
 

 

 

Referat Plan- og Miljøudvalget 

Temamøde 

Dato  24. august 2009 

Tid 15:00 

Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet  

NB.   

Fraværende Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer John Christensen (V) - Formand 

Erik Janum (V)  

Brian Pedersen (F)  

Paul Rode Andersen (F)  

Anders Starberg Pedersen (A)  

Hanne Welander (A)  

Palle Thomsen (A)  
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1. Indsigelser til Forslag til Kommuneplan 2009 - 2020 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. juni 2009, at det ove rfor 

Miljøcenter Århus skulle tilkendegives, at Frederikshavn Kommune er indstillet på 

at foretage en række ændringer af Forslag til Kommuneplan 2009-2020 i 

forbindelse med den endelige vedtagelse. Hensigten med ændringerne er at 

få ophævet miljøcentrets veto mod kommuneplanforslaget. Samtidig besluttede 

udvalget, at udvalgets formand og næstformand skulle deltage i møde med 

miljøcentret vedrørende enkelte dele af vetoet, som udvalget ikke umiddelbart 

ønskede at imødekomme.  

  

Forvaltningen har siden mødet forhandlet dele af vetoet på plads i 

overensstemmelse med udvalgets beslutning. Et planlagt møde med miljøcentret 

den 13. august 2009 blev på foranledning af miljøcentret aflyst. 

Samtidig præciserede miljøcentret kriterierne for ophævelse af den resterende del 

af vetoet.  

  

Kriterierne herfor er følgende:  

         Udtagning af del af boligområde ved Solsbæk Strand – rammeområde 

SAE.B.04.15   

         Udtagning af erhvervsområder ved trafikcenter Sæby Syd – (SAE.E.04.47, 

SAE.E.04.48, SAE.E.04.49)  

  

Det tilstræbes fortsat, at udvalgets formand og næstformand afholder møde med 

Miljøcenter Århus om ovenstående punkter inden udvalgets endelige behandling af 

indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslaget på udvalgets ordinære 

møde den 8. september 2009.  

  

De øvrige bemærkninger fra foreninger og borgere fremgår af vedlagte 

indsigelsesnotat og omhandler i hovedtræk følgende:  

         Ønsker om at udtage enkelte af de nye arealudlæg af kommuneplanen  

         Ønsker om at udlægge nye arealer i kommuneplanen  

         Ønsker om at udtage arealreservation til forlængelse af Vendsysselvej  

         Ønsker til ændringer af afgrænsninger af natur-, landbrugs- og andre 

områder i det åbne land  

 Det er bl.a. forvaltningens opfattelse, at: 

  

         Enkelte af de nyudlagte områder bør udtages af kommuneplanen eller 

ændre anvendelse 

         Ønsker til nye arealudlæg skal vurderes samlet efter vedtagelse af 

kommuneplanen, og der skal i givet fald udarbejdes et kommuneplantillæg  

         Arealreservation til forlængelse af Vendsysselvej udtages delvist  

         Tilpasning af afgrænsninger m.v. i det åbne land afventer en 

temaplanlægning for det åbne land efter vedtagelse af vand- og 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/701 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mael 

 Besl. komp: PMU 
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naturplanerne  

  

Indsigelser og forslag til ændringer vil kort blive gennemgået på mødet.   

  

  

 

Indstilling 

Teknisk Direktør indstiller, at 

  

 udvalget drøfter vedlagte indsigelsesnotat   

  

 udvalgets formand og næstformand bemyndiges til at afslutte 

forhandlingerne med Miljøcenter Århus som forudsætning for den endelige 
vedtagelse af Kommuneplan 2009-2020  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 24. august 2009  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Indsigelsesnotat (dok.nr.86937/09) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
   

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Palle Thomsen 
   

 

      

Erik Janum  
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Brian Pedersen 
   

      

Hanne Welander 
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