materialer  

Taksstigning 

0,32 kr./m3 

  

1,58 kr./m3 

2,20 kr./m3 

  

  

  

0,34 kr./m3  

0,27 kr./m3 

0,10 kr./m3 

4,81 kr./m3 

  

 

Indstilling 

 Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget godkender taksterne, og at de indarbejdes i 

budgettet for 2009 

 
 
 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, men tilbagesender sagen til fornyet 

behandling i selskabet, da man ikke finder den indstillede prisstigning acceptabel.  

 

Bilag 

Ekstraomkostninger i 2007 og 2008 på spildevandsområdet (dok.nr.552008/08) 

Takster for spildevand (dok.nr.549043/08) 

Budget 2009 med ekstraomkostninger for spildevandsområdet (dok.nr.552009/08) 
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4.   Forslag til lokalplan, tidl. Lokalplan nr. SKA 225-B og 

kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for et boligområde ved Højen, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan nr. SKA 225-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 04/05 for et 

boligområde ved Højen, Skagen, blev behandlet på udvalgets møde den 14. 

august 2007 med henblik på endelig vedtagelse. På mødet blev fremlagt en 

supplerende indsigelse fra ejeren af Sønderklit 4. Udvalget ønskede ikke at tiltræde 

indstillingen, hvorefter planforslaget bortfaldt. 

  

Efterfølgende er der indgået forlig mellem de to parter, det vil sige ejerne af de 8 

eksisterende ejendomme ved Højensvej og projektudvikleren, i sagen om adkomst 

til det grønne fællesareal beliggende syd for de 8 ejendomme. I forliget indgår 

aftaler om fælles adgang til og benyttelse af fællesarealet.  

  

Bebyggelsesplanen er endvidere blevet bearbejdet, således at der nu kun er udlagt 

3 grunde à ca. 1030 m
2
 placeret syd for det 2800 m

2 
store fællesareal. Disse 3 

grunde og de 4 eksisterende sommerhuse beliggende syd for vejbetjenes uændret 

ad en N-S orienteret adgangsvej fra Højensvej og herfra med to boligveje 

beliggende nord for grundene.  

  

Over fællesarealet fastholdes en tinglyst færdselsret med adgangsmulighed for de 

bagvedliggende sommerhusejere til naturarealerne mod vest.  

  

Boligernes bygningshøjde er reduceret fra 7 til 5,5 m og udformet som udprægede 

længehuse med en klar planløsning. Husene opføres i træ med mindre 

bygningsdele i tegl. Tage udføres i pap, alternativt i træ. 

  

Vejledende bebyggelsesplan samt skitseforslag til udformning af boligerne er 

vedlagt sagen.  
 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

   der på grundlag af det indgåede forlig og reviderede materiale udføres ny 

lokalplan ved bygherrens foranstaltning 
 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes, idet der indarbejdes krav om energiklasse 1.  

 

Bilag 

Bebyggelsesplan (dok.nr.549882/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/429 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Skitseforslag til udformning af boliger (dok.nr.549884/08) 
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5.   Forslag til Landzonelokalplan SAE.13.01.0 for 6 boliger samt 

fælleshus vedr. Nr. Vesterskov 

 

Sagsfremstilling 

Den selvejende institution Nørre Vesterkov, Skæve, ønsker at udvide den 

eksisterende institution med seks elevboliger samt et fælleshus. Den eksisterende 

institution består i dag af 14 boliger, der er etableret i tidligere landbrugsbygninger. 

Sagen er tidligere blevet behandlet af Sæby Kommunes Teknisk Udvalg på mødet 

den 22. august 2006, hvor man besluttede, at der udarbejdes en 

landzonelokalplan.  

  

I Regionplan 2005 er lokalplanens område blandt andet udpeget som særligt 

værdifuldt landskab. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes 

for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri 

samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Mindre byggeri og 

anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. For at 

mindske de nye bygningers visuelle påvirkning i landskabet, indeholder lokalplanen 

bestemmelser som sikrer, at disse bygninger placeres i det eksisterende 

beplantningsbælte i området (se bilag 2), samt at bygningernes facadehøjde holdes 

nede på en højde som gør, at de ikke virker skæmmende i landskabet.  

  

Der er forud for lokalplanudarbejdelsen udarbejdet en miljøscreening for projektet, 

som konkluderer at der ikke er behov for en nærmere vurdering af 

miljøkonsekvenserne.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Landzonelokalplan 

SAE.13.01.01 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages og 
fremlægges i offentlig høring i min. 8 uger  

  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Brian Petersen deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. Indstillingen 

tiltrædes med tilføjelse af fastlæggelse af energiklasse 1.  

 

Bilag 

Forslag til Landzonelokalplan SAE.13.01.0 for 6 boliger samt fælleshus vedr. Nr. 

Vesterskov (dok.nr.552663/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3252 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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6.   Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.233.B - Boliger 

Søndergårdvej i Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 11. juni til 

den 13. august 2008, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger fra 

naboer og beboere i området, som det fremgår af indsigelsesnotat af 19. 

september 2008. Der har i offentlighedsfasen været afholdt møde med ca. 25 

deltagere - primært naboer til lokalplanområdet - på Ålbæk Skole om 

lokalplanforslaget.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         lokalplanen fremsendes til byrådet til endelig vedtagelse, idet lokalplanen 

foreslås ændret som foreslået i indsigelsesnotatet,  herunder at der 

udlægges et grønt bælte langs en del af områdets nordskel, og at der 

udlægges en yderligere sti, der forbinder boliggaden med det syd for 

liggende område 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

080528 Referat fra byrådets møde den 28. maj 2008 (dok.nr.518790/08) 

Indsigelsesnotat (dok.nr.551815/08) 

Lokalplan SKA.233.B (dok.nr.551816/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4480 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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7.   Vedtagelse af udviklingsstrategi  

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Udviklingsstrategi har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. juni 

til 13. august 2008. Som et led i den offentlige debat blev der i juni måned afholdt et 

offentligt møde om strategien. På mødet deltog omkring 15 borgere, 

der hovedsagelig fremkom med konkrete forslag og ønsker til fremtidige 

byudviklingsprojekter.  

  

I høringsperioden har kommunen modtaget 15 bemærkninger til strategien. 

Bemærkningerne omhandler i hovedtræk følgende:  

  

 kommentarer til de valgte emner, udfordringer og ambitioner, herunder 

særligt ønsker om øget fokus på natur-, kultur- og friluftsinteresser  
 konkrete ønsker til byudviklingsområder  

  

De konkrete ønsker til byudviklingsområder indgik alle i byrådets drøftelser på 

temamødet den 9. september 2008.  

  

De indkomne kommentarer til udviklingsstrategien og forvaltningens bemærkninger 

hertil fremgår af vedlagte indsigelsesnotat. Tilk endegivelserne fra byrådets 

temamøde ligger til grund for forvaltningens anbefalinger vedr. 

byudviklingsområder i indsigelsesnotatet. Der lægges ikke op til at 

foretage ændringer i strategien, som efterfølgende skal ligge til grund for 

udarbejdelsen af en ny kommuneplan.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for økonomiudvalg og 

byråd anbefaler, at  

  

 vedtage udviklingsstrategien uden ændringer i forhold til det vedtagne 
forslag og 

  

 der arbejdes videre med forslag til byudviklingsønsker i den kommende 
kommuneplanlægning i overensstemmelse med vedlagte indsigelsesnotat  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstilligen tiltrædes med den bemærkning, at naturfokus skal indarbejdes i den 

kommende kommuneplan.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1898 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Bilag 

080528 Referat BR (dok.nr.518792/08) 

Udviklingsstrategi september 2008.pdf (dok.nr.551953/08) 

Indsigelsesnotat.pdf  (dok.nr.552114/08) 
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8.   Planlægning for centrale dele af Skagen Havn 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og miljøudvalget besluttede den 6. maj 2008 at igangsætte en planproces for 

udvikling af den centrale del af Skagen Havn. Udvalget besluttede også at 

genoptage sagen med henblik på fremlæggelse af organisation og proces. 

  

Da planlægningen forventes at have stor interesse for borgere, erhvervsliv og 

foreninger i Skagen inviteres en dialoggruppe bestående af repræsentanter fra 

nedenstående interessenter til at følge og diskutere planlægningen nærmere:  

  

         Skagen Havn  

         Turistforeningen   

         Handelsstandsforeningen        

         Erhvervsforeningen   

         Areallejerforeningen    

         Fiskeeksportørforeningen   

         Service Team Skagen Havn     

         Skagen Fiskeriforening            

         En repræsentant for byen   

         Horesta  

  

Desuden er der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formand og 

næstformand for Plan- og Miljøudvalget samt en administrativ styregruppe 

bestående af repræsentanter fra Skagen Havn, konsulentfirma og Frederikshavn 

Kommune.  

   

Forvaltningen har udarbejdet en foreløbig tidsplan for den kommende planlægning, 

hvoraf der bl.a. fremgår følgende:  

         Planprocessen indledes med afholdelse af en foroffentlighedsfase i uge 

44-47 (27. oktober – 23. november 2008) 

         Der afholdes offentligt møde i uge 46 (10.-15. november 2008) 

         De indkomne bemærkninger behandles politisk i uge 2-5, 2009 (januar 

2009) 

         Forslaget behandles politisk i uge 14-17 (april 2009) 

         Der afholdes offentlighedsfase inkl. et offentligt møde fra uge 21 -33 (medio 

maj - medio august 2009) 

         Lokalplanen vedtages endeligt i oktober/november 2009  

  

Der afholdes løbende møder med den inviterede dialoggruppe gennem hele 

forløbet, det vil sige før og efter foroffentlighedsfasen, inden den politiske 

behandling af lokalplanforslaget samt før og efter offentlighedsfasen. 

Dialoggruppen vil desuden indgå i planlægningen af de offentlige møder.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10294 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 den foreslåede organisering og foreløbige tidsplan tiltrædes 

  

 der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formanden og 
næstformand for Plan- og Miljøudvalget  

  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 
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9.   Anmodning om principgodkendelse af opførelse af 22 

boliger, Jernbanealle 12 A, Sæby  

 

Sagsfremstilling 

Ny ejer af "Skolegården" Sæby ønsker principgodkendelse ti l færdiggørelse af 

bebyggelsen af ovennævnte ejendom med 22 boliger, dog i lidt anden udformning 

end tidligere ejer havde ansøgt om.  

  

Den 19. januar 2006 blev der meddelt byggetilladelse til opførelse 25 mindre 1½ 

etages huse i røde facadesten og med rødt tegltag. Projektet blev ikke realiseret i 

sin helhed, kun 3 huse i hjørnet mod nordvest ved Jernbane Alle blev opført.  

  

Ny ejer ønsker at opføre boliger af mere varieret størrelse og type og ikke som 

oprindelig 25 næsten ens boliger i 1½ etage.  

  

Mod Jernbane Alle og Chr. Pedersens Vej samt bag facaden langs Skolegade 

opføres 12 1½ etages huse dog således, at tagetagen kun forberedes for senere 

indretning.  

  

Langs Skolegade opføres facadebebyggelse dels i 1½ etage med trempel ved 

begge ender og 2 etager på midten med adgang gennem port til den 

bagvedliggende bebyggelse og parkeringsarealet ved Chr. Pedersens  Vej. Den 2 

etages bebyggelse udføres med trappeopgang og elevator med adgang fra 

Skolegade.  

  

Hele bebyggelsen opføres i røde facadesten og rødt tegltag lig de allerede opførte 

3 huse.  

  

Ansøger begrunder sit ønske om opførelse af 2 etages hus mod Skolegade med, at 

dette muliggør, at bebyggelsen kan trækkes lidt tilbage fra Skolegade og forsynes 

med indeliggende opgange og elevatorer og dermed reducerede indblikgener fra 

evt. udvendige adgangstrapper.  

  

Der er ikke tale om et andelsboligprojekt, hvorfor ejendommen skal 

kunne udstykkes jf. Byggelovens § 10A således, at de enkelte 1½ etages huse 

ligger på egen grund. De enkelte grunde får en størrelse fra 171 m
2
 - 462 m

2
 inkl. 

del af fællesarealerne. Den 2 etages bebyggelse får et grundareal på 1107 m
2
 inkl. 

del af fællesarealerne.  

  

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom varierer fra 28,3 % til 71,0 % med 

et gennemsnit for hele den samlede bebyggelse på 50 % i overensstemmelse med 

lokalplanens bestemmelser. 

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 4.77.0. Heraf fremgår, at der kun må 

opføres tæt-lav boligbebyggelse og etagebebyggelse med max. 2 etager. Max. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7318 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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bebyggelsesprocent på 50 % for området som helhed. Der er ingen bestemmelser 

om udstykning og dermed grundstørrelser. 

  

Kommuneplan 2005 for Sæby har j f. generelle rammebestemmelser en mindste 

grundstørrelse for byggeri af den ansøgte art på 500 m
2
.  

  

Det ansøgte kræver en række dispensationer. Som en følge heraf har der været 

gennemført naboorientering og møde med naboer langs Skolegade. Der henvises 

til bilag for så vidt dispensationer, bemærkninger ved naboorientering, supplerende 

fællesbemærkninger fra naboer og ansøgers kommentarer.  

  

Bygherren har alternativt ønske om trempelbebyggelse i 1 ½ etage med frontispice 

med adgangsdøre til taglejlighederne. Adgangen til disse lejligheder sker ad 

altangang med elevator på facaden mod Skolegade.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

lokalplan, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen det vil sige 

planens mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

Jf. Bygningsreglement BR08 kap. 2.1 fastlægges en bebyggelses samlede omfang 

og indvirkning på omgivelserne i overensstemmelse med de 

bebyggelsesregulerende bestemmelser.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplan 4.77.0 er en projektlokalplan med henblik på at realisere det  boligprojekt 

som køber af "Skolegården" havde erhvervet arealet på grundlag af. 

Byggeprojektet er vist som illustrationsplan i lokalplanen.  

  

Projekt med den i lokalplanen tænkte udformning realiseres ikke. I stedet søges 

realiseret et projekt bestående af 25 mindre 1½ etages huse, der også opgives 

efter opførelse af 3 huse. 

  

Lokalplanen muliggør, at der opføres huse til boligformål enten som tæt -lav 

bebyggelse eller etagehuse med max. 2 etager. Bebyggelsen skal opføres i 1, 1½ 

og 2 etager indenfor angivne byggefelter og max. tilladt højde på 8,5 meter.  

  

Lokalplanen beskriver nøje hvilke bygningsformer, der kan placeres hvor.  

  

Bygherrens ønske om 2 etages byhus med facade mod Skolegade er ikke muligt, 

idet facader og gavle mod vej i sit udtryk ikke mod overstige 1½ etage. 2-etages 

bebyggelse kan kun placeres midt på arealet. 

  

Placering af de forskellige bebyggelsesformer er at opfatte som et af lokalplanens 

principper, og der kan derfor ikke dispenseres herfra.  
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Bygherrens alternative ønske om trempelbebyggelse i 1 ½ etage med frontispice 

med adgangsdøre til taglejlighederne mod Skolegade vurderes at være en 

bebyggelse, der i sit udtryk ikke overstiger 1½ etage, da den samlede 

frontispicelængde er mindre end halvdelen af tagfladen. Adgangen til 

taglejlighederne sker ad altangang med elevator på facaden mod Skolegade. 

Arkitektonisk ikke nogen køn løsning i gadebilledet. Normalt placeres sådanne 

adgangsveje på bygningernes gårdfacader.  

  

Eneste mulighed for at hindre trempelbebyggelsen er at nedlægge efter § 14 i Lov 

om planlægning.  

  

For at opnå god helhedsvirkning i bebyggelsen anbefales dispensation til 

færdiggørelse af denne i røde facadesten. Dispensation hertil vurderes mindre 

betydende. Dispensation fra lokalplanens bestemmelser om gadekær med bro 

vurderes ligeledes mindre betydende. 

  

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der sket en afvejning af de 

bebyggelsesregulende bestemmelser igennem fastlæggelse af bebyggelsens 

samlede omfang, placering af byggefelter, friarealer og parkering og dermed også 

det nødvendige arealbehov til de 25 boliger lokalplanen muliggør opført. Der er ikke 

i lokalplanen bestemmelser om, at der ikke kan ske udstykning. På den baggrund 

vurderer forvaltningen, at der intet er til hinder for den evt. påtænkte udstykning af 

ejendom. En udstykning ændrer intet ved den faktiske virkelighed.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Dele af bebyggelsens parkeringsareal er kortlagt på vidensniveau 1 (evt. forurenet). 

Miljøundersøgelser pågår blandt andet for sikring af, at arealer, der skal bebygges 

ikke er påført forurening.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 der nedlægges § 14 forbud efter Lov om planlægning med henblik på at 
hindre realisering af trempelbebyggelse med altangang mod Skolegade  

  

 bebyggelsen kan færdiggøres med røde facadesten  

  

 at der ikke etableres gadekær med bro   

  

 udstykning jf. Byggelovens § 10A kan godkendes  
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Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort til byggeprojekt (dok.nr.552088/08) 

Dispensationer, nabobemærkninger og ansøgerkommentarer (dok.nr.552231/08) 
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10.   Opførelse af hospice på del af ejendommen Suderbovej 55 i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. juni 2008 at udbyde et areal ved 

Suderbovej i Frederikshavn med henblik på opførelse af hospice. En af 

udbudsbetingelserne er, at køber sørger for udarbejdelse af ændret plangrundlag.  

  

Arealet på 10.000 m
2 

har været udbudt, og der er indkommet bud bilagt projekt. 

Tilbudsgiver har yderligere behov for rådighed over 4.000 m
2
 tilstødende areal, 

hvilket skal løses i forbindelse med planproceduren. 

  

Det pågældende område er beliggende i byzone og omfattet af 

kommuneplanrammerne O.13.07 og O.11.17. Heraf fremgår, at hele området er 

udlagt til offentligt formål, størstedelen til rekreative anlæg og beplantning. Disse 

arealer må ikke bebygges.  

  

I forbindelse med udbuddet har kommunen tilkendegivet, at der i forbindelse med 

udarbejdelse af nyt plangrundlag, skal tages stilling til om der langs Suderbovej 

skal reserveres areal til en offentlig sti. 

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 13 stk.2 skal en lokalplan tilvejebringes, før der 

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder 

nedrivning af bebyggelse. Et afgørende kriterium for vurdering af lokalplanpligten 

er, om projektet vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

- 

 

Planmæssige konsekvenser 

Arealet er beliggende på østvendt skrånende terræn med udsigt over byens tage til 

Kattegat og umiddelbart syd for mindre fredsskovsområde. 

  

Realisering af det ønskede hospiceprojekt på dette areal ved Suderbovej betinger, 

at der udarbejdes nyt plangrundlag det vil sige kommuneplantillæg og lokalplan. 

Tilbudsgiver forestår denne planopgave jf. udbudsbetingelserne.  

  

Lokalplanen udarbejdes på grundlag af tilbudsgivers projekt.  

  

Lokalplanen skal omfatte både det af tilbudsgiver erhvervede areal med henbl ik på 

bebyggelse og de  tilgrænsende arealer. Arealer i fredsskoven skal sikres rekreativ 

anvendelse for hospice og offentligheden i overensstemmelse med reglerne i 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9937 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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skovloven, herunder mulighed for udtynding i nuværende beplantning og etablering 

af stianlæg. Arealet mod syd ned mod offentlig cykel- og gangsti med forbindelse til 

broen over Suderbovej muliggør afskærmende beplantning. 

  

Mod Suderbovej sikres Hospice en tilfredsstillende støjafskærmning. Hospice får 

vejadgang til Suderbovej.  

  

Gennem planprocessen skal der tages stilling til evt. placering af nord-syd gående 

stiforbindelse gennem området.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 der udarbejdes nyt plangrundlag med henblik på realisering af Hospice 

Vendsyssel ved Suderbovej, Frederikshavn. Tilbudsgivers projektforslag er 
grundlag for lokalplanen  

  

 tilbudsgiver forestår udarbejdelse af det ændrede plangrundlag  

  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort og luftfoto (dok.nr.552142/08) 
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11.   Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen 

Sæbyvej 90, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejer ansøger om tilladelse til nedrivning af nuværende bolig og i stedet opføre 4 

boliger som tæt-lav bebyggelse på ovennævnte ejendom.  

  

Ejendommen har et grundareal på 1851 m
2
. Der tænkes opført 4 1-etages boliger 

på fra 126-130 m
2
 med i alt 32 m

2
 overdækket areal mod øst og vest samt carport 

og udhus. Bebyggelsesprocenten for ejendommen som helhed bliver 34,9 %. 

  

Husene placeres relativt tæt på Sæbyvej og carporte, udhuse og haveanlæg mod 

vest afskærmet med støjvæg mod E45.  

  

Husene bliver i en etage med fladt tag. Facaderne bliver hvide pudsede facader og 

tag med koksgrå tagpapbelægning. Husene opføres i energiklasse 1som minimum, 

alternativt overholder kravene til energiklasse "passiv huse".  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område B.12.05 og omfattet af 

byplanvedtægt nr. 49.  

Heraf fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse. Der må kun opføres 

fritliggende parcelhuse for én familie og kun et hus på hver grund. Min. 

grundstørrelse 900 m
2
 og bebyggelsesprocent max. 25 %. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov omplanlægning § 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  

Ejendommen er i dag bebygget med et stort parcelhus med tilhørende garage. 

Umiddelbart syd herfor er gennem de sidste år realiseret rækkehusbebyggelse 

med i alt 9 boliger gennem ny planlægning. Øvrig bebyggelse i området er primært 

parcelhuse af lidt forskellig alder. Der er overvejende sadeltag, men også enkelte 

med fladt tag, max. tilladt højde er 5,5 meter. På den baggrund vurderes intet til 

hinder for ny bebyggelse med fladt tag.  

  

Realisering af det ansøgte projekt betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag dvs. 

kommuneplantillæg og lokalplan, da projektet er væsentligt i strid med gældende 

byplanvedtægt på flere punkter.  

  

Kommuneplanrammer for tæt-lav boligbebyggelse fastlægger en grundstørrelse på 

mindst 300 m
2
. Bebyggelsesprocenten for det enkelte areal må ikke blive st ørre 

 

 Åben sag 
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end 30 % for det pågældende areal under et, og ikke større end 50 % for den 

enkelte ejendom.  

  

Det pågældende projekt har en gennemsnitlig grundstørrelse på 463 m
2
 og en 

bebyggelsesprocent på 34,9 %, heraf hidrører de 6,8 % fra de store overdækkede 

arealer. Arealer, der i Bygningsreglement for småhuse af 1998 ikke indgik i 

etagearealet for så vidt angik 5 % af grundarealet. Dette reglement var gældende 

frem til januar 2008.  

  

Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse er i det nugældende 

bygningsreglement BR 08 fastsat til 40 % inkl. overdækkede arealer. På den 

baggrund vurderes det rimeligt at godkende op til 35 % for det konkrete projekt.  

  

Området forudsættes støjdæmpet mod E45 således, at de udendørs 

opholdsarealer max. belastes med 55d(B)A. 

  

Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland har skriftlig tilkendegivet, at  støjskærm, 

carport, udhuse og parkeringspladser i vejbyggelineareal langs E45 kan forventes 

godkendt efter vejloven.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 ejendommen Sæbyvej 90 principielt kan søges ændret til tæt-lav 
bebyggelse  

  

 det fremsendte projektforslag er grundlag for udarbejdelse af nyt 

plangrundlag med en min. grundstørrelse på 300 m
2
 og max. 

bebyggelsesprocent for området som helhed på 35 %  

  

 ansøger forestår udarbejdelse af det ændrede plangrundlag  

  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort og ansøgning med projekt (dok.nr.552100/08) 
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12.   Udvidelse af lagerfaciliteter for virksomheden NetOp, 

Elmevej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

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

udarbejdes nyt plangrundlag for virksomheden. Det nuværende plangrundlag dvs. 

byplanvedtægt nr. 8 ønskes fastholdt. Der henvises til vedlagte kopi.  

  

Som opfølgning på Udvalgets beslutning har Forvaltningen forvarslet virksomheden 

påbud om lovliggørelse af anvendelsen af ejendommen Elmevej 3, der fungerer 

som lager(ikke daglig brug) og garage for virksomhedens lastbil samt 2 m
2
 

udvidelse af nuværende bygning i vestskel Elmevej 4. Til dette sidste er ansøgning 

om byggetilladelse modtaget.  

  

Fra virksomhedens advokat er modtaget en redegørelse for anvendelsen af 

ejendommen Elmevej 3 og en fornyet ansøgning om udvidelse af virksomhedens 

lagerfaciliteter på Elmevej 4 med ca. 170 m
2
 evt. mindre ved forlængelse af 

eksisterende produktionsbygning langs vestskel mod syd ud mod Elmevej.  

  

Ejendommen Elmevej 3 har i mange år, også før byplanvedtægten blev godkendt, 

været drevet som landbrugsejendom. Udhusene til gården har været anvendt til 

opbevaring af maskiner, traktor, vogn, bil mv. Denne anvendelse er fortsat efter at 

nuværende ejer har overtaget ejendommen i 1999. På ejendommen er der i dag 

parkeret en lastbil, en gaffeltruck og en ældre maskine, der ikke bruges i 

produktionen. Endvidere opbevares nogle forme. Der foregår ingen produktion på 

ejendommen Elmevej 3.  

  

Det er ansøgers opfattelse, at der er tale om fortsættelse af den hidtidige 

anvendelse og er derfor ikke i strid med byplanvedtægten. Deler kommunen ikke 

denne opfattelse ansøges om tilladelse hertil.  

  

Med hensyn til udvidelse af virksomhedens lagerfaciliteter med ca. 170 m
2
 evt. 

mindre er det ansøgers opfattelse, at tilladelse hertil burde kunne meddeles efter 

byplanvedtægtens § 10, idet der er tale om en mindre betydelig lempelse 

vedrørende håndværks/industrivirksomhed, der har været drevet på ejendommen 

længe før byplanvedtægten blev godkendt.  

  

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 og må ikke benyttes til nogen 

form for erhverv. Det er dog tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis 

udføres i beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der beboer den 

pågældende. Nærmere beskrivelse af anvendelsesbestemmelserne se bilag.  

  

Fra naboer i området er i forbindelse med Udvalgets behandling modtaget klage 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6851 

 Forvaltning: TK 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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underskrevet af i alt 35 personer 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. 

  

Samtidig anmodes Frederikshavn Kommune om at afvise ethvert ønske fra 

virksomheden om udvidelse og påtvinge en flytning til erhvervsområdet.  

  

Klagen omfatter blandt andet de forhold, der nu søges godkendt på ejendommen 

Elmevej 3. 

 

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 planen/vedtægtens mål og anvendelse. 

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

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Byplanvedtægt nr. 8 godkendt 1972 omfattede på dette tidspunkt hele Ålbæk og 

opdelte byen i delområder med forskellige funktioner parcelhuse, rækkehuse, 

forretningsområde, erhvervsområde og offentlige formål.  

  

Anvendelsen af ejendommen Elmevej 3.  

Elmevej 3 er beliggende i parcelhusområdet og må ikke benyttes til nogen form for 

erhvervsvirksomhed, en række erhvervstyper er oplistet. Det er dog tilladt at drive 

sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, når denne drives af 

den, der beboer pågældende bolig.  

  

Der er tale om et nedlagt landbrug med udhusbygninger på samlet 191 m2. 

Ejendommen har senest været beboet i 1992 og er nu ubeboet.  Ejendommens 

udhusbygninger har med ringe sandsynlighed været anvendt til opbevaring af 

landbrugsmaskiner mv. herefter og først igen taget i brug til "lager" ved nuværende 

ejers overtagelse i 1999. 

  

Der kan således ikke være tale om videreførelse af eksisterende lovlig 

lageranvendelse, da brug hertil har været ophørt i mere end 3 år. 

  

Garage for lastbil, truck og gammel maskine samt oplag af forme kræver 

godkendelse/dispensation efter byplanvedtægtens § 10, der muliggør, at mindre 

betydende lempelser fra byplanvedtægtens bestemmelser kan imødekommes, 

såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe og fastholde ikke 

derved ændres. 

  

Ejendommens udseende er ikke ændret bortset fra ny port. Trafikalt for området 

vurderes det uden betydning om lastbilen parkeres på den ene eller anden side af 

Elmevej. Gaffelt ruck og forme på Elmevej 3 vil uvederlig give mere trafik, end hvis 

de til stadighed opbevares på virksomheden.  
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En evt. godkendelse heraf ville normalt betinge naboorientering. Med naboernes 

henvendelse i forbindelse med Udvalgets seneste behandling, netop omhandlende 

brugen af ejendommen Elmevej 3 til lagerfunktion er synspunkterne herfra klare.  

  

Udvidelse af lagerfaciliteter Elmevej 4 

I 2001 ansøges Skagen Byråd om tilsvarende lagertilbygning dog på 195 m
2
. 

Beslutningen bliver, at projektet skal søges realiseret gennem ny lokalplan.  

  

På udvalgets møde den 12. august 2008 fremfører Teknisk Forvaltning, at 

udvidelse af lagerfaciliteterne med nybyggeri og inddragelse af ejendommen 

Elmevej 3 betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag. 

  

Der ses ingen mulighed for realisering af selv en mindre lagertilbygning gennem 

dispensation efter afholdt naboorientering.  

  

Skal virksomheden have mulighed for udvikling forudsætter dette en udflytning til 

erhvervsområde.  

  

Sammenfattende vurderer forvaltningen, at der kun tvivlsomt kan meddeles 

dispensation til bibeholdelse af lastbil, truck mv. på ejendommen Elmevej 3, da en 

lagerfunktion her kan vurderes i strid med de principper, der ligger til grund for 

byplanvedtægtens bestemmelser om lokalisering af de forskellige funktioner 

boliger, erhverv mv.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ønsket om lovliggørelse af lagerfunktion på 
ejendommen Elmevej 3 og dermed påbyde virksomheden at bringe dette til 
ophør  

  

 der meddeles afslag på ønskes om etablering af yderligere lagerfaciliteter 
på ejendommen Elmevej 4  

  

 virksomheden meddeles, at udvidelse af lagerfaciliteterne må henvises til 
overvejelse om udflytning til erhvervsområdet  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for virksomheden Netop, Elmevej 4, Ålbæk 

 (dok.nr.538081/08) 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 30. september 2008 Side 31 af 50 

 

Situationsplan og ansøgning (dok.nr.552092/08) 

Anvendelsesbestemmelser jf . byplanvedtægt (dok.nr.552096/08) 
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13.   Tilbygning og flytning af det tidligere redningshus, 

Jeckelsvej 12 A, Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede efter besigtigelse den 4. marts 2008 at meddele 

afslag på den ønskede tilbygning til redningshuset. Udvalget godkender ønsket om 

restaurering af redningshuset samt være positiv medvirkende til udvidelse af 

brugen af huset. 

  

Afgørelsen begrundes bl.a. med, at placering af tilbygningen foran redningshuset 

ud mod Jeckelsvej vurderes at sløre/forstyre redningshusets nuværende udtryk fra 

Jeckelsvej. 

  

Dette har ansøger nu taget konsekvensen af og fremkommer nu med et nyt forslag 

indeholdende dels en flytning af det nuværende redningshus til en beliggenhed ud 

mod Jeckelsvej og dels opføre en tilbygning bag redningshuset. Redningshuset 

bibeholder sin synlighed i gadebilledet, og bygningsanlægget bliver hermed også 

historisk korrekt. Der har tidligere lagt en tilsvarende bygning som redningshuset 

bag dettes nuværende placering.  

  

Som oplyst i den tidligere ansøgning er en kraftig istandsættelse af redningshuset 

påkrævende nødvendigt, skal huset bevares for eftertiden. I stedet for 

gennemgribende restaurering er valgt en flytning af huset, således at facaden mod 

Jeckelsvej flugter med bebyggelsen umiddelbart øst herfor.  

  

Redningshuset vil blive minutiøst registreret, nedtaget og materialerne rengjort og 

istandsat. Der vil blive støbt nyt fundament, og huset vil blive genopført af de 

oprindelige materialer.  

  

Udvidelsen udformes som en nybygning med samme form som redningshuset og 

med en placering bag dette. De 2 bygninger bindes sammen med en let 

mellembygning udført primært af glas.  

  

Nybygningen udføres med sorttjærede træfacader og sort  tagpap. Nybygningen har 

et bebygget areal 76  m
2
 samt 19 m

2 
glasmellembygning, hertil kælderareal med 

toiletter og depot. I alt bebygget areal på 95 m
2
.  

  

Redningshuset anvendes i dag til galleri. Fremtidig ønskes den samlede 

bebyggelse uændret anvendt til galleri og også udstilling eksempelvis formidling af 

Gl. Skagens historie, redningsvæsenet, "hotelturismen" (museumsformål) samt 

også mulighed for mødeaktivitet i forbindelse med Ruths Hotel og Strandhotellet.  

  

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 56 -B.8 og beliggende i delområde D1 og 

registreret som erhvervsejendom.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/971 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Af planens § 1.3.2 fremgår, at erhvervsejendomme ikke uden byrådets 

godkendelse må udvides ud over det ved lokalplanens ikrafttræden anvendte 

erhvervsareal. Den nuværende erhvervsanvendelse må ikke overgå til andre formål 

og må ikke udbygges i kapacitet eller bebyggelsesareal uden byrådets 

godkendelse. Redningshuset har et bebygget areal på 76 m2 og registreret med 

anvendelsen galleri.  

  

Huset er både i lokalplanen og kommuneatlasset registreret som bevaringsværdigt 

(værdi 2, høj bevaringsværdi).  

  

Af planens § 1.10.1 fremgår, at bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres uden godkendelse fra byrådet. (Ansøgning 

om nedrivning af bevaringsværdige bygninger kan ikke forventes imødekommet).  

  

Af planens § 1.10.2 fremgår, at tilbygninger og nybygninger i forbindelse med 

bevaringsværdige bygninger kun må opføres med byrådets særlige tilladelse og 

under forudsætning af, at de er opført med en konstruktion, et materialevalg og 

størrelsesforhold, der harmonerer med den bevaringsværdige bygning.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

mål og anvendelse.  

  

Bestemmelserne i gældende lokalplans § 1.3.2 om at visse ændringer - udvidelse 

af erhvervsarealet og aktivitet og § 1.10.1 tilladelse til nedrivning kan godkendes af 

byrådet, vurderes begge at skulle sidestilles med dispensationer.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Det er lokalplanens formål at sikre de bevaringsværdige bygninger bl.a. ved at 

hindre nedrivning og give retningslinier for om- og tilbygning under hensyn til det 

bevaringsværdige miljø.  

  

At nedtage og genopføre bevaringsværdige/historiske bygninger eksempelvis i 

forbindelse med frilandsmuseer er kendt og accepteret metode til bevaring af 

bebyggelse for eftertiden.  

  

Forvaltning vurderer ikke, at redningshusets beliggenhed er afgørende for det 

bevaringsværdige miljø i kvarteret omkring redningningshuset, men det at bevare 

huset, der har stor historisk betydning for Gl. Skagen. En flytning nærmere 

Jeckelsvej vurderes på den baggrund mindre betydende. Den nuværende 

synlighed fastholdes.  

  

Den påtænkte udvidelse af redningshuset vurderes arkitektonisk at være udført 

nænsomt og med en størrelse, der harmonerer med redningshuset og i øvrigt med 

historisk "korrekt" placering. Redningsstationen bestod oprindelig af 2 bygninger, 

det nuværende redningshus og en bygning placeret parallel med denne bagved.  
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Påtænkt fremtidig anvendelse til mødeaktivitet dvs. 2 møderum på hver 76 m
2
 kan 

rumme ikke så få deltagere. I forbindelse med udvidelsen er skitseret 8 

parkeringspladser på ejendommen, hvilket vurderes tilstrækkeligt til 

galleri/udstillingsgæster, men tvivlsom tilstrækkelig til mødeaktiviteten.  

  

Godkendelser jf. lokalplanen til det ansøgte betinger naboorientering.  

  

Ved realisering af det ansøgte gives der mulighed for, at det udvidede redningshus 

med de påtænkte formidlingstiltag bliver et "aktiv" for turismen i området. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget godkender nedtagning og genopførelse af 
redningshuset med den ansøgte placering  

  

 den ansøgte udvidelse med en placering bag redningshuset godkendes  

  

  Plan- og Miljøudvalget vil være positiv medvirkende til udvidelse af brugen 
af redningshus med tilbygning på vilkår, at der sikres tilstrækkelig parkering  

  

 giver naboorientering anledning til væsentlige indsigelser genoptages 
sagen 

  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes, idet der er tale om en de-facto flytning af huset.  

 

Bilag 

Ansøgning med projekt (dok.nr.552102/08) 

Sagsfremstilling til PMU (dok.nr.6551/08) 
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14.   Forespørgelse om udarbejdelse af lokalplan for et områder 

ved Skarpæsvej i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

På vegne af en boligejer i området er der rejst forespørgsel om mulighed for 

igangsætning af lokalplanarbejde for et nærmere angivet område omkring 

Skarpæsvej j f. bilag.  

  

Baggrunden for henvendelsen og lokalplanønsket, er blandt andet nyopførelsen af 

en garagebygning overfor ejerens ejendom. Garagebygningen er opført 0,8 m fra 

vejskel og har en bygningshøjde på 5,1 m. Bygningen er opført ved "meddelelse 

om byggearbejde" af 19. december 2007, og der er ikke meddelt dispensationer i 

forbindelse med sagen.  

  

Det aktuelle plangrundlag for området er alene kommuneplanens 

rammebestemmelser fra 2005. Disse rammebestemmelser fastsætter en række 

detaljerede bygningsmæsssige krav for den kommende lokalplanlægning i 

området. Rammerne - fra Gl. Skagen Kommune - er meget detaljerede i forhold til 

hvad der normalt fastsættes af kommuneplanrammer og må ses som et stort 

ønske om ensartethed og regulering af ny boligbebyggelse.  Dette er formentlig 

medvirkende årsag til, at der endnu ikke er gennemført egentlig lokalplanlægning 

for området. 

  

Det afgrænsede området er præget af en blandet boligbebyggelse fra 50´erne og 

60´erne.   

  

Teknisk Forvaltnings vurdering  

Det fremsatte ønsket om udarbejdelse af ny lokalplan for området kan vi fuldt ud 

støtte. Da kommuneplanrammerne jo kun er retningsgivende og ikke bindende i 

den daglige administration, vil en præcisering af bygningsbestemmelserne i en ny 

lokalplan være en god hjælp i administrationen af byggesager. I øjeblikket skal der 

nedlægges forbud efter planlovens § 14 , såfremt vi vil hindre et konkret 

byggearbejde eller projekt  m.v.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

     der foreslås etableret grundejerforening i området til at løfte opgaven 

med en lokalplan, planarbejdet indarbejdes i den eksisterende 
planrækkefølge 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10138 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag 

Anmodning om udarbejdelse af lokalplan (dok.nr.549541/08) 

Lokalplanområde (dok.nr.549552/08) 

Kommuneplanrammer (dok.nr.549556/08) 
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15.   Forhåndsgodkendelse af niveauplan for nyt enfamiliehus på 

ejendommen Fyrvej 9, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget et forslag til placering og opførelse af et nyt enfamiliehus på Fyrvej 

9, Skagen. Der ønskes godkendt de ansøgte koter på den nye bygning. Koterne er 

fastlagt efter Plan- og Miljøudvalgets tidligere beslutning om, at bygningen ikke må 

være højere end naboejendommen. Det fremsendte projekt er blevet tilrette 

og respekterer denne beslutning.  

  

Det konstateres dog, at projektet er i strid med Kommuneplanrammerne (2005), 

herunder kravet om taghældning på 25 - 45 grader - der ønskes 

forhåndsgodkendelse til en taghældning på 10 grader. Samtidig er der i rammerne 

angivet en bygningshøjde på højst 7 m.  

  

Den 18. september 2008 modtager vi skitseforslag med taghældning på 25 grader 

og en bygningshøjde på max. 7,0 m. Arkitekten oplyser samtidig,  at 

bygningshøjden på nabohuset er målt til 7,5 - 8,0 m.   

  

Forvaltningens vurdering  

Det fremsendte forslag er i strid med kommuneplanrammerne ved ansøgte 

taghældning på 10 grader. Udvalget har dog mulighed for at meddele tilladelse til 

afvigelser fra rammerne, da disse ikke er bindende. Det foreslås dog i stedet, at der 

stilles krav om en taghældning på 25 grader, da bygninger samtidig opnår et bedre 

arkitektonisk udtryk. Der findes øvrige bebyggelser i området med tilsvarende 

taghældning.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         det reviderede projekt af 18. september 2008 godkendes med 25 graders 

taghældning og en bygningshøjde på højst 7,0 m 

  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Revideret projekt og godkendelse af niveauplan/koter  (dok.nr.549751/08) 

Rev. proj. - taghældning 25 grader (dok.nr.550179/08) 

Fyrvej 11 - galvfacade med højdeangivelse (dok.nr.551071/08) 

Billeder fra Fyrvej 9 (dok.nr.552075/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8658 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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16.   Kvalitetspolitikker og -mål på natur- og miljøområdet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune er i overensstemmelse med Kvalitetsstyringsloven ved at  

indføre et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. 

Kvalitetsstyringssystemet skal være certificeret inden udgangen af år 2009.  

  

Indførelsen af kvalitetsstyringssystemet blev igangsat med vedtagelsen af en 

"Startpakke" på sammenlægningsudvalgets møde den 13. december 2006. I 

startpakken var der anført en kvalitetspolitik og nogle kvalitetsmål, som samtidig 

blev vedtaget. Disse fremgår af bilag 1. 

  

I forbindelse med gennemførelsen af den første interne audit af systemet, som 

skete i starten af 2008, samt den efterfølgende evaluering af systemet, blev det 

vedtaget, at der skulle arbejdes hen imod en revision af kvalitetspolitikker og -mål, 

idet kvalitetspolitikkerne skulle gøres enklere og målene skulle gøres lokalt 

forankrede samt målbare i overensstemmelse med Kvalitetsstyringslovens 

bestemmelser. Denne beslutning blev fremlagt for Plan- og Miljøudvalget til 

orientering den 8. april 2008.  

  

Forvaltningen har siden arbejdet med politikker og mål og har udarbejdet vedlagte 

forslag til revision af kommunens kvalitetspolitikker og -mål på natur- og 

miljøområdet (bilag 2).  

  

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget godkender forvaltningens forslag til nye 

kvalitetspolitikker og -mål for natur- og miljøområdet  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bilag 1: Frederikshavn Kommunes gældende kvalitetspolitik og -mål (dok.nr.548080/08) 

Bilag 2: Forslag til revision af kvalitetspolitikker og -mål (dok.nr.548082/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3210 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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17.   Oplæg til nationalpark Skagens Odde 

 

Sagsfremstilling 

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet i 

Vendsyssel har i fællesskab peget på, at der bør udarbejdes et 

undersøgelsesoplæg for en fremtidig nationalpark Skagen Odde. Tanken er at gøre 

Skagen Odde til en af Danmarks fremtidige nationalparker på linje med foreløbig 

Thy, men indenfor de kommende år også Mols Bjerge, Kongernes Nordsjælland, 

Møns Klint m.fl. 

  

Nationalparker i Danmark 

Miljøministeren tog i 2002 initiativ til en undersøgelse om oprettelse af 

nationalparker i Danmark. Der blev udpeget 7 pilotprojekter, som skulle forsøge at 

beskrive muligheder, konsekvenser og forskellige løsningsmodeller for organisering 

af kommende nationalparker. I Nordjylland drejede det sig om pilotprojekter for Thy 

og Lille Vildmose. Der blev nedsat en national følgegruppe til at følge, drøfte og 

støtte arbejdet med pilotprojekterne.  

  

På baggrund af pilotprojekterne, afleverede den nationale følgegruppe den 1. marts 

2006 sin rapport til ministeren med en række anbefalinger til fremtidens 

nationalparker. Den 22. august 2008 blev den første nationalpark – Nationalpark 

Thy – indviet og 4 andre områder er udpeget til at følge efter i de kommende år.  

  

Nationalpark Skagen Odde 

Den fysiske afgrænsning af nationalparken er en vigtig del af projektfasen, og der 

er på nuværende tidspunkt derfor kun tale om en vejledende afgrænsning. Hvis 

man skal følge oddens geologiske udstrækning vil det svare til en parabel fra 

Hirtshals i vest til Frederikshavn/Strandby i øst. Mod nord vil afgrænsningen ligge 

et stykke ude i søterritoriet omkring Skagen Gren (fx med udgangspunkt i 

fredningens afgræsning).   

  

Skagen Odde er et enestående geologisk område. Samtidig er en stor del af 

området udpeget som Natura2000-områder (EU-habitatområder og EF-

fuglebeskyttelsesområder) som Danmark, i europæisk sammenhæng, har en 

særlig forpligtigelse til at passe på.  

  

I øjeblikket pågår arbejdet med at udarbejde naturplaner for Natura2000-

områderne i samarbejde mellem Miljøministeriet og Frederikshavn Kommune. 

Frederikshavn Kommune vil i de kommende år skulle gøre en indsats for at sikre 

og udvikle områdernes naturinteresser og udviklingen af en nationalpark  kunne ses 

i sammenhæng med denne opgave. Samtidig arbejder forvaltningen i øjeblikket 

sammen med vandforsyningen om at belyse konsekvenserne for naturområderne 

ved fortsat indvinding af drikkevand på Skagens Odde. 

  

Initiativgruppens forslag 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10504 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU 
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I initiativgruppens oplæg er foreslået en organisationsplan for projekt Nationalpark 

Skagen Odde, hvor der nedsættes en styregruppe med repræsentanter for 

foreninger, Hjørring og Frederikshavn kommuner, Miljøministeriet og lodsejere. 

Under styregruppen oprettes en række arbejdsgrupper og der nedsættes et 

projektsekretariat.  

  

Da arbejdet med etablering af de øvrige nationalparker allerede er i fuld gang, vil 

det være et oplagt tidspunkt, at igangsætte arbejdet for nationalpark Skagen Odde. 

Tidsplanen er således, at arbejdet med at udarbejde det nødvendige 

dokumentationsmateriale, herunder dokumentere opbakning fra lokalsamfundet, vil 

skulle foregå i løbet af 2009 med aflevering af et fælles projektforslag omkring 31. 

december 2009. 

  

Forvaltningen og initiativgruppen vurderer, at arbejdet med at udarbejde et forslag 

til Nationalpark Skagen Odde forudsætter nedsættelse af et sekretariat med en 

projektleder ansat på fuldtid. Den mest naturlige placering for en projektleder vil 

være i Frederikshavn Kommunes, Tekniske Forvaltning. Udover projektlederen vil 

der formodentlig også være behov for udarbejdelse af forskellige 

konsulentrapporter, men det vil blive tilstræbt, at undersøgelsen fortrinsvis tager 

udgangspunkt i eksisterende viden og dokumentation.  

  

Lovgivning  

Den danske model for Nationalparker er reguleret af ”Lov om nationalparker” (LOV 

nr. 533 af. 6. juni 2007). Ifølge lovens formål skal nationalparkerne blandt andet 

være med til at skabe og sikre større sammenhængende naturområder, sikre 

kontinuitet og fri dynamik i naturen, sikre kulturværdier, fremme friluftslivet, styrke 

formidlingen og understøtte en udvikling i områderne til gavn for lokalsamfundet, 

herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.  

  

Det er Miljøministeren, der kan oprette nationalparker, og det kan bl.a. ske hvis 

området har national eller international betydning på grund af natur og landskab.  

  

Der kan ikke oprettes nationalparker uden de berørte kommunalbestyrelsers 

samtykke. 

  

 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller at:  

  

 Frederikshavn Kommune indgår i et samarbejde med initiativgruppen, 
Hjørring kommune og Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelsen af et 
undersøgelsesoplæg til Nationalpark for Skagen Odde,  og er positiv over 

for at være tovholder for opgaven 
  

 Frederikshavn Kommune afholder et offentligt møde som opstart på 
undersøgelsesoplægget for Nationalparken 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. Forslaget oversendes til det grønne råd til kommentering.  
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Bilag 

Naturen på dagsordenen i Nationalparker (dok.nr.551146/08) 

Geologi Temanummer - Skagens Odde (dok.nr.551145/08) 

Organisationsdiagram (dok.nr.551143/08) 

Kommisoirum for undersøgelsesoplæg (dok.nr.551142/08) 
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18.   Tillæg til Varmeplan - Projektforslag for 

fjernvarmeforsyning af boligområde ved Sæby Strand 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Varmeværk har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning for 

boligområde ved Sæby Strand udlagt i Lokalplan SAE.4.105.0 

  

Boligområde ved Sæby Strand, udlagt i Lokalplan SAE.4.105.0, ligger udenfor den 

eksisterende varmeplan for Sæby, men grænser op til et eksisterende 

fjernvarmeområde, hvorfor det er naturligt, at det bliver en del af det samlede 

kollektive varmeforsyningsområde i Sæby. 

  

Projektet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005.  

  

Projektforslaget har været i høring hos Naturgas Midt-Nord og berørte grundejere 

og der er ikke fremsendt indsigelser mod projektforslaget  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller til  

  

 byrådet, at projektforslaget godkendes  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Projektforslag til f jernvarmeforsyning for et boligområde ved Sæby Strand (dok.nr.521794/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3111  

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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19.   Tillæg til varmeplan - Projektforslag for naturgasforsyning 

af boligområde, Søndergårdsvej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Naturgas Midt-Nord har fremsendt projektforslag for naturgasforsyning af 

boligområde ved Søndergårdsvej i Ålbæk udlagt i Lokalplan SKA.233.B 

  

Boligområdet ved Søndergårdsvej i Ålbæk, udlagt i Lokalplan SKA.233.B ligger 

uden for den eksisterende varmeplan for Ålbæk, men grænser op til et 

eksisterende naturgasområde, hvorfor det er naturligt, at det bliver en del af det 

samlede kollektive varmeforsyningsområde i Ålbæk. 

  

Projektet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005.  

  

Projektforslaget har været i høring hos berørte grundejere og der er ikke 

indkommet indsigelser mod projektforslaget. 

 

Indstilling 

Teknisk Frovaltning indstiller til  

 Byrådet, at projektforslaget godkendes 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes.  

 

Bilag 

Projektforslag for naturgasforsyning af boligområde, Søndergårdsvej, Frederikshavn 

kommune (dok.nr.533904/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8119 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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20.   Plan- og Miljøudvalgets mødekalender 2009 

 

Sagsfremstilling 

Byrådssekretariatet har udarbejdet forslag til plan for de politiske udvalgs møder i 

2009.  

  

Jf. styrelseslovens § 20 skal de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe 

beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.  

  

Der er foreslået følgende mødedatoer i Plan- og Miljøudvalget: 

  

Møder 2009: 

Tirsdag den 13 januar 

Tirsdag den 10. februar 

Tirsdag den 10. marts  

Tirsdag den 14. april  

Tirsdag den 12. maj  

Tirsdag den 9. juni  

Tirsdag den 11. august 

Tirsdag den 8. september 

Tirsdag den 6. oktober 

Tirsdag den 10. november 

Tirsdag den 1. december 

  

Alle møder foreslås afholdt i udvalgslokalet på Fasanvej 1 kl. 14.00.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til mødeplan for 2009  

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. Mødetidspunktet er kl. 15.00.  

 

Bilag 

Politisk mødekalender 2009 (dok.nr.552374/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 30. september 2008 Side 45 af 50 

 

 

21.   Ekstraordinært møde i Plan- og Miljøudvalget 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplaner SKA.200.C1-C5, 

Centerområde for Skagen Bymidte bliver der behov for at indkalde Plan- og 

Miljøudvalget til et ekstraordinært møde.  

  

Teknisk Forvaltning forslår, at dette ekstraordinære møde afholdes den 12. 

november 2008 kl. 14.00 i udvalgslokalet på Fasanvej 1.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget godkender, at der afholdes ekstraordinært møde 
den 12. november 2008 kl. 14.00 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. Mødetidspunkt kl. 15.00. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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22.   Nyt mødetidspunkt 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsformanden foreslår, at mødetidspunktet den 4. november 2008 flyttes fra kl. 

14.00 til kl. 13.00.  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget godkender at mødet den 4. november 2008 flyttes 
fra kl. 14.00 til kl. 13.00 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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23.   Orienteringssag - Nedrivning af eksisterende bolig og 

opførelse af nyt enfamiliehus Højensvej 23 i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der er indgået et projekt på ejendommen omkring renovering af eksisterende 

bygning samt etablere ny tagetage på huset. I projektet var der imidlertid 

usikkerhed omkring genbrugen af eksisterende ydervægge m.v. Dette medførte en 

anmodning til arkitekten om tydeliggørelse af renoveringens omfang, d.v.s. hvor 

meget fjernes inden genopbygningen påbegyndes. På denne baggrund ønskede 

ejeren og arkitekten et møde med Forvaltningen.   

  

På dette efterfølgende  møde med ejeren og arkitekten blev det klarlagt i hvilken 

udstrækning de eksisterende konstruktioner blev genanvendt fra tidligere bolig. 

Efter dette møde har vi den 16. september 2008 modtaget en ny skrivelse, hvor 

ejeren anmelder nedrivning af eksisterende bolig.  

Der vil på et senere tidspunkt komme et nyt projekt, når de ønsker vil opføre et nyt 

enfamiliehus med udhus/anneks. 

  

Ejeren ønsker samtidig udvalgets accept på, at sokkelhøjden for det nye hus kan  

placeres 0,25 m over eksisterende terræn.  

  

Forvaltningens vurdering  

Det er forvaltningens vurdering, at der intet er til hinder for at fastlægge niveauplan 

= overkant sokkel i det ønskede niveau 0,25 m over eksisterende terræn.  

  

Bygningen er ikke bevaringsværdig.  

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  

      sagen til orientering 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Snittegning af ny bolig (dok.nr.549666/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10330 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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24.   Orienteringssag - Vedtagelse af Regional Udviklingsplan 

 

Sagsfremstilling 

Regionsrådet vedtog i maj 2008 den regionale udviklingsplan.  

  

Frederikshavn kommune havde indsendt en række positive bemærkninger til 

planen men havde også påpeget, at en beskrivelse af Vendsyssel under afsnittet 

”Egnenes roller i Nordjylland”, også skulle omfatte de turistmæssige kvaliteter på 

østkysten, herunder østkystbyernes turistmæssige rolle samt færgeforbindelserne 

til Sverige.  

  

Denne bemærkning er indarbejdet i den endelige udgave af udviklingsplanen. De 

øvrige bemærkninger er taget til efterretning.  

  

I forhold til det udsendte forslag er der foretaget ændringer af planen i forbindelse 

med den endelige vedtagelse. Ændringerne vurderes ikke at have væsentlig 

betydning for  Frederikshavn Kommune. 

  

Regionsrådet lægger op til, at det gode samarbejde, der har været omkring 

formuleringen af den regionale udviklingsplan, skal fortsætte i åben dialog mellem 

de mange aktører og interessenter, der kan medvirke til realiseringen af planen.  

  

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Til orientering.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/853 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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25.   Orienteringssag - sagsbehandlingstider 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen vil på mødet give en redegørelse over sagsbehandlingstiderne for de 

enkelte sagstyper. 

 

Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2008 

Til orientering.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sove 

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

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
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