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1. Affaldsplan 2010-2012 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Bekendtgørelse om affald nr. 48 af 1. januar 2010 skal kommunerne 

hver fjerde år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald.  

  

Den nye affaldsplan adskiller sig fra tidligere affaldsplaner ved at være en digital 

affaldsplan. 

  

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og 

indeholder de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden, herunder de initiativer, 

der ønskes iværksat, for at nå målene. Ligeledes indeholder planen de 

fokusområder, der blev præsenteret på Plan- og Miljøudvalgets temamøde den 14. 

april 2009. Planen kan derfor også anvendes af borgere, foreninger og 

virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende 

affaldshåndtering i kommunen. 

  

Forvaltningen har gennemført en screening af nærværende forslag til affaldsplan 

og har i den forbindelse vurderet, at planen ikke medfører væsentlige negative 

miljøpåvirkninger efter de kriterier, er fremgår af Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer nr. 936 af 24. september 2009. Forvaltningen har derfor konkluderet, 

at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 

  

Efter byrådets godkendelse af forslag til affaldsplan, skal dette offentliggøres i en 

periode på 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger og 

indsigelser til forslaget. Herefter skal byrådet vedtage affaldsplanen endeligt.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

  

 forslag til affaldsplan sendes i høring i 8 uger  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Sagen genoptages, i det forslaget suppleres med angivelser af konkrete initiativer 

og handlingsmuligheder til opfyldelse af målene.  

 

Bilag 

Affaldsplan 2010-2012 (dok.nr.33203/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2994 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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2. Vindmølleplanlægning 

 

Sagsfremstilling 

Under arbejdet med Kommuneplan 2009-2020 blev det besluttet af Plan- og 

Miljøudvalget, at der efter vedtagelse af kommuneplanen skulle igangsættes 

planlægning for placering af landbaserede vindmøller i Frederikshavn Kommune.  

  

I Kommuneplan 2009-2020 er der udlagt to områder til udskiftning af vindmøller og 

redegjort for retningslinjer for vindmøller. Desuden er de øvrige eksisterende 

udlagte områder til vindmøller fra de tidligere kommuneplaner videreført i 

Kommuneplan 2009-2020. 

  

Teknisk Forvaltning har gennem de seneste år modtaget en række henvendelser 

fra borgere og interessenter om opstilling af vindmøller i områder, hvor der ikke er 

planlagt for vindmøller.  

  

På mødet præsenteres status for eksisterende vindmøller i kommunen og en 

foreløbig screening af mulige nye områder for opstilling af vindmøller. Der lægges 

op til en drøftelse af vindmøller og en principiel stillingtagen til fremtidig placering af 

vindmøller med henblik på afklaring af det videre forløb i planlægningen for 

landbaserede vindmøller.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

         planlægning for landbaserede vindmøller igangsættes ud fra den 

bilagte tidsplan 

  

         der fastlægges dato for og indbydes til borgermøde(r) i uge 21 i 

sammenhæng med foroffentlighedsfasen  

  

         såvel de eksisterende som nye vindmølleområder udnyttes optimalt 

således, at der opnås størst mulig effekt i de udlagte vindmølleområder  

  

         udskiftning af eksisterende vindmøller eller placering af nye vindmøller i et 

eksisterende vindmølleområde tilstræbes foretaget således, at  alle 

vindmøller i vindmølleområdet har samme dimensioner og giver størst 

mulig samlet effekt  

  

         fremtidige vindmøller opstilles i grupper af min. to vindmøller eller flere. 

Der ønskes ikke enkeltstående vindmøller 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16813 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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Indstillingen tiltrædes dog således, at sidste punkt bort falder. Planlægningen tager 

principielt udgangspunkt i det udarbejdede screeningsgrundlag. Der afholdes 

borgermøde den 1. juni 2010 i Sæby. 

 

Bilag 

Tidsplan (dok.nr.29181/10) 

Placeringshensyn pr. 12.03.2010 (dok.nr.29182/10) 

Eksisterende vindmøller pr. marts 2010 (dok.nr.30047/10) 

100 m vindmøller pr. 23.03.2010 (dok.nr.32473/10) 

125 m vindmøller pr. 23.03.2010 (dok.nr.32472/10) 

150 m vindmøller pr. 23.03.2010 (dok.nr.32471/10) 
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3. Orientering om placering af bofællesskab i Skagen og 

fleksibelt handikaptilbud i Frederikshavn 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/2311 

 Forvaltning: SSF 

 Sbh: mepd 

 Besl. komp: SOU/BR 
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4. Placering af nyt bofællesskab på Koktvedvej i 

Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Social- og Sundhedsforvaltning har behov for at placere et fleksibelt handicaptilbud 

med 15 boliger opdelt i 3 længer med 5 boliger i hver samt tilhørende 

servicearealer. 

  

Bofællesskabet foreslås placeret på Koktvedvej umiddelbart øst for nuværende 

Bofællesskab Koktvedparken og ned mod Musikkvarteret. Arealet anvendes i dag 

til afgræsning for Toftegårdens heste.  

  

Byggeriet påtænkes opført i samme stil som Koktvedparken i en etage og med 

uopvarmedede forbindelsesgange og placeret i den vestlige del af arealet op mod 

Koktvedparken. Der vil blive fælles adgangsvej til Koktvedvej, fælles brug af 

parkering og personalefaciliteter mv.  

Den østlige del af arealet vil fortsat kunne anvendes til afgræsning.  

  

Placeringen er valgt dels grundet mulig driftsmæssigt fællesskab med 

Koktvedparken og dels, at der kun bliver en nabo Koktvedparken samt evt. 

græssende heste hvilket jf. målgruppen - meget svært fysisk og/eller psykisk 

handicappede borgere - anses som de mest optimale betingelser og beliggenhed 

for handicaptilbudet. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplan 2009-2020 område FRE.O.11.13. 

Heraf fremgår, at området skal anvendes til offentlige formål i form af ikke-

generende institutioner, rekreative anlæg og lignende. Arealet vest for 

Musikkvarteret må ikke bebygges.  

  

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. december 2008, at Toftegården 

søges sikret ved en lokalplanlægning. Denne lokalplanlægning er igangsat og 

omfatter også arealer, der nu påtænkes inddraget til bebyggelse.   

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 15 stk.2 skal en lokalplan tilvejebringes før der 

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Forvaltningen har vurderet arealerne omkring det nuværende bofællesskab 

Koktvedparken i forhold til anvendelighed for placering af ny bebyggelse. 

  

Der er p.t. græsningsareal såvel mod øst ned mod Musikkvarteret som mod syd 

langs Suderbovej. Dette sidste areal er det ikke muligt at anvende, da arealet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1646 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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gennemskæres på langs af servitutbælte omkring naturgasledning (stålledningen til 

Skagen).  

  

Den eneste mulige placering er mod øst ned mod Musikkvarteret. Her vil 

bebyggelsen komme til at ligge som udfyldning langs Koktvedvej mellem 

Musikkvarteret og den nyopførte Koktvedparken, hvilket ud fra 

planlægningsmæssige hensyn kan anbefales.  

  

Arealet er en del af det tidligere omfartsvejtrace, hvorigennem der tidligere er 

besluttet at sikre areal til et fremtidig stiforløb i form af gå -og cykelsti. 

  

Realisering af projektet betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag.   

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

         etablering af det ansøgte botilbud med 15 boliger mv. søges realiseret på 

arealet øst for Koktvedparken ned mod Musikkvarteret gennem ny 

planlægningen, herunder også sikring af areal til fremtidig stiforløb. 

Ansøger forestår udarbejdelse af lokalplanen 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. marts 2010  

Sagen genoptages med henblik på at fremlægge alternative muligheder.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Forvaltningen kan foreslå 2 beliggenheder langs Suderbovej som alternative 

placeringsmuligheder for det fleksible handicaptilbud dels arealet umiddelbart syd 

for Hospice Vendsyssel og dels arealet umiddelbart syd for Bofællesskab 

Koktvedparken. Begge arealer er kommunalt ejet.  

  

Arealet syd for Hospice er tilstrækkeligt stort og velbeliggende ned af skråningen 

mod Hånbækskolen og med "ryggen" til Suderbovej. Arealet er lejet ud til 

landmand. Lejekontrakten kan opsiges med kort varsel evt. mod afgrødeerstatning.  

  

Anvendelse af det relativt smalle areal syd for bofællesskabet betinger, at 

naturgasledningen flyttes ud i vejarealet langs Suderbovej. Overslagsmæssigt vil 

en sådan flytning andrage 1,0-1,1 mio. kr. plus retablering af 200-500 meter 

vejbane/cykelsti mv. (150.000-400.000 kr.) alt afhængig af hvilken konkret løsning, 

der vælges. Flytning af gasledningen skal i følge Naturgasselskabet foregå om 

sommeren. Arealet er beliggende mellem fredsskov og Suderbovej og ikke så 

velbeliggende som arealet syd for Hospice.  

  

Begge arealer er beliggende i kommuneplanens område FRE.O.13.07 og udlagt til 

offentligt formål dvs. rekreative anlæg og beplantning. Området må ikke bebygges.   

  

Der forligger nu i alt 3 forskellige placeringsmuligheder for botilbudet - 1 ved 
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Koktvedvej og 2 ved Suderbovej.  

  

Realisering af projektet betinger alle 3 steder udarbejdelse af nyt plangrundlag.  

  

 

Indstilling - Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Direktøren indstiller, at 

 etablering af det ansøgte botilbud med 15 boliger mv. søges realiseret på 

arealet øst for Koktvedparken ned mod Musikkvarteret gennem ny 

planlægningen, herunder også sikring af areal til fremtidig stiforløb. 

Ansøger forestår udarbejdelse af lokalplanen  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Der afholdes dialogmøde med Toftegården med deltagelse af formanden for Plan- 

og Miljøudvalget og Socialudvalget.  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.20946/10) 

Anmodning om lokalplan (dok.nr.20944/10) 

Oversigtskort placeringsmuligheder (dok.nr.32826/10) 
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5. Planlægning for helårsboliger ved Silvervej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ca. halvdelen af byudviklingsområdet ved Silvervej ansøger om tilladelse til 

igangsætning af ny planlægning for hele dette område med henblik på opførelse af 

1½ - 2 etages bebyggelse til helårsbeboelse. Planlægning for dette område er 

endnu et tiltag i udvikling af det nye byområde Skagen Nordstrand, idet  et tidligere 

pelsdyrområde søges omdannet til boligbebyggelse. Ejer forestår udarbejdelse af 

lokalplanen.  

  

Området afgrænses af Fladengrunds forlængelse i vest og omfatter begge sider af 

Silvervej. Der påtænkes skabt mulig for opførelse af knap 100 helårsboliger i form 

af tæt-lav bebyggelse i varierende højder. Husene opføres med facader primært i 

træ med partier af murværk og tag i rødt tegl eller sort tagpap.  

  

Den ny bebyggelse er vist med permanent vejafgang fra Fladengrunds 

forlængelse. 

  

Arealet på begge sider af Silvervej er beliggende i kommuneplanens område 

SKA.B.06.10, der er udlagt til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav 

helårsbeboelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % og 35 % og 

etageantal og højder på henholdsvis 1½ etage og 10,5 meter og 2½ etage og 12 

meter.  

  

Mindre dele af området langs Fladensgrunds forlængelse e r registreret som 

beskyttet natur, konkret mose og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i med før af 

lovgivningen.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Boligområdet ved Silvervej ligger som forbindelse mellem Bankekvarteret og 

nybyggeriet på Skagen Nordstrand.  

  

Bankekvarteret er karakteriseret ved 1-1½ etages parcelhuse omgivet af have, 

max. højde jf. kommuneplanen på 7 meter, lokalplanen har ingen 

højdebestemmelse. Skagen Nordstrands sydlige del langs Strandklit er Havhuse i 

2½ etage med max. højde på 10,5 meter.  

  

Mellem Silvervej og Bankekvarteret er der et grønt strøg, der forbinder de store 

klithedeområder mod vest og en grøn kile øst for det nye boligområde, en kile med 

forbindelse op gennem Skagen Nordtrand-byggeriet og ud til klitheden ved 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2594 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Skagerrak.  

  

Med baggrund i denne beliggenhed anbefaler Forvaltningen, at bebyggelsen 

opføres med varierende højde stigende fra syd mod nord og med en max. højde på 

10,5 meter lig Havhusene.  

  

Projektet viser permanent vejadgang til Fladengrunds forlængelse. Denne nu 

anvendte vejadgang til Skagen Nordstrand er kun midlertidig og skal ved etablering 

af permanent vejadgang nedklassificeres til gang-, cykel- og ridesti. 

  

Vejadgang til det nye boligområde ved Silvervej skal ske fra den allerede i lokalplan 

217-B for Skagen Nordstrand skitserede permanente vej til den ny bydel Skagen 

Nordstrand.  

  

Jf. lokalplanens stk. 5.1 skal Skagen Nordtrand-området tilsluttes en kommende 

rundkørsel ved Bøjlevej/Buttervej via Hedebovej og ny vej herfra til Minkvej vest om 

erhvervsområdet ved Buttervej.  

  

Jf. samme plans stk.5.2 skal denne vej etableres ved gennemførelsen af 

Bøjlevej/Buttervejtilslutningen og senest 3 år efter etablering af Fladengrund-

adgangsvejen(forlængelsen).  

  

Realisering af boligbyggeprojektet betinger kommuneplantillæg med henblik på at 

inddrage arealet helt ud til Fladengrunds forlængelse (areal, der i dag er ga mmelt 

fyrretræsbælte omkring pelsdyrområde) og lokalplan.  

  

Det mindre areal med beskyttet natur, konkret mose forudsættes friholdt for 

bebyggelse/vejanlæg og i stedet integreret som en del af friarealet.  

  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Indenfor lokalplanområdet er der et ikke-erhvervsmæssigt hestehold i form af 

mindre hestehold. Vedtagelse af ny lokalplan og dermed overførsel af området til 

byzone hindrer ikke videreførelse af eksisterende lovlig anvendelse.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

         lokalplanen for Silvervej igangsættes og der indarbejdes følgende:  

         at højden af den ny bebyggelse tilpasses områdets nuværende 

bebyggelse, således at denne opføres med varierende højde stigende 

fra syd mod nord og med en max. højde på 10,5 meter lig Havhusene.  

         at mindre areal med beskyttet natur, konkret mose friholdes for 

bebyggelse/vejanlæg og i stedet integreret som en del af friarealet  

         ny planlægning forestås af ansøger 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. april 2010 Side 15 af 60 

 

Et flertal kan tiltræde indstillingen. Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingen på 

grund af betænkelighed ved det samlede udbud af boligprojekter.  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.32840/10) 

Tegning til anmodning om tilladelse til anlæg af sø eller vandhul (dok.nr.32615/10) 

Vejplan (dok.nr.32839/10) 
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6. Planlægning for helårsbeboelse/hotel/erhverv på 

ejendommen Strandklit 1, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte ejendom ansøger om tilladelse til igangsætning af planlægning 

med henblik på helårsbeboelse alternativt hotel/erhverv på ejendommen. Ejer 

forestår udarbejdelse af lokalplanen.  

  

Den oprindelige masterplan for den nye bydel på Skagen Nordstrand indeholdt et 

hotel bl.a. til servicering af gæster til en påtænkt golfbane. Golfbanen er opgivet og 

hotellet vurderes ikke længere med sikkerhed kunne realiseres, derfor ejerønske 

om anvendelse også til helårsboliger.  

  

Ejendommen er beliggende i landzone umiddelbart nord og øst for det påbegyndte 

boligbyggeri på Skagen Nordstrand omfattet af lokalplan 217 -B. 

  

Der påtænkes opført et byggeprojekt med 4 enkeltliggende huse i 3 etager med 

sadeltag og maks. højde på 12 meter. Facaderne fremstår i sortmalet træ med tage 

beklædt med tegl, skifer eller pap. Bebyggelsen vil fremtræde i 2½ etage med høj 

trempel placeret på en"bastion", idet underste etage bliver i murværk. 

I mellem bebyggelsen etableres parkering, nedgravet i forhold til bebyggelsen.  

  

Ved udelukkende boliganvendelse bliver der maks. mulighed for indretning af 56 

etageboliger.    

  

Grundareal 10209 m
2
, påtænkt etageareal ca. 5.000 m

2
 svarende til en 

bebyggelsesprocent på ca. 50 %. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.E.06.01, der muliggør 

erhvervsbebyggelse i virksomhedsklasse 1-4. dvs. liberalt erhverv, administrations- 

og kontorvirksomhed, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlig og privat 

service, overnatningsfaciliteter mv. med max. bebyggelsesprocent på 25 %, max 3 

etager og max. højde på 12 meter.  

  

Store dele af ejendommen er registreret som beskyttet natur, konkret hede og 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen.  

  

Jf. Lov om naturbeskyttelse § 3 stk.2 må der ikke foretages ændringer i tilstanden 

af heder, overdrev m.fl., når sådanne naturtyper enkeltvis eller tilsammen er større 
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end 2.500 m2 i sammenhængende areal.  

  

Jf. Lov om naturbeskyttelse § 65 stk.3 kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde 

gøre undtagelse fra bestemmelserne i samme lovs § 3 dvs. meddele dispensation.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Bolig kontra hotelanvendelse:  

Siden Skagen Byråd tilbage i 2006 vedtog kommuneplantillæg for Masterplan 

Skagen Nordstrand indeholdende bl.a mulighed for hotel, er der vedtaget 

lokalplaner, der udvider hotelkapaciteten ved bestående hotel med ca. 350 

værelser og for nyt hotel med godt 70 hotelferielejligheder, begge beliggende i 

Skagen by. Ingen af disse hotelprojekter er realiseret. Der er således p.t. 

uudnyttede muligheder svarende til knap 1.000 sengepladser.  

Dette skal sammenholdes med udviklingen i hotelovernatningerne de seneste år, 

der har været vigende/nedadgående. Skagen har dog ikke været så hårdt ramt som 

landsgennemsnittet. 

  

På baggrund af dels de uudnyttede muligheder planlægningsmæssigt  og dels 

udviklingen ser forvaltningen intet grundlag for at fastholde 

hotel/erhvervsanvendelsen på ovennæ vnte ejendom, men også give mulighed for 

helårsbeboelse.  

  

Bebyggelsens højde:  

Nybyggeriet placeres midt i hedelandskab, der er relativt fladt helt ud til yderste 

klitrække langs Skagerrakkysten. 

  

I forbindelse med planlægning for Skagen Nordstrand-bebyggelsen var der 

oprindelig påtænkt en bebyggelseshøjde på maks. 10,5 meter for klitgårde og 

kunstnerhuse og 12 meter for de bagvedliggende havhuse. Med baggrund i 

indsigelser pegende på bl.a. hensyn til det flade klitlandskab blev højderne i 

forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 217-B reduceret til 8,5 meter 

for bebyggelsen yderst (klitgårdehavhuse og kunstnerhuse) og 10,5 meter for 

bagvedliggende bebyggelse (havhusene).  

  

Terrænet på ejendommen Strandklit 1 er endvidere ca. 0,5 meter højere end 

terrænnet ved de yderstebeliggende klitgårde, hvilket skærper hensynet til 

landskabet ved fastsættelse af bebyggelsens højde.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at hensynet til landskabet er så tungtvejende,  at 

den ny bebyggelse ikke bør blive højere end den allerede opførte bebyggelse i 

området dvs. maks. 10,5 meter, hvilket i øvrigt også er i overensstemmelse med de 

tidligere trufne beslutninger.  

  

Beskyttet natur: 

Ejendommen Strandklit 1 grænser i nord op til den oprindelige klithede. Undtagen 

den sydlige fjerdedel er ejendommen registreret som beskyttet natur, konkret hede 

og mindre del overdrev.  
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Opførelse af bebyggelse på beskyttet hede og overdrev betinger dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

Lokalplanen 4 byggefelter og parkering er primært beliggende på beskyttede 

naturarealer. Arealerne i mellem og omkring bebyggelsen bibeholdes som hede, og 

det tidligere bebyggede areal (pelsdyrfarm) genskabes som natur og indgår som en 

del af udlagt fællesareal. 

  

Nordjyllands Amt har i indsigelse mod lokalplan 217-B med tilhørende 

kommuneplantillæg for Skagen Nordstrand tilkendegivet " Vilkår for at opnå 

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til at inddrage beskyttet natur i 

kommuneplantillæggets område til erhvervs formål kan forventes gi vet på grundlag 

af en projektlokalplan for området". Dvs. at Amtet har tilkendegivet, at Skagen 

Byråd berettiget kunne forvente, at hele kommuneplanområdet over til jordvolden 

langs Buttervej kunne realiseres.  

  

Nærværende lokalplanlægning er endnu en etape i realisering af netop dette 

kommuneplantillæg. 

  

Det er forvaltningens vurdering, at den oprydning i de gamle pelsdyrområder på 

Skagen Nordstrand, som det oprindelige kommuneplantillæg for Skagen Kommune 

muliggør (nu rammeområde SKA.E.06.01), samlet set er en markant forbedring af 

kvaliteten af området.  

  

Med baggrund i naturinteresserne i området vurderer forvaltningen, at lokalplanen 

skal ledsages af en egentlig miljøvurdering. Den allerede vedtagne lokalplan 217 -B 

indenfor samme kommuneplanområde var også ledsaget af egentlig miljøvurdering.  

  

Realisering af projektet også med helårsbeboelse betinger kommuneplantillæg, der 

supplerende muliggør boliganvendelse og lokalplan med miljøvurdering samt 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Ejendommen Strandklit 1 er beliggende umiddelbart nord for Lokalplan 217 -B 

område III C, der er udlagt til helårsbeboelse.  

  

Strandklit 1 ligger således i samme afstand som dette boligområde fra vindmølle og 

andre miljøtunge anlæg ved Buttervej. Endvidere er pelsdyrfarmen nord-øst herfor 

ophørt pr. marts 2010.  

  

Der er således intet miljømæssigt til hinder for, at ejendommen Strandklit 1 også 

kan anvendes til helårsbeboelse. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 
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         ejendommen Strandklit 1 principielt også kan anvendes til helårsbeboelse 

og dermed indgå i planlægningen. Ny planlægning forestås af ansøger  

  

         bebyggelsen højde ikke må overstige 10,5 meter  

  

         lokaplanforslaget ledsages af egentlig miljøvurdering  

  

         der overfor ansøger tilkendegives, at der på grundlag af projektlokalplan 

kan forventes meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til 

opførelse af bebyggelse som beskrevet på vilkår, at arealer i mellem og 

omkring bebyggelsen bibeholdes som hede og det tidligere bebyggede 

areal (pelsdyrfarm) genskabes som hede 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen, dog udtrykker Pia Karlsen 

betænkelighed ved det store udbud af boligprojekter. Paul Rode Andersen tiltræder 

indstillingen bortset fra indstillingens sidste punkt.  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.32829/10) 

Situationsplan (dok.nr.32830/10) 

Illustrationer fra oplæg til lokalplanforslag (dok.nr.32832/10) 

Visualisering (dok.nr.32831/10) 

Oversigt beskyttet natur (dok.nr.32833/10) 
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7. Klubhus til Havkajakklubben, Lægtervej 8, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den nystartede Skagen Havkajakklub ansøger om tilladelse til at opføre et klubhus 

på ca. 50 m
2
 lige foran vestmolen for enden af Lægtervej på areal tilhørende 

Skagen Havn.  

  

Ansøgningen begrundes dels med, at det sandsynligvis vil være svært at få 

tilladelse til at opføre et klubhus i skurbyen på Vesthavnen og dels ønsket om udkig 

direkte fra klubhuset langs kysten til Klitgården med nybyggere, der især benytter 

dette område af hensyn til sikkerheden.  

  

På havnearealet til ny skurby har klubben fået plads til opbevaringscontainer til 

kajakker og også anvist 2 andre pladser til "bebyggelse". 

  

Den ønskede placering til nyt klubhus er landzone og er ikke omfattet af 

kommuneplanen og ej heller omfattet af lokalplanen for den seneste 

havneudvidelse. 

  

Skagen Havn fremsender følgende bemærkninger til ansøgningen. 

 placeringen er på areal udsat for sø og vind og ligger ubeskyttet hen set fra 

søsiden. 

 ikke en hensigtsmæssig placering. Evt. bebyggelse her kunne betyde, at 
der kunne komme ønsker om også at placere skure mv. på stedet.   

 Havnen har anvist anden placering til brug for mødested, opbevaringsrum 
og omklædning.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning §35 stk.1 må der i landzone ikke uden 

kommunalbestyrelsens tilladelse foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller 

ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for den seneste havneudvidelse var der 

i planforslaget lagt op til bebyggelse foran vestmolen helt op til Vesterby. 

Opfyldning her var påtænkt anvendt til bla. liberalt erhverv og offentlige 

institutioner.  

  

I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse blev dette område udtaget, og 

det opfyldte areal nærmest Vesterby reserveret til bådoplag og mindre 

redskabsskure. I bugten mellem området til bådoplag mv. og Vesterby påførtes 

sand med henblik på sandstrand. I dag er der begyndende stranddannelse foran 

vestmolen på dette sted. 

 
 Åben sag 
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Arealet foran vestmolen (den åbne strand), hvorpå klubhuset ønskes placeret er 

ikke beskyttet mod havet på nogen måde. Vestmolens bølgeskærm med en højde 

på min. 1,50 meter ligger bag huset og den nye stensætning, der beskytter 

havneudvidelsen ligger umiddelbart øst for huset. 

  

Med baggrund i ovennævnte planlægnings forsøg på at inddrage "bugten" ud for 

Vesterby til bebyggelse kan forvaltningen ikke anbefale ny planlægning med 

henblik på at realisere klubhusprojektet. 

  

Projektet kan heller ikke realiseres gennem landzonetilladelse, da sådan 

tilladelse kun kan meddeles, hvis bebyggelsen ikke med rimelighed kan henvises til 

lokalplanlagt område. Specielt i områder omkring de eksisterende byzoner bør 

kommunerne være yderst restriktive med landzonetilladelse til ny bebyggelse. 

Klubhusprojektet er beliggende umiddelbart op til byzone.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på placering af det ansøgte klubhus til 

Havkajakklubben foran vestmolen umiddelbart ud for Lægtervej. Ansøger 

henvises til at placere klubhuset indenfor de allerede godkendte områder til 

sådant byggeri  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Principiel forespørgsel om tilladelse opf. af klubhus (dok.nr.3887/10) 

Billeder - 15 03 2010 (dok.nr.32566/10) 

Billeder - 15 03 2010 (dok.nr.32567/10) 

Skahen Havn fremsender bemærkninger til projektet om nyt klubhus (dok.nr.35452/10) 
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8. Udvidelse af lagerfaciliteter for virksomheden NetOp, 

Elmevej, Ålbæk - genoptagelse 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2010, at tilbygning af 

netto 115 m
2
 lager på ejendommen Elmevej 4 godkendes principielt på vilkår, at 

naboorientering ikke giver anledning til væsentlige indsigelser.  

  

Naboorientering har nu været gennemført. Det har resulteret  i een positiv 

tilkendegivelse og bemærkninger mod projektet underskrevet af 12 personer 

repræsenterende 6 naboejendomme.  

Nabobemærkninger:  

         Udvidelse af lagerfaciliteter er uforenelig med byplanvedtægtens formål og 

130 m
2
 er en arealudvidelse på knap 20 %.  

         Afgjort nej fra naboerne, der er overrasket over Udvalget seneste 

beslutning.  

         Virksomheden hører ikke hjemme i et udpræget boligkvarter og en 

udvidelse heraf vil forringe kvaliteten i boligkvarteret. Virksomheden giver 

allerede i dag gener i form af støv, støj og øget trafik.  

         Naboer tilkendegiver som konklusion på oplistning af virksomheden 

forhistorie tilbage fra 2001, at Udvalget ikke kan godkende udvidelsen ved 

en dispensation fra byplanvedtægten. Kommunen burde hjælpe 

virksomheden til udflytning til egnet erhvervsområde.  

  

Ansøgers advokat fremsender følgende kommentarer hertil.  

 Nettoudvidelsen på 115 m
2
 er væsentlig mindre end de i 

nabobemærkningerne anførte 20 %.  

         Byplanvedtægten hindrer ikke videreførelse af eksisterende lovlig 

anvendelse. Virksomheden er etableret før byplanvedtægtens ikrafttræden. 

Endvidere har Naturklagenævnet anført i den seneste afgørelse, at 

sådanne virksomheder også har en vis ret til ajourføring eller udvikling af 

erhvervsudøvelse på ejendommen.  

         Til de anførte miljømæssige gener bemærkes, at de seneste miljøtilsyn 

ikke har givet anledning til bemærkninger.  

         Det præciseres, at der ikke er tale om nogen produktionsudvidelse, men 

alene om at der skal være mere plads til opbevaring af forme, der bruges i 

den nuværende produktion som følge af den teknologiske udvikling.  

         Udvidelsen kan rummes indenfor dispensationskompetencen.    

 

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/byplanvedtægten, det vil sige planen/vedtægtens mål og anvendelse. 
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Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. Byplanvedtægtens § 8 er anført, at nærværende byplanvedtægt ikke er til hinder 

for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller fortsættelse af den 

hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Med Naturklagenævnets seneste afgørelse 

er der åbnet op for- en vis ret til ajourføring og udvikling af sådanne virksomheder.  

  

Udvidelse af lagerkapaciteten med netto 115 m
2
 svarer til en forøgelse af 

virksomhedens erhvervsareal med ca. 15 %, en procentvis mindre udvidelse, der 

alene er begrundet i den teknologiske udvikling af virksomhedens produkter.  

  

De i nabobemærkningerne anførte miljømæssige gener fra virksomheden kan ikke 

genkendes i Forvaltningen, idet gennemførte miljøtilsyn december 2008 og foråret 

2009 ikke har givet anledning til særlig påtale.  

  

Det er forvaltningen samlede vurdering, at de fremkomne bemærkninger i 

forbindelse med naboorienteringen og ansøgers kommentarer hertil - ikke 

indeholder nye synspunkter.  

  

Ejendommens grundareal udgør 2806 m
2
 og fremtidig etageareal 1067 m

2
 

svarende til en bebyggelsesprocent på 38 % en stigning fra nuværende 33 % - en 

dispensation fra udnyttelsesgrad på 0,20 svarende til en bebyggelsesprocent på 

ca. 25 %. 

  

Forvaltningen vurderer denne stigning mindre betydende, da der fortsat er 

tilstrækkelig opholdsareal og parkering på ejendommen. Gængs praksis for 

bebyggelsesprocent for kombineret bolig- og erhvervsejendomme er i andre af 

kommunens lokalsamfund op til 40 %. Bygningsreglement 2008 muliggør for 

sådanne ejendomstyper en bebyggelsesprocent på op til 45 %. 

  

Det er fortsat forvaltningens vurdering , at den påtænkte udvidelse af 

lagerkapaciteten på netto 115 m
2
 kan søges realiseret indenfor rammerne af 

gældende byplanvedtægt, da der er tale om en mindre udvidelse alene begrundet i 

teknologisk udvikling.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Flytning af forme fra lager Elmevej 3 til tæt på produktionsstedet på Elmevej 4 

minimerer trafikken tværs over Elmevej og dermed også støj mv. fra truckkørsel.  

  

 

Indstilling 

Direktørens indstiller, at 

  

         tilbygning af netto 115 m
2
 lager placeret langs vestskel på ejendommen 

Elmevej 4 godkendes principielt, idet der meddeles dispensation fra 

byplanvedtægtens § 5 til en bebyggelsesprocent på 38 % og med 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. april 2010 Side 24 af 60 

 

henvisning til vedtægtens § 8 vedrørende fortsat lovliggjort brug af en 

ejendom 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Et flertal tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen.  

 

Bilag 

Ansøgning inkl. erklæring (dok.nr.10474/10) 

Oversigtskort (dok.nr.10475/10) 

Situationsplan (dok.nr.10478/10) 

Plan og facader (dok.nr.10476/10) 

Ingen bemærkninger fra matr. nr. 39bd Ålbæk, Råbjerg (dok.nr.16752/10) 

Naboorientering retur - klage følger særskilt (dok.nr.20313/10) 

Naboorientering Elmevej 4, Ålbæk, nabobemærkninger (dok.nr.35058/10) 

Advokat H. J. Kaptains bemærkninger (dok.nr.35059/10) 
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9. Ændret anvendelse af Bannerslund, Strandbyvej 119, 

Strandby  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Byråd besluttede på mødet den 24. juni 2009 at tillade etablering af 

campingplads på ovennævnte ejendom samt tillade lagersalg fra ejendommen i 

begrænsede perioder. Tilladelsen til lagersalg er midlertidig med udløb den 31. 

marts 2010. Tilladelsen er ikke begrænset til medlemmer af "Frederik". 

  

En forudsætning for byrådets beslutning var, at der indrettes livsstilscampingplads 

på Bannerslund med opstart sæson 2010 (påsken). Dokumentation i form af 

kontrakt med entreprenør og hytteleverandør var vedlagt.  

  

Hytteleverandøren har ikke kunnet efterleve kontrakten, og anden leverandør har 

ikke umiddelbart kunne skaffes. Udviklingen indenfor campingmarkedet har også 

betydet, at andre muligheder for anvendelse af ejendommen har været afsøgt.  

  

Der forligger nu et ønske om:  

         at omdanne marken sydøst for ejendommen til et aktivitetsområde 

opstartende med en 18 huls fodboldgolfbane 

         at detailsalg/outlet kan fortsætte i hallen suppleret med udstilling og salg af 

fitnessmaskiner samt tilbud om træning i maskinerne  

         at stuehuset indrettes til brug for iværksættere indenfor wellness, terapi 

mv. samt fortsat produktudvikling af motionscykler mv.  

         at et område langs Strandbyvej indrettes til autocampere  

Som baggrund for ovennævnte koncept citerer ansøger den nye kommuneplan 

"Sundhed og helse skal danne grundlag for udvikling af nye erhvervs -projekter".  

  

Samtidig ønskes den midlertidige tilladelse til lagersalg forlænget.  

  

Ejendommen Bannerslund er beliggende i kommuneplanens område FRE.F.02.08 

og omfattet af Lokalplan 02.08.01, der udlægger området til campingplads med 

dertil hørende faciliteter.  

 

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, det vil sige 

planens mål og anvendelse. Viederegående afvigelser kan kun foretages ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Den ansøgte ændrede anvendelse af ejendommen Bannerslund kan ikke 

realiseres indenfor gældende lokalplan. Realisering betinger nyt plangrundlag. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2826 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Ejendommen Bannerslund er beliggende i byzone og er j f. gældende 

kommuneplan udlagt til fritidsområde. Den ligger endvidere relativt tæt på udlagt 

område til detailhandel på Skagensvejs vestside. For Elling by er der restrumlighed 

til udlæg af yderligere detailhandel.  

  

Etableret af et større aktivitetsområde suppleret med mulighed for "fitness" og 

"behandling" i stuehuset er primært rettet mod turister i området og på vej til 

Skagen. Lokalbefolkningen vil med et sådant tiltag også blive motiveret til mere 

motion og aktivitet i tråd med Byrådets mål indenfor Sundhed og helse.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

 ansøger og forvaltningen i fællsskab søger at konkretisere projektideen 

med henblik på udarbejdelse af nyt plangrundlag. Ansøger forestår denne 

planlægning  

  

 planlægningen skal ses i sammenhæng med de planmæssige perspektiver 

for Strandby-Elling området  

  

 den midlertidige tilladelse til lagersalg på ejendommen ikke forlænges, men 

må afvente ny planlægning  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Projekt (dok.nr.32846/10) 
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10. Ansøgning om opsætning af solvarmeanlæg på 

ejendommen Venusvej 8, Ålbæk  

 

Sagsfremstilling 

Medio 2009 modtog forvaltningen en ansøgning om opsætning af solvarmeanlæg 

på et sommerhus på ejendommen beliggende Venusvej 8, Ålbæk. Der 

ønskes opsat 5-6 solvarmeanlæg med et areal svarende til ca. 14 m
2
 eller ca. 12 % 

af den sydvendte tagflade. Solpanelerne ønskes som varmekilde i vinterhalvåret og 

til opvarmning af brugsvand hele året.  

  

Den for området gældende deklaration fra 1965 fastsætter bestemmelser 

for bebyggelsen i området, herunder at taget skal udføres som sadeltage, hældning 

20-25 grader og belagt med græstørv. Der er ikke fastsat bestemmelse om 

solvarmeanlæg/solceller eller lign. De ansøgte solvarmeanlæg er heraf i strid med 

gældende deklaration. Der kan ikke dispenseres fra en deklaration - men alene 

meddeles forbud og påbud efter Planlovens § 43.  

  

Ansøgningen har været i nabohøring, hvor indsigelserne bl.a. gik på "ødelæggende 

sol- og lysreflekser både for naboerne, men også for det omkringliggende 

klitlandskab". Det blev påpeget i indsigelserne, at tagene udelukkende bør dækkes 

med græstørv, og Skiveren Lodsejerforening mener deklarationen bør følges så 

strengt som muligt.  

  

I fortsættelse af ovennævnte sagsforløb har forvaltningen udarbejdet følgende 

forslag til retningslinjer for opsætning af solfangere i det aktuelle 

sommerhusområde:  

1) at solvarmeanlæg/solceller maksimalt må udgøre 6 m
2
.  

2) at solvarmeanlæg/solceller skal nedfældes i niveau med tagfladen  

3) at solvarmeanlæg/solceller udføres som matte og ikke reflekterende  

  

Et solvarmeanlæg på 6 m
2
 svarer til en energiproduktion på ca. 3000 kwt/år eller til 

brugsvandsbehovet for én familie på 4 personer pr. år. Til sammenligning skal et 

solcelleanlæg være 10 - 15 m
2
 for at kunne dække ca. 30 % af en families 

strømforbrug pr. år. Solceller fylder således forholdsvis mere end solvarmeanlæg - 

hvorimod opsætnings- og tilpasningsmulighederne for solcellerne er væsentligt 

større fx på facader m.v.  

  

Forvaltningen vurderer, at de opstillede kriterier vil bidrage til mindst mulig 

genevirkning og synlighed i området. Der vil dog altid være behov for en individuel 

vurdering fra sag til sag. I det konkrete tilfælde findes løsningen acceptabel - under 

forudsætning af en positiv partshøring (ved negativ høringssvar skal indsigelserne 

være væsentlige og relevante).  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13908 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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I henhold til planlovens § 43 kan kommunalbestyrelsen ved påbud eller forbud sikre 

overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages 

bestemmelser i en lokalplan.  

  

Der kan ikke dispenseres fra en deklaration og ansøger er tidligere anmodet om 

at fremsende en fornyet ansøgning med et tilpasset projekt, men har ønsket at 

fastholde der fremsendte. På denne baggrund skal der meddeles forbud 

mod aktuelle ansøgning, da dette er i strid med gældende deklarationen.    

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

         der meddeles afslag på den aktuelle ansøgning jf. planlovens § 43 og at 

der efter fornyet ansøgning meddeles tilladelse til opsætning af 

solvarmeanlæg efter følgende retningslinjer  

  

           at disse maksimalt må udgøre 6 m
2
 

           at disse skal nedfældes i niveau med tagfladen 

           at solfangerne udføres som matte og ikke reflekterende  

  

ovennævnte under forudsætning af positiv partshøring  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning og tegninger (dok.nr.18312/10) 

Partshøring (dok.nr.18318/10) 
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11. Etablering af gangbro samt sejlrende ved Skansehavnen i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Skansehavnen v. Johnny Moberg har ansøgt om etablering af en gangbro mellem 

Skansehavnen og den ø som er dannet ved tilsanding ud for havnen. Samtidig 

ønskes der etableret en ny sejlrende mellem havnen og havet, således at havnen 

igen kan besejles med joller.  

  

Der har tidligere været vedligeholdt en sejlrende mellem havnen og havet, men 

dette blev opgivet for nogle år siden, da renden tilsandede hyppigt. Sejlrenden 

ønskes nu placeret længere mod nord, idet Skansehavnen forventer, at denne 

placering vil være mere gunstig.  

  

Etableringen af broen kræver kommunens tilladelse efter Bekendtgørelse om bade- 

og bådebroer. Etableringen af ny sejlrende kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.  

  

En del af Skansehavnens landanlæg er beliggende på umatrikuleret areal ud for 

matr.nr. 1c, Frederikshavn Markjorder, der ejes af Frederikshavn Kommune. 

Såfremt der sker en matrikulering af landanlæggene, vil disse arealer dermed være 

ejet af Frederikshavn Kommune.  

  

Der har tidligere været drøftelser om etablering af en strandpark på søterritoriet på 

Strækningen mellem Frederikshavn havn og Rønnerhavnen. Planerne er dog 

endnu ikke blevet realiseret, da projektet er omkostningstungt. Der har blandt 

borgerne i området været forskellige holdninger til,  hvilket omfang og hvilken 

udformning strandparken skulle have. 

  

Det fremgår af de medsendte tegninger, at broen er dimensioneret til en bæreevne 

på 500 kg. Broen bør dimensioneres med en tilstrækkelig bæreevne i henhold til 

gældende normer og der bør om nødvendigt opsættes skiltning om, hvilken 

vægtbegrænsning, der er gældende for broen.  

  

Teknisk udvalg har givet tilsagn om støtte til projektet,  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Området, hvor det ansøgte er beliggende, er omfattet af lokalplan 313 -1 

"Frydenstrand" og er beliggende i dennes zone 5, der er udlagt til offentlige formål, 

dvs. til bynær rekreativt område, strandeng, strandareal, beplantning og lignende. 

Det fremgår af lokalplanens § 3.5.a, at området ikke må bebygges. Etableringen af 

broen kræver dermed dispensation fra lokalplanen. Forudgående naboorientering 

efter planlovens § 19 vurderes ikke at være nødvendig, da det ansøgte vurderes at 

være af underordnet betydning for de omboende.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19975 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

  

 der ikke er taget stilling til etableringen af en strandpark på 

søterritoriet mellem Frederikshavn havn og Rønnerhavnen. Som 

en følge af dette præciseres det, at kommunen ved at meddele 

tilladelse til det ansøgte ikke har tilkendegivet, at havnen vil blive 

bevaret i forbindelse med den evt. etablering af strandparken 

og/eller at sejlrendens placering vil kunne bibeholdes  

  

 det forudsættes, at broen udformes med en tilstrækkelig bæreevne 

i henhold til gældende normer og at der om nødvendigt opsættes 

skiltning om, hvilken vægtbegrænsning, der er gældende for broen  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  
Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.18248/10) 
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12. Opførelse af bygninger på Strandby Havn til brug for 

Strandby Sejlklub 

 

Sagsfremstilling 

Strandby Sejlklub har ansøgt om principiel tilladelse til flytning af det eksisterende 

juniorhus og klubhus til nye placeringer på havnen samt opførelse af et nyt 

juniorhus og en bådgarage i tilknytning til den nye lystbådehavn .  

  

En  del af arealerne, hvor bygningerne ønskes placeret, er ikke lokalplanlagt, da 

arealerne er indvundet fra søterritoriet ved etableringen af den nye lystbådehavn.  

  

Formelt set bør der udarbejdes lokalplan for arealerne, før der meddeles tilladelse 

til opførelse/placering af bebyggelse på disse.  

  

Sejlklubben har søgt støtte til projektet fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri (Fiskeri LAG) og har fået tilsagn om støtte på 365.000 kr. Projektet skal 

være afsluttet inden udgangen af juni 2010 for at støtten vil blive udbetalt. Projektet 

vil derfor kunne miste støttemidlerne, såfremt opførelsen af bygningerne skal 

afvente udarbejdelsen af en ny lokalplan for arealet.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

         der - de særlige omstændigheder taget i betragtning - meddeles principiel 

tilladelse til opførelsen af det ansøgte byggeri. Tilladelsen meddeles på 

vilkår om, at Strandby Sejlklub efterfølgende forestår udarbejdelse af en 

lokalplan, der overfører de opfyldte arealer til byzone  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om flytning - nyt juniorhus (dok.nr.20209/10) 

Snit B-B (dok.nr.20212/10) 

Plan (dok.nr.20211/10) 

Snit A-A (dok.nr.20210/10) 

Situationsplan (dok.nr.20208/10) 

Facader (dok.nr.20206/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1676 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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13. Ansøgning om arealoverførsel, Håbets Allé 16 og 

Arenfeldtsgade 14, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om principiel tilladelse til at arealoverføre et areal på ca. 30 m² fra 

Arenfeldtsgade 14 (matr.nr. 101n) til Håbets Allé 16 (matr.nr. 101t, Frederikshavn 

Bygrunde). Arealet af matr.nr. 101n nedbringes herved fra 335 m² til 305 m². 

Arealet af matr.nr. 101t forøges ved det ansøgte fra 488 til 518 m². Baggrunden for 

ansøgningen er et ønske om at tilvejebringe bedre tilkørsels- og parkeringsforhold 

for matr.nr. 101t.  

  

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, hvor ejendommene er beliggende. 

Ejendommene er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for 

rammeområde FRE.B.15.10 og FRE.B.15.09. Rammebestemmelserne angiver en 

mindstegrundstørrelse på 700 m² ekskl. vejareal.  

  

Da begge grunde efter ændringerne har en størrelse på under 700m² skal der 

foretages en vurdering af størrelsen af disse efter bygningsreglement 2008, kapitel 

2. 

  

Der gælder efter BR08, afsnit 2.7.1 en maksimal bebyggelsesprocent på 30 for 

fritliggende enfamiliehuse. Ved det ansøgte bliver den fremtidige grundstørrelse for 

matr.nr. 101n på ca. 305 m². Ejendommen er efter oplysningerne i BBR bebygget 

med en bolig på 116 m² og en småbygning på 40 m². Dette medfører, at 

bebyggelsesprocenten for denne ejendom efter det ansøgte bliver på 39,7 %.  

  

Matr.nr. 101n i forvejen er en af de mindste ejendomme i området og vil blive 

reduceret yderligere ved det ansøgte. Bebyggelsesprocenten for ejendommen vil 

ved det ansøgte overstige den maksimale bebyggelsesprocent. . Ansøgers 

bemærkninger, der er vedlagt dagsordenen, begrunder ansøgningen med at det vil 

medvirke til at parkeringsproblemerne i området vil blive løst. Ansøger har oplyst at 

en erhvervelse af ca. 20 m
2
 vil være nok til at løse problemet. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

         der meddeles tilladelse til at der frasælges ca. 20 m
2
 begrundet med, at 

det vil medvirke til at parkeringsproblemerne i området vil blive løst og at 

det omtalte areal anvendes til vejareal for bedre adkomst til Håbets Alle 16  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13870 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag 

Forespørgsel om skelforandring (dok.nr.78067/09) 

Ansøgers kommentarer (dok.nr.30435/10) 
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14. Ansøgning om vilkårsændring på Ørnedalsbanen, 

Vandløsvej 29, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har den 20. maj 2009 meddelt Ørnedalsbanen 

miljøgodkendelse til fortsat drift. I godkendelsen er der givet tilladelse til afholdelse 

af motorløb i alt 10 dage om året i tidsrummet kl. 09.00 til kl.18.00, en enkelt 

dag dog til kl. 21.00. 

  

Frederikshavn Sæby Autosport søger nu om vilkårsændring, således at der på 5 af 

de årlige løbsdage kan startes kl.08.00 i stedet for kl.09.00. Ansøgningen 

begrundes med, at nye kørere skal aflægge baneprøve inden start på selve løbet. 

Baneprøven kræver at der er DASU dommere til stede og skal derfor foretages på 

selve løbsdagen. Ved baneprøven er der en kører på banen ad gangen, og 

prøverne tager typisk ½ time til 45 minutter i alt.  

  

Endvidere skal der på løbsdagene holdes ½ til 1 times pause midt på dagen tid til 

bespisning af officials, dommere og andre medhjælpere. Klargøring af banen inden 

finalerunden tager 15 - 30 minutter.  

  

Endelig begrundes ansøgningen med, at tilgangen af unge kørere er steget, og at 

der derfor er flere deltagere ved arrangementerne. Samlet set betyder 

ovenstående, at der vil være problemer med at få afsluttet arrangementerne til kl 

18.00 hvis der først må startes kl. 09.00. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

  

 ansøgningen imødekommes  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1761 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: bisl 

 Besl. komp: PMU 
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15. Tillægsregulativ for samordning af vandløbsvedligeholdelse 

 

Sagsfremstilling 

Der er ikke sammenhæng mellem vedligeholdsbestemmelserne i gældende 

regulativer for de tidligere amtsvandløb og kommunevandløb opstrøms disse.  

  

Den manglende sammenhæng gælder: antallet af gennemgange/grødeskæringer, 

bredden af strømrender og terminer for gennemgange/grødeskæringer.  

  

Denne situation er ikke hensigtsmæssig, især da der skal skæres væsentlig mere 

grøde (større strømrendebredde) i kommunevandløbene som ligger øverst i 

vandløbssystemerne.  

  

Amtet fastlagde ved tillægsregulativer i 2003 en mere miljøvenlig 

vedligeholdelsespraksis således at der ikke skal ske regelmæssig grødeskæring og 

at strømrendebredderne på visse strækninger blev smallere.  

  

Vedligeholdelsesbestemmelserne for amtsvandløbene danner baggrund for 

udarbejdelsen af dette tillægsregulativ da det ikke forventes at give væsentlige 

afvandingsmæssige problemer for lodsejerne. Vi forventer derfor ingen eller få 

klager.  

  

Problemstillingen knytter sig til følgende vandløb:  

1.     Tidligere amtsvandløb Elling Å og kommunevandløbet Skærum Å 

2.     Tidligere amtsvandløb Voer Å og kommunevandløbet Voer Å / Sæsing 

Bæk 

3.     Tidligere amtsvandløb  Grønheden Å og kommunevandløbet 

Grønheden Bæk 

4.     Tidligere amtsvandløb Sæby Å og kommunevandløbet Hørby Å 

5.     Tidligere amtsvandløb Tøsbæk-Spånbæk og kommunevandløbet Spånbæk 

  

 

Juridiske konsekvenser 

Når tillægsregulativet er endeligt godkendt skal vedligeholdelsen ske i 

overensstemmelse med de nye bestemmelser.  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Samordningen vil spare udgifter til selve grødeskæringen, men der vil være ekstra 

omkostninger til de ekstra gennemgange, som forslaget lægger op til. Det 

er også nødvendigt at afholde udgifter til opretning af afmærkningen. Dette arbejde 

er iværksat af driftsafdelingen for nogle af vandl øbene.  

  

Det vurderes, at forslaget i første omgang er udgiftsneutral. På sigt forventer vi en 

ikke uvæsentlig besparelse på vandløbsvedligeholdelsen i forhold til i dag.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/7088 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kekv 

 Besl. komp: PMU 
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Planmæssige konsekvenser  

En mere miljøvenlig vedligeholdelsespraksis imødekommer de kommende 

vandplaner, der stiller krav om god økologisk tilstand i vandløbene.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Det er forvaltningens vurdering, at mindre grødeskæring vil medvirke til, at 

sandvandringen i vandløbene dæmpes, og der udvikles en mere alsidig.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

 udvalget godkender forvaltningens udkast til tillægsregulativ  

  

 udkast til tillægsregulativ offentligøres og sendes i offentlig høring i 8 uger  

  

 eventuelle indsigelser og bemærkninger forelægges udvalget  

  

 hvis der ikke i høringsperioden indkommer indsigelser imod 

tillægsregulativer fra lodsejere, interesseorganisationer, andre 

kommuner eller statens miljøcenter at denne godkendelse betragtes som 

endelig godkendelse, hvorefter regulativer kan annonceres som godkendt . 

Der vil derfor kunne vedligeholdes efter bestemmelserne i indeværende år  

  

 udvalget udpeger en eller flere medlemmer til at deltage i et evt. offentligt 

møde med lodsejere og evt. interesseorganisationer i et eller flere områder, 

hvis der kommer ønske om dette  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen udpeges som deltager.  

 

Bilag 

Godkendelsesprocedure for vedtagelse af tillægsregulativ (dok.nr.30587/10) 

Udkast til tillægsregulativ (dok.nr.30616/10) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. april 2010 Side 37 af 60 

 

 

16. Forslag til Lokalplan FRE.O.16.09.01 Knivholt Hovedgård og 

Knivholt Naturpark 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 19. december 2006 at igangsætte 

lokalplanlægning for Knivholt Hovedgård under forudsætning af at Foreningen 

Knivholt Hovedgårds reviderede deres målsætninger. Dette er sket i oktober 2007.  

  

På baggrund heraf har forvaltningen i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet et 

forslag til Lokalplan FRE.O.16.09.01 Knivholt Hovedgård og Knivholt Naturpark.  

  

Lokalplanområdet omfatter et 154,6 ha stort område til offentlige formål beliggende 

på den nordlige side af Hjørringvej umiddelbart vest for Frederikshavn by.  

  

Området omfatter de eksisterende bygninger ved Knivholt Hovedgård samt 

landbrugs- og naturarealerne nord, øst og vest for selve gården. Lokalplanområdet 

er beliggende i landzone. Den del af lokalplanområdet, som omfatter området 

omkring bygningerne overføres til byzone mens landbrugsarealerne og 

skovområdet fortsat forbliver i landzone.  

  

Planen sikrer at Knivholt Hovedgård også fremover kan udvikle sig som et 

rekreativt centrum med et bredt udbud af aktuelle aktiviteter. Visionen er at Knivholt 

i fremtiden er udflugtsmål for hele Frederikshavn og omegn og en utraditionel 

turistattraktion med størst mulig offentlig tilgængelighed hele året rundt. Desuden 

åbner planen mulighed for at anvende de eksisterende landbrugsarealer til  en 

naturpark. Aktiviteterne i naturparken vil primært blive græsningsarealer for 

forskellige typer husdyr. Det er tanken, at der fx. kan oprettes græsningslaug, så 

byens borgere får mulighed for i fællesskab at holde husdyr på gammeldags 

maner. Naturparken indrettes således, at områdets naturlige dyreliv også 

opretholdes.   

  

Lokalplanen skal desuden sikre, at Knivholt bevares som et kulturhistorisk anlæg, 

og at renovering af bygninger eller opførelse af nye bygninger følger bygningsstilen 

på stedet og sker i samspil med områdets karakter.  

  

Kommuneplanens rammer for en stor del af området åbner mulighed for oprettelse 

af en naturpark og udlægger området til offentlige og rekreative formål. Men 

lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i rammeområderne 

FRE.E.16.03 og FRE.E.16.07, da disse er udlagt ti l erhverv. Det er derfor 

nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er 

overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammebestemmelser. 

Af hensyn til den fremtidige administration oprettes et nyt rammeområde, som 

dækker hele lokalplanens område. Dette nye rammeområde får betegnelsen 

FRE.O.16.09.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/1065 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: saha 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i 

henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering af forslaget. 

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

 at aktiviteterne i Knivholt Naturpark samtænkes og kooridneres med 
aktiviteterne i Bangsbo Dyrepark. 

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til 

Lokalplan FRE.O.16.09.01 Knivholt Hovedgård og Knivholt Naturpark og 

kommuneplantillæg 09/09 udsendes i offentlig debat  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Igangsættelse af planlægning (dok.nr.116971/07) 

Forslag til Lokalplan FRE.O.16.09.01 Knivholt Hovedgaard og Knivholt Naturpark (dok.nr.33449/10) 
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17. Forslag til Lokalplan SKA.B.03.06.01 (tidligere SKA.200.C5) 

og kommuneplantillæg 09.10 for boligområde ved Remisen, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der søges på vegne af NJ Holding Nordjylland A/S om genoptagelse af tidligere 

lokalplan SKA.200.C5 og kommuneplantillæg SKA.21.05, som offentliggjort i 

perioden fra den 11. juni 2008 til den 3. september 2008. Byrådet vedtog den 17. 

december 2008, at området udtages af beslutningsgrundlaget og skulle afvente 

den forestående kommuneplanrevision.  

  

Kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune blev endeligt vedtaget på 

Byrådets møde den 28. oktober 2009.  

  

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde SKA.B.03.06, som 

udlægger området til boligområde med henholdsvis åben-lav og tæt-lav 

boligbebyggelse. Lokalplanen vurderes ikke at kunne rummes inden for 

kommuneplanens lokalplanramme SKA.B.03.06, og der er derfor udarbejdet et nyt 

kommuneplantillæg 09.10 til Frederikshavns Kommuneplan 2009 -2020. 

Kommuneplantillæg og lokalplan tilrettes således, at det  oprindelige projekt 

tilgodeses.  

  

Lokalplanområdet omfatter Remisen og arealerne heromkring,  nord for 

jernbaneterrænet og tager udgangspunkt i Frederikshavns Kommunes visioner om 

at videre udvikle Skagen by og byens boligområder, veje og pladser æstetisk 

forsvarligt med respekt for byens særegne kulturelle baggrund.  

  

Lokalplanen aflyser lokalplan SKA.207.B for boligområdet vest for Markvej, således 

at hele lokalplanområdet omfattes af samme bebyggelesmæssige bestemmelser 

med henblik på at sikre et homogent arkitektonisk udtryk. 

  

Bebyggelsen opføres med klare referencer til det traditionelle skagenhus, i en tæt 

bebyggelsesstruktur med udsparringer til veje og pladser. Husene opføres ikke 

højere end 1,5 etage bortset fra Remisen, som er i 3 etager. Remisesbygningen 

renoveres og genanvendes til helårsboliger. Bebyggelsesprocenten må ikke 

overstige 35. 

  

Der er foretaget en miljøscreening, der konkluderer, at der ikke er forhold i planen, 

som vurderes at ville påvirke miljøet i væsentligt omfang, hvorfor en miljøvurdering 

ikke har været påkrævet.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2656 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at  forslag til 

Lokalplan SKA.B.03.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.10 fremlægges i 
offentlig høring 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes dog således, at mulighed for tagpap begrænses til de 

bevaringsværdige remisebygninger. Paul Rode Andersen ønsker bestemmelsen 

omkring stakitter i skel ændret til 1,20 meter. 

 

Bilag 

Dagsordenspunkt fra møde den 17-12-2008 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.579296/08) 
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18. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.242.B og 

Kommuneplantillæg SKA.23.05 - Vesterby, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet vedtog den 29. april 2009 Lokalplanforslag SKA.242.B og forslag til 

Kommuneplantillæg SKA.23.05 for boligområde i Vesterby, Skagen. 

Forslagene har været offentlig fremlagt i perioden fra den 13. maj 2009 til den 8. juli 

2009. I samme periode fremlagdes Lokalplanforslag SKA.244.B og forslag til 

Kommuneplantillæg SKA.25.05  for boligområde i Østerby, som blev 

vedtaget endeligt af Byrådet den 28. oktober 2009.  

  

Lokalplan SKA.242.B blev taget af dagsordenen på Økonomiudvalgets møde den 

21. oktober 2009, idet det vurderedes, at den af forvaltningen foreslåede ændring 

af § 7.11 vedrørende husets placering på grunden (Damstedvej 21-31), var af en 

sådan karakter, at ejerne skulle have lejlighed til at udtale sig. 

Ændringen udsendtes til boligejerne ved høringsbrev af 22. oktober 2009. 

Bemærkninger og forvaltningens indstilling fremgår af bilag "partshøring" af 3. 

november 2009, hvor også ordlyden af ændringen fremgår.  

  

På byrådsmødet den 25. november 2009 vedtoges det at 

tilbagesende lokalplanforslaget til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget.  

  

Ejendomme, der er omfattet af et lokalplanforslag, må i henhold til planlovens § 

17, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en 

foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse 

indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort og højst i et 

år efter forslagets offentliggørelse. 

  

For at kunne håndhæve lokalplanens bestemmelser, skal lokalplan 

SKA.B.242 derfor vedtages endeligt senest et år efter forslagets offentliggørelse 

den 13. maj 2009. Der henvises i den forbindelse til Plan- og Miljøudvalgets møde 

den 6. maj 2008, hvor der meddeltes et påbud efter Planlovens § 14 mod opførelse 

af nyt byggeri på ejendommen Damstedvej 27, som var den direkte årsag til 

lokalplanens udarbejdelse.  

  

Til det oprindelige lokalplanforslag indkom der 550 "listeunderskrifter" og 45 

enkeltvise indsigelser. "Listeunderskrifterne" vedrører problematikken omkring 

beboelse i helårsboliger og fritidsboliger, ligesom over halvdelen af de individuelt 

fremsendte indsigelser berører samme emne.  

  

Indsigelserne vedrører endvidere hovedsageligt bebyggelsesmæssige forhold, bl.a. 

spørgsmål om bebyggelsesprocent kontra det bebyggede areal, højden på 

plankeværker, materialer, farver mv. Desuden berøres spørgsmålet om 

anvendelsen af arealet på hjørneejendommen Hans Baghs Vej og Vestre Strandvej 

(tidligere "Den røde Fabrik").   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/3761 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Forvaltningen peger i indsigelsesnotatet på, at området skal fastholdes  til 

helårsbeboelse, idet udlæg af ferieboliger i kystnær byzone betragtes som en 

omgåelse af forbuddet mod udlægning af nye sommerhusområder i 

kystnærhedszonen, jf. landsplanredegørelse 2009. Forvaltningen foreslår desuden, 

at det fastholdes, at plankeværker mod lokalveje kan opføres 180 cm høje som 

angivet i lokalplanen og peger på enkelte andre ændringer til bebyggelsens ydre 

udformning. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SKA.242.B og Kommuneplantillæg SKA.23.05 vedtages endeligt 

i overensstemmelse med forvaltningens indstillingsnotat af 3. september 

2009 og "partshøring" af 3. november 2009 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes dog således, at den oprindelige indstilling på pkt. 11.4 

fastholdes, hvilket betyder, at højden mod lokale veje er 1,2 meter. Paul Rode 

Andersen ønsker også at højden i skel er 1,20 meter. 

 

Bilag 

Dagsordenspunkt fra møde den 29-04-2009 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.42575/09) 

Dagsordenspunkt fra møde den 21-10-2009 i Økonomiudvalget (dok.nr.117433/09) 

Partshøring Vesterby (dok.nr.124315/09) 

Foreningen for Bygnings- og landskabskultur (dok.nr.131590/09) 

Dagsordenspunkt fra møde den 25-11-2009 i Frederikshavn Byråd (dok.nr.132249/09) 

Plan- og Miljøudvalget den 6. maj 2008 (dok.nr.29777/10) 

LP SKA.242.B.endelig 07.04.2010.pdf  (dok.nr.37148/10) 

KPT SKA.23.05 endelig 07.04.2010.pdf  (dok.nr.37150/10) 

Indsigelsesnotat LP SKA.242.B Vesterby 17.09.09 (dok.nr.102656/09) 
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19. Nordiske Cykelbyer 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune er Lead Partner i projektet Nordiske Cykelbyer. 11 

kommuner i Norge, Sverige og Danmark samarbejder i tre år om at fremme brugen 

af cyklen som transportmiddel på de korte byture. Projektet har således fokus på 

kommunens hovedbyer Sæby, Frederikshavn og Skagen. 

  

Nordiske Cykelbyer støttes af Interreg IV programmet, der skal gøre Øresund-

/Kattegat-/Skagerak-området til et attraktivt og konkurrencedygtigt område 

kendetegnet ved videnbaseret samarbejde og bæredygtig udvikling.  

  

Deltagelse i projektet indebærer bl.a., at Frederikshavn Kommune udarbejder et 

cykelregnskab samt vedtager en cykelpolitik og en cykelhandlingsplan. 

Dokumenterne skal udarbejdes efter en proces- og aktivitetsplan, fælles for 

projektets 11 kommuner. Desuden skal Nordiske Cykelbyer synliggøres og 

kommunikeres så borgerne bliver bekendte med projektet, og så andre kommuner 

også får gavn af arbejdet. 

  

Som afsæt til projektet har Teknisk Forvaltning undersøgt, hvad cyklisterne synes 

om forholdene i dag samt beskrevet de nuværende forhold for cyklisterne. Der er 

som bilag vedlagt et sammendrag af de to undersøgelser: 

Brugertilfredshedsundersøgelse 2009 og Statusrapport 2009 - Sådan er her nu.   

Af pointer i de to undersøgelser kan nævnes: 

 56 % af cyklisterne vurderer, at Skagen, Sæby og Frederikshavn generelt 

er "gode cykelbyer". 66 % er tilfredse med omfanget af cykelstier, -baner 

mm. 41 % er tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstierne. Af 
besvarelserne fremgår det desuden, hvor borgerne synes, der mangler 
cykelstier.  

 91 % begrunder valget af cyklen med ønsket om at kombinere behovet for 
transport med muligheden for at få motion og frisk luft.  

 Byrådet har besluttet, at Frederikshavn Kommune skal være Nordjyllands 
sundeste kommune og Motionskommune nr. 1. Det er oplagt at kombinere 
behovet for daglig transport med motion.  

 Sammenlignet med andre byer og kommuner bruger mange borgere i 
Skagen og Frederikshavn cyklen, som dagligt transportmiddel.  

 Der er et stort potentiale i at få flere til at cykle. Godt 40 % af bilturene i 

byerne er tilsyneladende under 4 km. En stor del af disse ture kan klares 
på cykel. Desuden viser erfaringer fra andre steder, at det er lettere af få 
flere til at cykle, hvor der i forvejen er mange cyklister.  

 Det er ikke farligere at være cyklist her end andre steder. Vi ved i hvilke 
årstal, der er dræbt cyklister i trafikken, men vi ved ikke, hvor mange 

cyklister der hvert år kommer til skade, eller hvor uheldene sker. Den 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/264 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU 
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manglende registrering gør det uheldsforebyggende arbejde vanskeligt.  

 Kun hver 10. cyklist her bruger cykelhjelm. I København bruger hver 5. 
cyklist hjelm.  

 Der mangler planer for udbygning af cykelstinettet i Skagen og Sæby, og 
der mangler generelt retningslinjer for etablering af cykelparkering i 
forbindelse med nybyggeri.  

 De tiltag, der hidtil er gjort for at fremme cykeltrafikken i kommunen 
omhandler: etablering af cykelstier, deltagelse i landsdækkende 

kampagner, indførelse af en bycykelordning samt tjenestecykler til 
medarbejdere.  

I forbindelse med projektet er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor Social - 

og Sundhedsforvaltningen, arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Kulturforvaltningen 

samt Teknisk Forvaltning er repræsenteret. Med det formål at sikre projektet lokal 

opbakning arbejdes der desuden på at nedsætte en ekstern følgegruppe med 

repræsentanter fra bl.a. virksomhederne i kommunen, færdselskontaktlærerne og 

Dansk Cyklistforbund.  

  

Forvaltningen har formuleret et forslag til en fælles, politisk vision for fremme af 

cykelarbejdet:  

  

"Byrådet vil fortsat udvik le og styrke Frederikshavn Kommune, som et sted, 

hvor bemærkslsesværdigt mange børn og voksne vælger cyk len frem for 

bilen, som det foretrukne transportmiddel på de korte ture til,  arbejde, 

skole, indkøb og aktiviteter i fritiden. Cyk lisme skal løfte folkesundheden i 

Frederikshavn Kommune." 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 visionen for cykelfremmearbejdet anbefales som grundlag for det videre 
arbejde   

  

 sammendraget af "Statusrapport 2009 - Sådan er her nu" og 

"Brugertilfredshedsundersøgelse 2009" tages til efterretning  

  

 sagen sendes til orientering i Teknisk Udvalg, Sundhedsudvalget samt 

Børne- og Ungdomsudvalget  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

Sammendrag af brugertilfredshedsundersøgelse 2009 (dok.nr.28539/10) 

Sammendrag af Statusrapport 2009 - Sådan er her nu (dok.nr.28541/10) 
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20. Opslag af 2 ledige taxitilladelser 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Taxa anmoder om opslag af en ledig tilladelse som storvogn med lift 

og en almindelig tilladelse, lille vogn, idet de forventer i nær fremtid, at de to vogne 

vil udgå. Kommende udbud af skolekørsel vil derefter regulere antallet af tilladelser 

igen, op eller ned.  

  

Udvalget tog i mødet den 2. marts 2010 til efterretning, at der for tiden er ubesatte 

tilladelser.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

         de to tilladelser opslås ledige 

  

         det fremover overlades til forvaltningen, at opslå tilbageleverede tilladelser 

ledige. Såfremt taxa ikke ønsker tilladelserne opslået ledige, forelægges 

sagen for udvalget  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16469 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. april 2010 Side 47 af 60 

 

 

21. Plan- og Miljøudvalgets regnskab 2009 

 

Sagsfremstilling 

Regnskab 2009 er nu afsluttet og der er lavet over/underskudsberegning på 

området.  

  

Transport og infrastruktur/Kollektiv Trafik: 

  

Forbrug 10.585.206 kr. 

Budget 10.514.380 kr. 

Underskud til overførsel  70.826 kr. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at  

  

 Plan og Miljøudvalget tager regnskabsresultatet til efterretning og 

fremsender til Økonomiudvalget med anbefaling om overførsel af 

underskuddet på 70.826 kr.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1557 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mepa 

 Besl. komp: PMU 
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22. Orienteringssag - Turistpolitisk redegørelse 

 

Sagsfremstilling 

Etablering af nye ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen forudsætter ifølge 

planloven en samlet turistpolitisk redegørelse. Redegørelsen skal udgøre 

bindeleddet imellem kommunens overordnede turistpolitik og den fysiske 

planlægning. Den skal omhandle vurderinger af turistmæssige 

udviklingsmuligheder, herunder hvordan eksisterende og nye ferie- og fritidsanlæg 

kan indgå i samspil med eksisterende bysamfund og bidrage til at områdets 

attraktionsværdi øges.  

  

I forbindelse med undersøgelsesprojektet for en Nationalpark Skagen Odde 

foretages en undersøgelse og vurdering af en eventuel nationalparks 

turistmæssige effekt. Denne undersøgelse vil indgå i en turistpolitisk redegørelse. 

  

Forvaltningen har igangsat udarbejdelsen af redegørelsen. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2962 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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23. Orienteringssag - Fiskeindustriens belastning af Skagen 

Renseanlæg 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har sammen med Kloakforsyningen siden efteråret 2008 haft et 

intenst samarbejde med de fiskeindustrier i Skagen, der udleder processpildevand 

til Skagen renseanlæg. Baggrunden herfor er at Skagen renseanlæg er 

overbelastet som følge af fiskeindustriens tilledning af spildevand. 85-95 % af det 

spildevand, der modtages på renseanlægget stammer fra fiskeindustrien. 

Renseanlægget er godkendt til en middelkapacitet svarende til 130.000 personer 

og en maksimal kapacitet på 277.000 personer. Der har i 2007 og 2008 på enkelte 

dage været belastninger på over 700.000. 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. 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. Samtidig er hovedparten af 

sildeproduktionen koncentreret på 2 fabrikker, hvor den tidligere foregik på et større 

antal fabrikker. Det betyder at risikoen for sammenfald af store produktioner er 

langt større og dermed er udledningen af processpildevand langt mere intens.   

  

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.  

  

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 samtidigt, at der kan blive 

problemer med overholdelse af kravet til kvælstof, fos for og BOD (biologisk 

iltforbrug) i renseanlæggets udledningstilladelse. Renseanlægget udleder til 

Kattegat. Det er Miljøcenter Aalborg, der fører tilsynet med renseanlægget.  

  

For at løse problematikken har Teknisk Forvaltning i samarbejde med 

Kloakforsyningen siden efteråret 2008 af flere omgange besøgt de 8 største 

virksomheder med fabrikker fordelt på 12 lokaliteter. Der har været fokus på 

produktion, renere teknologi og intern spildevandsrensning med henblik på 

optimering. Virksomhederne er blevet afkrævet handlingsplaner for hvorledes den 

interne rensning kunne optimeres. Egenkontrollen med alle fabrikker er intensiveret 

og der er indsamlet viden om den enkelte fabriks belastning. Der er tillige afholdt 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9931 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jebn 

 Besl. komp: PMU 
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fælles statusmøder med alle industrier på én gang, henholdsvis 15. december 2008 

og 8. februar 2010.  

  

Resultatet af samarbejdet er at belastningen af Skagen renseanlæg er reduceret, 

idet der er opnået store resultater på flere af virksomhederne. Samarbejdet 

fortsætter med henblik på at opnå en yderligere reduktion. Endvidere er det 

hensigten at virksomhedernes tilslutningstilladelser skal revideres således, at 

kravene afspejler den eksisterende situation.   

  

Samarbejdet med fiskeindustrierne samt resultatet heraf er nærmere beskrevet i 

vedlagte notat.    

  

Plan- og Miljøudvalget blev første gang orienteret om problematikken den 30. 

september 2008.  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 Plan- og Miljøudvalget tager status på problematikken til orientering  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til orientering.  

 

Bilag 

Præsentation af samarbejdet med industrien i Skagen (dok.nr.31394/10) 
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24. Orienteringssag - Hollændervej 7, 9990 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgået klageskrivelse af 8. september 2008 fra flere naboer til 

ejendommen Hollændervej 7, 9990 Skagen, har forvaltningen efterfølgende 

foretaget partshøring hos ejeren af ejendommen.  

  

Klagen omhandler blandt andet grundens udformning, bebyggelsesprocent, 

bygningshøjder mv.  

  

Efterfølgende har forvaltningen i sin afgørelsen besvaret de rejste spørgsmål i 

klagen og angivet fornøden klagevejledning.  

  

Forvaltningens afgørelse er efterfølgende blevet påklaget til  Statsforvaltningen 

Nordjylland af naboerne og ved henvendelse til Statsforvaltninger er en afgørelse 

herfra nært forestående.  

  

Videre orientering fra forvaltningen på mødet. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller 

  

 sagen til orientering  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2797 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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25. Efterretningssag - Miljøtilsyn 2009 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har pr. 1. april 2010 indberettet miljøtilsyn for 2009 til 

Miljøstyrelsen. 

  

Miljøtilsynsberetningen er offentlig annonceret i dagspressen, og kan ses ved 

henvendelse til Borgerservicecentrene på rådhusene i Frederikshavn, Skagen og 

Sæby, samt på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 

www.frederikshavn.dk. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1072 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: bisl 

 Besl. komp: PMU 
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26. Efterretningssag - Spildevandsafgift 2010 

 

Sagsfremstilling 

På byrådet møde den 16. december 2009 blev de af Frederikshavn Forsyning 

foreslående spildevandstakster godkendt.  

  

Af sagsfremstillingen fremgår det, at det forventes, at der med virkning fra 1. januar 

2010 vil blive vedtaget en ny lov vedrørende afregning af statsafgiften.  

  

Det har efterfølgende vist sig, at denne nye lov med meget stor sandsynlighed først 

træder i kraft pr. 1. januar 2011.  

  

Bestyrelsen i Frederikshavn Vand A/S har derfor besluttet, at der for 2010 ikke 

opkræves 2,17 kr. i statsafgift pr. m3 men 0,23 kr. pr. m3.  

  

Beslutningen betyder at der opkræves sammen statsafgiftstakst i 2010 som for 

2009, dog minus 0,34 kr. pr. m3, som er opkrævet for meget i 2007 og 2008.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 orienteringen om nedsættelsen af opkrævning af statsafgift i 2010 fra 2,17 

kr. pr. m3 til 0,23 kr. pr. m3 tages til efterretning  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til efterretning.  

 

Bilag 

Bestyrelsen fra Frederikshavn Vand A/S har godkendt at reducere statsafgiften i 2010 (dok.nr.34015/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3114 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jekn 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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27. Efterretningssag - Naturnævnsafgørelse, opstilling af 

gevinstgivende spilleautomater Frederikshavnsvej 23, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har meddelt afslag på opstilling af gevinstgivende 

spilleautomater på ovennævnte adresse med henvisning til kommuneplanens 

bestemmelse om, at der ikke kan etableres spillehaller i området. 

  

Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet med begrundelsen, at det er klagers 

opfattelse, at der er tale om skøn under regel, idet der stort set i alle 

kommuneplanrammer ikke er tilladt at indrette spillehaller. Hvilket efter klagers 

opfattelse ikke er lovlig.  

  

Naturklagenævnet har givet kommunen medhold og stadfæster dermed afgørelsen. 

At kommunen har valgt i størstedelen af sine rammebestemmelser for 

boligområder at præcisere, at der ikke i sådanne områder kan etableres spillehaller 

med spilleautomater, og herefter har bragt planlovens § 12 stk.3, i  anvendelse med 

henblik på at forhindre en sådan anvendelse, kan ikke betragtes som værende 

skøn under regel.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/750 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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28. Efterretningssag - Naturklagenævnsafgørelse, Flagbakkevej 

53, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Naturklagenævnet har givet kommunen medhold i klage over opsætning af 

telemast. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4416 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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29. Efterretningssag - Naturklagenævnsafgørelse, Gråklit 16, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Naturklagenævnet har givet kommunen medhold i afgørelse om afslag til  opførelse 

af garage på ejendommen. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010 

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12951 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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30. Efterretningssag - Naturklagenævnsafgørelse, Eratosvej 23, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan - og miljøudvalget behandlede den 2. december 2008 sagen og besluttede at 

meddele afslag på ansøgning om periodevis udlejning af helårshus på 

ejendommen Eratosvej 23, 9990 Skagen.  

  

Efterfølgende blev udvalgets afgørelse påklaget af ejerne til Naturklagenævnet.  

  

Af afgørelsen fra Naturklagenævnet fremgår bl.a. " Frederikshavns Kommune har 

således haft hjemmel i planlovens § 43 til at modsætte sig ejendommens 

anvendelse til ferie- og fritids formål,  og kommunens afgørelse af 4 december 2008 

må derfor - i relation til servitutten - stå ved magt.   

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til efterretning.  

 

Bilag 

Naturklagenævnets afgørelse - Eratosvej 23, Skagen (dok.nr.30577/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14773 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 06. april 2010 Side 58 af 60 

 

 

31. Efterretningssag - Naturklagenævnsafgørelse, Skagensvej 

375A, Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Naturklagenævnet har givet kommunen medhold i klage over opsætning af 

telemast. 

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4415 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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32. Efterretningssag - Miljøklagenævnsafgørelse, klage over 

miljøgodkendelse af skydebane Dyrhedenvej 16, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Miljøklagenævnet har den 22. marts 2010 stadfæstet Frederikshavn Kommunens 

afgørelse af 27. juni 2007 om miljøgodkendelse af Jagtcenter Nords skydebane på 

Dyrhedenvej 16, 9300 Sæby. Miljøgodkendelsen var påklaget af et antal naboer til 

skydebanen.  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. april 2010  

Til efterretning.  

 

Bilag 

Miljøklagenævnets afgørelse - Dyrhedenvej 16 (dok.nr.33466/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1586 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: hemu 

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

 

Underskrifter: 
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