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1. Ombygning af ejendommen Drachmannsvej 1, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Rådgiver ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at påbygge del af ejendommen 

ny udnyttelig tagetage samt tilbageføre hovedhuset til skagensstil med vingetegl, 

gesims og kvist. 

  

Ejendommen har oprindelig været købmanden i Vesterby. Den består af 1½ etages 

beboelse med kælder opført i 1941 og købmandsbutik i en etage med fladt tag 

opført i 1956 og udvidet i 1960. Forretningen ophørte i 1994. Ejer ønsker nu at 

påbygge udnyttet tagetage på den gamle købmandsbutik.  Tagetagen udføres med 

saddeltag med helvalm og beklædes med rødt tegl og har flere franske altaner. 

Tagetagen areal udgør 37 m
2
.Købmandsbutik med ny tagetage indrettes med stue, 

køkken og entre i stueetagen og 2 værelser og bad i ny tagetage. Etageareal udgør 

88 m
2
. 

  

Ejendommen har et grundareal på 653 m
2
. Beboelseshuset har et etageareal på 

156 m
2
 og butik på 61 m

2
. Bebygget areal udgør 168 m

2
 svarende til 25,7 % af 

grundarealet og bebyggelsesprocenten andrager 33,2 %. 

  

Der ansøges om samme bebyggede areal og et etageareal på 254 m
2
 svarende til 

en bebyggelsesprocent på 38,9 %.  Ansøgningen begrundes dels med, at 

ejendommens erhvervsareal ikke længere kan genoprettes som sådan, men skal 

overgå til boligformål jf. lokalplanen og tagetagen arkitektoniske tilpasning.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.04.04 og omfattet af 

Lokalplan SKA.242.B. Heraf fremgår, at formålet bl.a. er at sikre områdets 

anvendelse til helårsboligformål. Området må kun anvendes til åben-lav 

boligbebyggelse til helårsbeboelse. Der må kun opføres et beboelseshus på hver 

grund.  

  

Det ansøgte kræver følgende dispensationer fra lokalplanens bestemmelser: 

  

         fra stk. 7.1, hvorefter bebyggelsesprocenten for den enkelte grund ikke må 

overstige 35 % og det bebyggede areal på hver grund ikke må overstige 20 

% - Der ansøges om et bebygget areal på 25,7 % og fremtidig 

bebyggelsesprocent på 38,9 %.  

         fra stk. 7,8, hvorefter bygninger skal placeres mindst 2,5 meter fra skel. 

Købmandsbutik er lovlig udvidet til knap en meter fra skel i 1960.  

         fra stk. 8.7, hvorefter tage på karnapper og mellembygninger skal fremstå 

med samme udformning som hovedhuset, som symmetriske saddeltage 

med taghældning mellem 40 og 50 grader eller som flade tage. Der 

ansøges om saddeltag med helvalm.  

         fra stk.8.8, hvorefter kviste skal placeres mindst 3 tagsten fra tagfod - her 

frontskviste med franske altaner.   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21162 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Endvidere kræver nyt afvalmet tag placeret knap en meter fra naboskel særlig 

godkendelse jf. Bygningsreglement 2008 kap.2.1.  

 

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. 

Principperne i planen er navnlig formålsbestemmelsen og de 

anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra formålet, den planlagte struktur og 

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.  

 

Planmæssige konsekvenser  

I lokalplanens anvendelsesbestemmelser er anført, at der kun må opføres et 

beboelseshus på hver grund. Der er ikke i bestemmelsen anført antallet af boliger i 

dette hus. Indretning af supplerende bolig i den ombyggede købmandsbutik ændrer 

ikke på antallet af beboelseshuse, kun på antallet af boliger. Områder til åben-lav 

boligbebyggelse kan indeholde op til 2 boliger på samme grund jf. forståelsen af 

begrebet parcelhus. 

  

Byggelovens § 10 A vedrørende matrikulær opdeling af ejendom med flere boliger 

gælder ikke her, da der er tale om inddragelse af erhverv til beboelse. Ejendommen 

skal således ikke udstykkes. 

  

Det er Forvaltningens vurdering, at den ansøgte indretning af supplerende bolig 

kan indeholdes i lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Påbygning af ny 

tagetage betyder, at ejendommens bebyggelsesprocent overskrides med 3,9 % 

svarende til et etageareal på 25 m
2
 - en overskridelse på godt 10 %.  

  

I forbindelse med om- og tilbygning samt nybyggeri i området har 

bebyggelsesprocenten på max. 35 % været fastholdt. Dette for at hindre en 

utilsigtet fortætning og for området atypisk store huse. Indretning af beboelse i den 

gamle købmandsbutik og påbygning af ny tagetage betyder, at den nuværende 

bygnings gulv og facader skal efterisoleres, jernbetontaget fjernes og erstattes af 

ny etageadskillelse med ny tagkonstruktion. Det er forvaltningens vurdering, at der 

på grund af den meget specielle bygning, kan anbefales at der meddeles de 

ansøgte dispensationer, da det er forvaltningens vurdering at det ansøgte vil 

bidrage til en bedre arkitektonisk helhed i forhold til det øvrige område. Sagen skal i 

naboorientering. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 der meddeles tilladelse til det ansøgte 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes, idet det forudsættes at naboorienteringen ikke giver 
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anledning til væsentlige bemærkninger. I modsat fald genoptages sagen.  

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 
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Plan- og Miljøudvalget - Referat - 31. august 2010 Side 9 af 52 

 

 

2. Om- og tilbygning af ejendommen Sct. Laurentii Vej 43, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Rådgiver ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at nedrive den nuværende 

"bagbebyggelse" og i stedet opføre ny bebyggelse med samme arkitektoniske 

udtryk som hovedhuset mod Sct. Laurentii Vej. Hovedhuset mod Sct. Laurentii Vej 

er i 2½ etage. Der ansøges om udskiftning af nuværende tegltag og vinduer i 

mansarden, rytterkvist i tagetagen udskiftes med mindre kvist og ovenlysvinduer 

fjernes. Bjælkelag mellem stue og 1. sal nedtages afhængig af kvalitet. Endvidere 

isættes butiksvinduer helt til fundament i facade og gavl. 

  

Nedrivningen omfatter et bebygget areal på 151 m
2
 og et etageareal på 208 m

2
. 

Der ønskes i stedet opført ny bebyggelse bag hovedhuset langs Havnesporet med 

en placering som det nuværende helt i skel mod ejendommen Sct. Laurentii  Vej 45 

og tæt på skel til Havnesporet. Nybygningen fremstår i arkitektur, udformning, 

materialevalg og farver i samklang med hovedhuset. Ned langs Havnesporet er 

nybygningen en facademæssig gentagelse af hovedhusets gavlfacade. 

Nybygningen bliver i 2 etager, dog karakter af 2½ etage med mansard og sadeltag i 

samme højde som hovedhuset. Det bebygget areal af nybyggeriet bliver på 184 m
2
 

og et etageareal på 329 m
2
. Efter ombygning får ejendommen et bebygget areal på 

253 m
2
 svarende til 62,5 % af grundens areal og et etageareal på 492 m

2
 svarende 

til en bebyggelsesprocent på 121 %.  

  

Ejendommen består af 2 matrikler, der er samnoteret og har et samlet grundareal 

på 405 m
2
. Ejendommen indeholder i dag butiksareal og 1 bolig. Fremtidig bliver 

der i stuen og 1. sal en butik (i 2 etager) med tilhørende personalefaciliteter i 

hovedhusets tagetage.   

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanen beliggende i område SKA.C.03.02 

og omfattet af Lokalplan SKA.200.C1. Af lokalplanens kortbilag 3 fremgår, at 

ejendommen ikke indeholder bevaringsværdige bygninger. Det er således 

bestemmelserne i lokalplanens kap. 7 vedrørende bebyggelsens omfang og 

placering og kap. 8 vedrørende nye og ikke bevaringsværdige bygninger, der er det 

juridiske grundlag for sagsbehandlingen.  

  

Jf. Kulturarvsstyrelsens hjemmeside har hovedhuset mod Sct. Laurentii Vej SAVE-

værdien 4 og er således faktuelt bevaringsværdig og burde have været medtaget 

som sådan i lokalplanen. Projektet er derfor også vurderet i forhold til lokalplanens 

bestemmelser i kap. 9.1 - bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, 

ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse.  

  

Det ansøgte kræver følgende dispensationer fra lokalplanens bestemmelser:  

         kap. 7.1, hvoraf fremgår, at det bebyggede areal på hver grund ikke må 

overstige 50 %. Herud over må der opføres et udhus/garage på max. 20 m
2
 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4597 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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- Der ansøges om 62,5 % bebygget areal end stigning i forhold til nu på 6 

% svarende til 33 m
2
.  

         kap. 7.8, hvoraf fremgår, at bebyggelse i forbindelse med hovedhuse skal 

være lavere end hovedhuset - her ansøges om samme kiphøjde.  

         kap. 7.12, hvorefter bygninger skal placeres mindst 2,5 meter fra skel, dog 

må facadebebyggelse sammenbygges i naboskel i max. 10 meters dybde - 

her ligger hele bebyggelsen i naboskel mod vest og nærmere skel mod øst 

end 2,5 meter i store træk lig nuværende bebyggelse.  

endvidere følgende formelde dispensationer fra lokalplanens kap. 8 grundet det 

juridiske grundlag for behandling.: 

         kap.8.6, hvorefter tage på hovedhuse skal udføres som symmetriske 

saddeltage med taghældning på 40-50 grader - her ny fløj langs 

Havnesporet med mansard og saddeltag med en hældning på 50 grader  

         kap. 8.8, hvorefter kviste skal udføres som pultkviste eller som kviste med 

fladt tag og placeres harmonisk i tagfladen mindst 3 tagsten fra tagfod - her 

rund kvist i kobber placeret 1 tagsten fra tagfod.  

         kap. 8.25, hvorefter tagrender og nedløb skal udføres i zink - her udført i 

kobber lig nuværende hovedhus.  

Bebyggelsen afstand og højde i naboskel mod vest og mod Havnesporet i øst 

kræver særlig godkendelse jf. Bygningsreglement 2008 kap. 2.1. Endvidere kræves 

godkendelse jf. Bygningsreglement 2008 kap. 5.5.3, sikring mod brandspredning til 

anden grund.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med planens 

principper det vil sige planens mål og anvendelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. redegørelsen til Lokalplan SKA.200.C1 kan havnesporet, der løber gennem 

bymidten omlægges til en gangforbindelse mellem havnen og centrum, langs 

hvilken, der kan etableres caféer, serveringssteder og foregå andre aktiviteter, hvis 

jernbanesporet en dag nedlægges.. 

  

Den påtænkte nye bebyggelse har mod Havnesporet karakter af 

facadebebyggelse, der i arkitektonisk udtryk er tilpasset hovedhusets nuværende 

gavlfacade. Denne tilpasning er vurderet at kunne begrunde forøgelsen af det 

bebyggede areal med 33 m2 i forhold til nuværende beby ggelse, ny bebyggelse 

med samme kiphøjde som hovedhuset og bebyggelse placeret kun ca. 0,5 meter 

bag skel mod Havnesporet. 

  

Endvidere er der tilstrækkelig friareal mod Skråvej og mulighed for lidt parkering.   

Om- og tilbygningen udløser et medkrav på 3 parkeringspladser. Der er ikke 

tidligere stillet konkrete krav til parkering på ejendommen. Der skal min. etableres 3 

parkeringspladser på egen grund alternativt indbetales til Parkeringsfonden for det 

manglende antal pladser.  
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Bebyggelse placeret helt i vestskel vurderes mindre betydende, da 

nabobebyggelsen allerede ligger helt op i samme skel. Den brandmæssige 

adskillelse skal sikres. 

  

Butiksvinduer mod Havnesporet kan så længe dette er aktivt resulterer i uønsket 

trafik af gående langs sporet. Et areal, der dog allerede i dag bruges af gående 

mellem bymidte og havn uagtet, at dette nok ikke er tilladt.  

  

De formelde dispensationer fra kap. 8.6 og 8.8 taghældning og kviste vurderes 

mindre betydende, idet nybygningen tagform, mansard og kviste er søgt tilpasset 

hovedhusets mansardtag.  

Kvistmaterialet, tagrender og nedløb ønskes udført i kobber. Lokalplanen 

foreskriver zink. 

  

Alt i alt vurderer forvaltningen, at nybygningen i sin arkitektur er tilpasset dels det 

bevaringsværdige hovedhus og dels også i bygningsomfang og placering hensynet 

til et fremtidigt gåstrøg på Havnesporet.  

  

Dispensationer fra lokalplanen og godkendelser i henhold til bygningsreglementet 

betinger naboorientering og partshøring af omboende.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles principiel tilladelse til den ansøgte om- og tilbygning af 

ejendommen Sct. Laurentii Vej 43 idet, der dispenseres fra lokalplanens 

kap. 7.1, 7.8 og 7.12 samt kap. 8.6 og 8.8 og godkendelse af ansøgt højde 

og placering i forhold til skel jf. bygningsreglementets kap. 2.1 samt til at 

anvende kobber ved kviste, tagrender og nedløb.  

Tilladelsen meddeles på vilkår, at:  

  

         parkeringskrav på 3 p-pladser enten opfyldes på egen grund eller gennem 

Parkeringsfonden  

         nybygningen sikres mod brandspredning til anden grund  

  

Naboorientering og partshøring forudsættes ikke at give anledning til væsentlige 

bemærkninger. I modsat fald genoptages sagen.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.97790/10) 

Foto.pdf (dok.nr.97789/10) 

Følgebrev - bilag til byggeansøgning.pdf  (dok.nr.90785/10) 

Situationsplan Sct. Laurentii Vej.pdf  (dok.nr.52100/10) 

Eksisterende forhold Sct. Laurentii Vej.pdf  (dok.nr.52099/10) 
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Planer og facader Sct. Laurentii Vej.pdf  (dok.nr.52097/10) 
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3. Tilbygning til eksisterende bolig Søndervej 6, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den 19. juni har vi modtaget en ansøgning om principiel tilladelse til at udføre en 

tilbygning til eksisterende bolig.  

  

Tilbygningen ønskes udført i samme stil som eksisterende hus, der er 

bevaringsværdig i kategori 3.  

  

Tilbygningen er tilpasset det eksisterende hus og placeret som tilbygning til fløjen 

ud i haven, så det berører det eksisterende forhus mindst mulig. Det bebyggede 

areal efter tilbygningen bliver 20,8 %, hvor lokalplanen siger 20 %. 

Bebyggelsesprocenten for ejendommen respekterer lokalplanens bestemmelse for 

max. 35 %. 

  

Tilbygningen ønskes udført med samme sokkelkote som eksisterende bolig, 

hvorfor der sker en mindre terrænregulering på ejendommen omkring og op mod 

huset. Terrænkoterne fremgår af situationsplan markeret med nummer 2 i øverste 

højre hjørne.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan SKA.244.B Boligområde 

Østerby, Skagen.  

  

Der søges om en dispensation for lokalplanens § 7.1 for overskridelse af det 

bebyggede areal med 0,8 % eller 4,7 m².  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 der meddeles tilladelse til det ansøgte.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

  

 

Bilag 

Principansøgning for tilbygning til Søndervej 6, Skagen (dok.nr.97554/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6606 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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4. Hamiltonvej 17, Skagen, dispensation fra Lokalplan nr. 211-

S for tagets udformning 

 

Sagsfremstilling 

Der ansøges om en princip godkendelse for udvidelse af eksisterende sommerhus 

med en tilbygning med samme tagudformning som eksisterende. Der medsendes 2 

forslag, forslag A hvor husene bygges tæt sammen og forslag B, hvor bygningerne 

forbindes med en mellembygning. Ansøgeren prioriterer forslag A, idet det giver 

den bedste udnyttelse af huset indvendigt og omfangsmæssigt fylder mindst på 

grunden.  

  

Sagen har tidligere været behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 12. 

maj 2009.  

 

Juridiske konsekvenser 

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 211-S, 

Sommerhusområde ved Højen.  

  

Det ansøgte behøver en dispensation fra Lokalplan 211-S § 7.3, der siger at 

bebyggelse må opføres som højst 2 fritliggende længehuse på samme grund. 

Længehusene kan forbindes med en mellembygning, som i størrelse og 

udformning skal underordne sig længehusene. Endvidere § 8.6 der siger, at tage 

på huse beliggende i dette område skal udføres som symmetriske sadeltage.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplan nr. 211-S er vedtaget maj måned 2006. Der er i dag 3 sommerhuse med 

pyramidetag i området, 1 stk. opført i 1983 og 2 stk. i 1987. Der er ikke givet 

dispensation til andre sommerhuse i dette området for bygninger med pyramidetag, 

så pt. forefindes det kun på de 3 ejendomme.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 der meddeles dispensation til pyramidetag på baggrund af at det giver et 
samlet helhedsindtryk for den enkelte ejendom.  

 forslag B godkendes.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes incl. tilføjelse af pyrademidetag på mellembygning samt 

bebyggelses % på 11,4. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Dagsordenspunkt 12-05-2009 - Hamiltonvej 17, dispensation fra Lokalplan nr. 211-S 

Skagen (dok.nr.46155/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/5874 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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Principgodkendelse til udvidelse af sommerhus (dok.nr.97515/10) 
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5. Opførelse af helårsbolig på Bækvej 1-3, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om principiel tilladelse til opførelse af 

helårsbolig med tilhørende garage på ovennævnte ejendom.  

  

Ansøgningen begrundes med at, fjernelse af eksisterende nedslidte bygninger og 

opførelse af ny bebyggelse vil forskønne området.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.F.10.21 og omfattet af 

Lokalplan 10.21.01 delområde 10.  

  

Heraf fremgår, at der i området kan etableres golfbane, og området må ikke 

bebygges.  

 

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 formål og anvendelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Lokalplan 10.21.01 for Flade Enge er delvis afløst af lokalplanen for Palm City. 

Begge planer har til formål at udlægge areal til golfbane. 

  

Opførelse af ny bebyggelse på ejendommen Bækvej 1-3 vil være i strid med 

 lokalplanens formål og kan derfor ikke godkendes. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles afslag på opførelse af ny bolig på ejendommen  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Ansøgning.pdf (dok.nr.98448/10) 

Luftfoto.pdf (dok.nr.98454/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20451 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jabo 

 Besl. komp: PMU 
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6. Om- og tilbygning af eksisterende baghus, Gl. Skagensvej 

49, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejerne af Gl. Skagensvej 49 har søgt om principiel tilladelse til at udvide 

eksisterende bolig ved at inddrage udhusdelen af eksisterende baghus og bygge 

en ekstra etage på baghuset. Den eksisterende bolig er opført i 1922 i 1½ etage. 

Hovedbygningen ligger ud mod Gl. Skagensvej og ca. 1,5 m fra skel mod nord. 

Derudover er der et baghus i 1½ etage på 28 m², som ligger i skel. 14 m² af 

baghuset anvendes til udhusformål og 14 m² er tidligere inddraget til boligformål. 

Det samlede boligareal er på 109 m². Ejerne ønsker at inddrage hele baghuset til 

beboelse og bygge en ekstra etage på baghuset. Efter tilbygning som ansøgt bliver 

det samlede boligareal ca. 160 m².  

  

Det ansøgte afviger fra bestemmelserne i Bygningsreglement 2008, afsnit 2.7.3 på 

følgende punkter:  

  

         Bebyggelse i skel inddrages til beboelse og der opføres ny bebyggelse i 

skel i 1. sals niveau – mod bestemmelsen om at byggeri ikke må opføres 

nærmere skel end 2,5 m.  

         Bygningen udføres med en facadehøjde på ca. 4,6 m og med en 

totalhøjde på ca. 5,4 m – mod bestemmelsen om at bebyggelsens højde 

ikke må overstige 1,4 x afstanden til naboskel.  

  

Ved afvigelse fra byggeretten skal kommunen foretage en helhedsvurdering af 

bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, hvorunder bl.a. 

forhold som bebyggelsens afstand og højde i forhold til skel og lysforhold for 

bebyggelsen og nabobebyggelsen samt områdets karakter skal tages i betragtning. 

Området på den vestlige side af Gl. Skagensvej er udbygget i perioden fra 1900 til 

1925. Bebyggelsen er typisk mindre boliger i 1½ etage, som er opført på ret smalle 

men dybe grunde. Bebyggelsen er orienteret ud mod Gl. Skagensvej og har en 

relativ tæt karakter. Der er på en del af ejendommene opført baghuse i 1-1½ etage 

i skel. Disse baghuse har traditionelt indeholdt kloset, koks- og kedelrum og 

lignende og er senere inddraget til egentlig boligformål efterhånden som kravet til 

boligstandarden er øget.  

  

Med baggrund i grundenes udformning, som ikke giver rimelige muligheder for 

udvidelse på anden vis, samt traditionen med baghusbebyggelse i området, 

vurderes en mindre udbygning af baghuset at kunne indpasses i området. 

Forvaltningen kan dermed anbefale, at bebyggelsesprincipperne for området 

videreføres, og at baghusbygninger kan udbygges i mindre omfang og inddrages til 

beboelse, såfremt der ikke er indsigelser fra omkringliggende naboer. Det vurderes 

dog væsentligt at fastholde karakteren af bebyggelse i max. 1½ etage. Det ansøgte 

projekt i to fulde etager og med en facadehøjde på 4,6 m i naboskel vurderes at 

afvige væsentligt fra bebyggelsesprincipperne i området og vil umiddelbart give så 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6821 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: chaa 

 Besl. komp: PMU 
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væsentlig skyggevirkning på naboejendommen, at det ikke vurderes at kunne 

indpasses i området. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på opførelse af tilbygning i skel i to etager  

  

         et evt. reduceret projekt, som er tilpasset omkringliggende bebyggelse og i 

overensstemmelse med bebyggelsesprincipperne langs Gl. Skagensvej, 

godkendes under forudsætning af, at der ikke kommer indsigelser i 

forbindelse med høring af de berørte naboer  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.95141/10) 

Ansøgning, tegninger og foto (dok.nr.95142/10) 

Supplerende begrundelser for afvigelse (dok.nr.97215/10) 
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7. Sauna for vinterbadere på Rønnerhavnen, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Vinterbadere af 1996 "Isbryderne" har ansøgt om principiel tilladelse 

til at opføre en mindre bygning indeholdende sauna for foreningens medlemmer. 

Sauna-bygningen ønskes opført i umiddelbar tilknytning til de eksisterende 2 

bygninger til omklædning som er beliggende vest for klitten på det grønne areal 

midt for havnen. Der ansøges om tilladelse til at opføre en sauna-bygning på ca. 15 

m
2
 som skal opføres i tilsvarende udformning (ét plan i højde på ca. 3,4 m med 

sadeltag), materialevalg (træfacader og ståltrapeztag) og beliggende umiddelbart i 

nordlig forlængelse af de eksisterende 2 bygninger til omklædning. Eksisterende 

flisebelægning fortsættes til sauna-bygningen. Daværende Frederikshavn 

Kommune meddelte 21. juni 2004 principiel tilladelse / dispensation til at opføre 2 

omklædningshuse på hver ca. 15 m
2
 som efterfølgende er opført i 2005.  

 

Juridiske konsekvenser 

Placeringen af bygningen vurderes at kræve en dispensation fra ovennævnte 

lokalplan § 5, stk. 2, idet bygningen ønskes opført udenfor den retningsgivende 

byggefelt, jf. planens kortbilag.  

Ansøgningen er  i nabohøring i perioden fra den 10. til den 24. august 2010.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Området er omfattet af lokalplan nr. 312-1 og bygningen vil være beliggende 

indenfor lokalplanens zone II, som er udlagt til offentligt formål, dvs. jollehavn, 

kajaksport og lign. med tilhørende landfaciliteter som ophalerplads, klubhuse 

parkering mv. Frederikshavn Vinterbadere af 1996 har påpeget  et behov for en 

saunabygning i umiddelbar tilknytning til de eksisterende omklædningsbygninger 

for vinterbaderne. Samtidig er ansøgte bygning fuldt ud tilpasset de eksisterende 

bygninger i området og vil fremstå som et harmonisk hele. Idet der er tale om en 

bygning som helt specifikt opfylder vinterbadernes helt særlige behov for 

umiddelbar nærhed til vandet, vurderes sagen ikke at medføre præcede nsvirkning 

ift. fremtidige ansøgninger om bygninger på stedet.    

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles principiel dispensation fra lokalplanen til det 

ansøgte, forudsat at der ikke indkommer væsentlige indsigelser under den 

igangværende nabohøring 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.95569/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5286 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Uddrag af ansøgning om tilladelse til saunabygning (dok.nr.97757/10) 
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8. Godkendelse af takster 2010 og 2011 for private almene 

vandværker 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen skal jf. Vandforsyningslovens § 53 godkende de private, almene 

vandværkers takster. Kommunens skal påse, at vandværket har en rimelig 

økonomi, dvs. at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de for ventede 

kommende udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, 

der overstiger det forventede behov.  

  

Forvaltningen har i 2009 anmodet vandværkerne om fremover at udarbejde 2-årige 

budgetter og takstblade for de næste 2 år, hvilket betyder at vandtaksten er politisk 

godkendt når et nyt takstår påbegyndes. Taksterne for de private, almene 

vandværker ses i bilag (alle priser er ekskl. moms). Der er angivet takst for såvel 

2010 som 2011 i tabellen. Ålbæk, Skærum, Præstbro og Understed Vandværk har 

ikke udarbejdet takstblad for 2011.  Forvaltningen har gennemgået regnskaber for 

2009 og budgetter for 2010 og 2011. Der er ikke bemærkninger til disse. Dog skal 

det nævnes, at et enkelt vandværk arbejder uden budget, men følger sidste års 

regnskab i forbindelse med fastsættelse af takster. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 takster for 2010 og 2011 godkendes af byrådet  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Takster 2010 og 2011 for private, almene vandværker (dok.nr.92302/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2463 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kihm 

 Besl. komp: PMU/BR 
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9. Takster 2011 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr, 

erhvervsaffaldsgebyr samt takster AVØ A/S  

 

Sagsfremstilling 

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

selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind 

ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller 

mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for 

affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt. Der er for år 2011 

budgetteret med udgifter på 68,5 mio. kr. og indtægter på 69 mio. kr., som 

finansieres dels gennem renovationstaksten, miljø- og genbrugsgebyret og 

erhvervsaffaldsgebyret.  

  

De nye regler for organiseringen af affaldssektoren omhandler nye bestemmelser, 

der ligeledes skal gebyrfinansieres. Det drejer sig blandt andet om 

erhvervsvirksomheders ret til at benytte genbrugspladserne samt betaling til et 

centralt affaldsdatasystem. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan virkningen 

af de nye regler for organiseringen af affaldssektoren påvirker de fremtidige takster. 

Blandt andet er det endnu ikke afgjort, hvordan kommunerne sikres let og entydig 

adgang til alle relevante oplysninger om virksomheder, der skal omfattes af 

gebyropkrævningen.  

  

Renovationstaksten 2011  

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er AVØ 

A/S, der forestår indsamling af dagrenovation. Udgifterne til AVØ A/S er for 2011 

svagt faldende i forhold til 2010.  

  

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører 

indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og 

AVØ’s administration. 

  

For 2011 foreslås følgende renovations -takster 

  

  Takster 

 2011 

Takster 

2010 

Sæk/uge 946 946 

Sæk/sommerhus  545 545 

Sæk 14. dag 576 576 

240 l cont./uge 1665 1665 

240 l cont./ 14. dag 946 946 

400 l cont./ uge 2323 2323 

400 l cont./14. dag 1326 1326 

600 l cont./uge 2786 2786 

600 l cont./14. dag 1593 1593 

800 l cont./uge 3505 3505 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8274 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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800 l cont./14. dag 1871 1871 

Molok pr. tømning 597 597 

Takst for ændring 100 100 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Miljø- og genbrugsgebyr  

Boligejere:  

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

af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap & papir samt 

administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til 

bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.  

  

De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.  

  

For 2011 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere 

  

  Gebyr 

2011 

Gebyr 

2010 

Lejligheder/helårsboliger 900 900 
Sommerhuse / værelser 650 650 

  

Alle takster er ekskl. moms. 

  

Gebyrerne opkræves samlet for de forskellige ordninger (glas, pap, papir m.v. ). 

Størrelsen af det enkelte gebyr for den enkelte ordning, jf. affaldsbekendtgørelsens § 

57, stk. 5 kan dokumenteres via afregningen fra AVØ. 

  

Omkostninger til til AVØ A/S på genbrugsområdet er uændrede i forhold til 2010, 

ca. 31, 5 mio. kr., hvorfor forslag til miljø- og genbrugsgebyr er uændret.  

  

 Erhvervsa ffaldsgebyr  

Erhvervsaffaldsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der dækker omkostninger til 

planlægning og administration i forbindelse med virksomhedernes affald. Gebyret 

dækker desuden brug af genbrugspladserne. Via erhvervsaffaldsgebyret betaler 

virksomhederne også for Miljøstyrelsens udgifter til en række nye IT-systemer, som 

kommunen, ifølge de nye regler, skal opkræve og efterfølgende sende videre til 

Miljøstyrelsen.  

  

Kommunen er derfor lovmæssigt forpligtet til at opkræve gebyret hos 

virksomhederne. Opkrævningen skal ske på basis af oplysningerne i Det Centrale 

Virksomhedsregister (CVR).  

  

Der opkræves et gennemsnitsgebyr for den del af kommunens udgifter, der dækker 

administration og planlægning. For den del, som dækker brug af genbrugspladsen, 

skal kommunen opkræve et gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladsen, 

som er differentieret i forhold til erhvervenes brug af genbrugspladsen i forhold til 

borgerne.  
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De udgifter, erhvervsaffaldsgebyret skal dække er næsten uændrede fra sidste år, 

hvorfor forslag til erhvervsaffaldsgebyrer er uændrede i forhold til 2010  

  

Erfaringen viser, at der stadig er ca. 10 % fejl i udtrækket fra CVR, hvorfor forslag til 

erhvervsaffaldsgebyrer stadigvæk er tillagt en sikkerhedsfaktor på 10%, som i 2010 

  

For 2011 foreslås erhvervsaffaldsgebyrer:  

Enhedsgebyrets størrelse  
Samlet takst 

[kr.] 
    

Håndværkere og gartnere 0-1 ansat  6000     

Håndværkere og gartnere 2-10 ansatte 9000     

Håndværkere og gartnere over 10 ansat 12000     

Øvrige virksomheder 950 
 

  

  

Alle takster er excl. moms 

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

takster for AVØ A/S. AVØ A/S takster for 2011 er vedlagt som bilag   

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 nærværende forslag til takster for 2011 anbefales til byrådets godkendelse  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

AVØ takster 2011 (dok.nr.96028/10) 
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10. Bjørneklo - Indsatsplan 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen fremlægger et udkast til indsatsplan: Bekæmpelse af bjørneklo i 

Frederikshavn Kommune. Der henvises til bilag 1 til dagsordenen. I indsatsplanen 

er redegjort for baggrunden for planen. Planen foreslås at dække hele 

Frederikshavn kommune. Tidsfrister for bekæmpelse af kæmpebjørneklo foreslås 

som følger:  

  

Sprøjtefri bekæmpelse  

1. gangs bekæmpelse inden den 10. maj  

2. gang inden 5. juni (Grundlovsdag) 

3. gang evt. skærmkapning for overlevende planter i juni -juli  

  

For bekæmpelse med glyphosat (round-up bio) 

1. bekæmpelse inden den 10. maj  

2. bekæmpelse inden 5. juni (Grundlovsdag) 

3. bekæmpelse eftersprøjtning på genvækst og evt. skærmkapning i juni -

juli måned.  

 

Alle lodsejere, der har arealer med bjørneklo inklusiv kommunen selv, bliver 

forpligtiget til at foretage bekæmpelse efter planens terminer.  For at kommunen 

ikke skal ende med at stå alene med bekæmpelsen ved private lodsejere, tror vi det 

er vigtigt, at manglende opfyldelse af et påbud om bekæmpelse følges op med en 

politianmeldelse. Det er naturligvis kun rimeligt, når lodsejerne er blevet gjort 

bekendt med de nye forpligtigelser. Derfor anbefaler forvaltningen at der gøres en 

særlig informationsindsats i forbindelse med lancering af planen i de 8 ugers 

offentlig forhøring og i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen samt i 

bekæmpelseperioden i de følgende år.  

  

Indsatsplanen foreslås at træde i kraft den 1. april 2011.  

  

Proceduren for godkendelse er, at planen skal i en 8 ugers forhøring. Indsigelser og 

bemærkninger forelægges med en indstilling til endelig vedtagelse. Herefter er der 

en 4 ugers klagefrist. 

 

Juridiske konsekvenser 

I henhold til § 1 i bek. om bekæmpelse af kæmpebjørneklo BEK nr. 862 af 10/9 

2009 får kommunen med en vedtagen plan hjemmel til at pålægge ejere eller 

brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, pligt til at bekæmpe planten 

indenfor en frist af 14 dage.  

Det skal fremgå af påbuddet, jf. bek. § 5 stk. 2:  

         at kommunen kan foretage bekæmpelsen hos lodsejeren, hvis påbuddet 

ikke efterkommes.  

         hvornår kommunen kontrollerer om påbuddet er efterkommet og at 
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bekæmpelse samtidigt kan ske.  

         at lodsejer ved manglende bekæmpelse, trods påbud herom, kan straffes 

med bøde.  

Bekæmpelse af bjørneklo indgår også som et punkt 

i krydsoverensstemmelsesbestemmelserne (KO-kontrol) for landmænd, der 

modtager landbrugsstøtte, når der foreligger en godkendt indsatsplan for området. 

Det betyder, at manglende bekæmpelse kan medføre reduktion i 

støttebeløb. Planen er derfor et nødvendigt middel til at sikre en effektiv 

bekæmpelse, jf. eksemplet fra Voer Å.  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Det skønnes at omkostningen for kommunen vil være uændret. Men for landmænd 

med lange strækninger langs vandløb og udbredte bestande kan det 

være økonomisk byrdefuldt at foretage bekæmpelse i flere omgange 

årligt. Desuden kan sanktionsmulighederne med træk i landbrugsstøtte, hvis 

bekæmpelsen ikke udføres efter planen, blive ganske bekostelig. 

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der gennem de seneste år har bredt sig kraftigt i 

Danmark og gennem sin vækst udkonkurrerer anden vegetation. I sårbare 

vandløbsnære naturarealer er det en trussel mod beskyttede naturtyper.  

Samtidig er planten giftig. Får man saft fra planten på huden, og udsætter 

man efterfølgende huden for sollys, kommer der voldsomme reaktioner - se billeder 

i planen.  

  

 

Personalemæssige konsekvenser 

Opgaven vil give en del ekstra arbejde for forvaltningen. Et skøn over arbejdet med 

at informere om planen, udstede påbud og indgive politianmeldelser er vurderet til 

omkring 6 uger i de første år.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         indsatsplanen til Bekæmpelse af bjørneklo godkendes til udsendelse i en 8 

ugers offentlig forhøring 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo (dok.nr.95536/10) 
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11. Ansøgning om opstilling af minivindmølle til 

undervisningsbrug, Hånbækvej 54, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Martec har ansøgt om opstilling af en minivindmølle på Hånbækvej 54, 9900 

Frederikshavn. Møllen skal anvendes i forbindelse med etablering af et nyt Energi - 

og Miljølaboratorium på skolen og har en totalhøjde på 9,9 meter og en 

rotordiameter på 1,8 meter. Den ansøgte mølle er jvf. den fremsendte 

dokumentation en godkendt mølletype.  

  

Ansøgningen er under screening for VVM efter Planloven jf. VVM-

bekendtgørelsens bilag 2, punkt 3. Efter samme bekendtgørelses § 2, stk. 3 må 

anlægget ikke påbegyndes, før kommunen skriftligt har meddelt bygherren, at 

anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt eller har meddelt 

tilladelse til at påbegynde anlægget efter at der er udarbejdet VVM. Forvaltningens 

vurdering af vindmøllens størrelse og miljøpåvirkning er, at denne er så beskeden, 

at der ikke skal udarbejdes VVM. 

  

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, hvor det ansøgte er beliggende.   Det 

ansøgte er beliggende i kommuneplanens rammeområde FRE.O.11.17 (området 

ved Hånbækskolen, Teknisk Skole og Teknisk Kollegium), der er udlagt t il offentligt 

formål, skoler, ikke-generende institutioner og lignende.  Der er i 

kommuneplanrammerne fastlagt en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter.   Det 

ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanrammerne.   

Kommuneplanen indeholder i retningslinje 3.5.2 bestemmelse om, at vindmøller 

skal opstilles i udpegede vindmølleparker, bortset fra husstandsvindmøller.   Efter 

retningslinje 3.5.6 kan husstandsmøller med en maksimal totalhøjde på 25 meter 

efter konkret vurdering opstilles i direkte tilknytning til eksisterende bygninger i det 

åbne land i kommuneplanens rammeområder. Bestemmelsen giver ikke mulighed 

for at opføre husstandsvindmøller i byzone. Kommuneplanens retningslinje 3.5.4 

fraviges også ved det ansøgte, da denne fastsætter, at nye vindmøller skal 

placeres i en afstand på mindst 1.000 meter fra arealer, der i kommuneplanen er 

udlagt til boligformål. I det ansøgte tilfælde placeres vindmøllen ca. 100 -150 meter 

fra områder udlagt til boligformål.   

  

Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 3.5.5, at vindmøller skal opføres med 

rørtårne i en lysegrå farve og være forsynet med 3-bladede rotorer og at såvel 

møllevinger som tårne skal fremstå reflektorfrie. Ansøger har redegjort for, at 

mølletypen, der har 5 vinger, har så højt et omdrejningstal, at der ikke vil opstå 

blinkgener fra denne. Skyggen fra møllen vil i stedet opfattes som en skygge i 

lighed med den man oplever ved en bordventilator. 

  

Ansøger har redegjort for, at vindmøllen overholder kommuneplanens retningslinjer 

om at vindmøller ikke må påvirke nabobeboelse med skygge i mere end 10 timer 

om året. Ansøger har desuden redegjort for, at møllen kan overholde de gældende 
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grænseværdier for påvirkning af omgivelserne med støj. Såfremt der meddeles 

tilladelse til det ansøgte, er det vigtigt, at det sikres at tilladelsen ikke får en 

utilsigtet præcedensvirkning, således at kommunen efterfølgende bliver nødsaget 

til at meddele tilladelse til opstilling af vindmøller i eksempelvis boligområder, hvor 

det æstetisk og visuelt vil kunne virke generende for de omboende. I det konkrete 

tilfælde er der et særligt behov for på uddannelsesinstitutionen at have en 

vindmølle opstillet, for at kunne undervise i den konkrete teknologi, hvilket efter 

administrationens opfattelse kan godtgøre, at der rent undtagelsesvist meddeles 

principiel tilladelse til det ansøgte. Fravigelsen af kommuneplanens retningslinjer 

vurderes ikke at være så omfattende, at det kræver udarbejdelse af et 

kommuneplantillæg. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         udvalget principielt godkender det ansøgte, og som begrundelse for den 

principielle tilladelse anføres, at der er et særligt behov for 

på uddannelsesinstitutionen at have en vindmølle opstillet, for at kunne 

undervise i den konkrete teknologi.  

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Sagen genoptages.  

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Ansøgning af 17. maj 2010 (dok.nr.95541/10) 
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12. Vindmølleplanlægning 2010 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med processen for udarbejdelse af vindmølleplan, er der i perioden 

19. maj til 16. juni 2010 afholdt foroffentlighedsfase samt borgermøde den 1. juni 

2010. 

  

Forvaltningen har i løbet af foroffentlighedsfasen modtaget 12 bemærkninger. 

Bemærkningerne er samlet i "Bemærkninger fra foroffentlighedsfasen" (bilag 1), 

hvor også forvaltningens bemærkninger hertil fremgår.  

  

Forvaltningens bemærkninger er udarbejdet med udgangspunkt i 

beskyttelseshensyn for møller med maksimalhøjde på 125 meter.  

  

Forvaltningen vil på mødet præsentere en oversigt over de områder, som efter 

forvaltningens vurdering bør indgå i vindmølleplanen.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         det videre arbejde gøres med udgangspunkt i 125 meter -kortet  

         der fastsættes en minimumsgrænse på 3 møller for hvert område  

         der planlægges for opsætning af møller med totalhøjde på 125 - 150 

meter  

         der arbejdes videre med 4 - 6 områder  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Udvalget tiltræder indstillingen. 

Erik Sørensen og Pia Karlsen ønsker dog ikke at arbejde videre med område 2. 

Hermed bort falder område 2. 

Beslutningen sker med den forudsætning, at område 1 betragtes som et 

selvstændigt område.  

Erik Sørensen kan ikke tiltræde at arbejde videre med område 1.  

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Bemærkninger fra foroff..pdf  (dok.nr.97988/10) 
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13. Planlægning for etablering af biogasanlæg i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i visionen i Energibyen Frederikshavn om 100 % omstilling af 

energiproduktionen til vedvarende energikilder inden 2015 for et geografisk område 

omkring Frederikshavn by, vil Forvaltningen igangsætte planlægningen for 

etablering af et biogasanlæg i Frederikshavn Kommune. Projektet forudsætter 

udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg med VVM redegørelse og 

miljøvurdering.  

  

Det forventes at biogasproduktionen skal udgøre 1/3 af den samlede 

energiproduktion til den nævnte omstilling, mens vindenergi og energi på affald 

udgøre de resterende 2/3. Den biogas anlægget forventes at producere påtænkes 

leveret til naturgasnettet.  

  

Der er på foranledning af Frederikshavn Forsyning udarbejdet et forprojekt for 

etablering af et sådant biogasanlæg. For projektet peger på, at den mest optimale 

placering af et biogasanlæg ud fra biomassepontentialets fysiske tilstedeværelse, 

vil være i den sydvestlige del af kommunen med et antal satellitmodtagerstationer 

placeret i en vis afstand fra værket placeret ud fra trafikale eller andre 

planlægningsmæssige forhold.  

  

I forbindelse med den kommende planlægning vil der blive foretaget en nærmere 

vurdering og analyse af anlæggets placering. Når analyseresultatet foreligger og 

inden 1. offentlighedsfase igangsættes, vil Plan- og Miljøudvalget få mulighed for at 

tage stilling til placeringsmulighederne.  

  

Der er taget kontakt til Landbo Nord med henblik på at undersøge landmændenes 

interesse for at levere gyllemateriale til anlægget, der vil udgøre hovedparten det 

nødvendige biomassemateriale til anlæggets drift. Den foreløbige tilbagemelding 

fra landmændene går på, at interessen vil være betinget af en afklaring omkring 

projektets realisering og prisen på en eventuel håndteringsafgift.  

  

Der er ligeledes taget kontakt til biogassekretariat ved Miljøcenter Århus med 

henblik på at trække på sekretariatets viden og ekspertise.  

  

Planforløbet forventes at strække sig over 1½ år. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         planlægningsarbejdet igangsættes 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  
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14. Udlagte arealer til bolig- og erhvervsformål 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget har ønsket at danne sig et overblik over arealer, som i 

kommuneplanen er udlagt til bolig- og erhvervs formål, men som endnu ikke er 

udnyttet. 

  

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de udlagte arealer i  Skagen, 

Frederikshavn og Sæby. Arealer i oplandsbyerne er ikke medtaget. Der er bl.a. 

redegjort for:  

 arealernes størrelse  

 om arealerne er lokalplanlagt  

 om arealerne er byggemodnet  

 et skøn over rummelighedens størrelse  

 ejerforhold  
 evt. forudsætninger for en videre planlægning af områderne  

I oversigten indgår rammeområder, der er udlagt som perspektivområder. 

Perspektivområder er områder, der afventer yderligere undersøgelser og 

afklaringer med staten inden områderne kan lokalplanlægges.    

  

Opgørelsen af rummeligheden er i enkelte tilfælde baseret på et skøn. Der er 

ikke konsekvent foretaget konkrete besigtigelser, ligesom det ikke er unders øgt, om 

privat udstykkede grunde, der endnu ikke er bebygget,  er solgt videre og dermed 

ikke udgør en reel rummelighed. 

  

Der er vedlagt et kortbilag over områdernes placering. De viste områder udgør et 

helt rammeområde, men i enkelte tilfælde som f.eks. vedr. område SAE.B.03.05 

(område øst for Holger Pachs Vej i Sæby) er det kun en mindre del af 

rammeområdet, der ikke er udnyttet. Dette fremgår som en bemærkning i 

oversigten. 

  

Endvidere vedlægges oversigt, hvoraf det fremgår, hvor kommunen har bolig- og 

erhvervsgrunde til salg i hele kommunen.  

  

Forvaltningen har desuden udarbejdet en oversigt over lokalplaner, som byrådet 

har vedtaget siden kommunesammenlægningen i januar 2007.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

  sagen til drøftelse 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Udvalget drøftede sagen og konstaterede på baggrund af materialet, at der især i 

Sæby området ikke er yderligere salgbare kommunale byggegrunde til boliger. 

Udvalget anmoder på baggrund heraf Økonomiudvalget om at søge sådanne 

tilvejebragt ved byggemodning eller under alternativer, idet Plan- og miljøudvalget 

vil følge op med lokalplanlægning i fornødent omfang. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Udlagte områder til erhverv og boligformål_16.09.2010.pdf (dok.nr.109466/10) 

Nyt_Kortbilag_Skagen_A3.pdf  (dok.nr.110145/10) 

Kortbilag Frederikshavn_A3.pdf (dok.nr.98181/10) 

Kortbilag_ Saeby_A3.pdf  (dok.nr.98177/10) 

Kortbilag - Erhvervsgrunde til salg pr. august 2010 (dok.nr.96456/10) 

Kortbilag - Boliggrunde til salg pr. august 2010 (dok.nr.96455/10) 

Oversigt over vedtagne lokalplaner  (dok.nr.96186/10) 
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15. VVM redegørelse vedr. sandindvinding på Skagen 

Nordstrand  

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Kystdirektoratet indvundet sand 

fra Skagen Nordstrand siden 1983. Indvindingen omfatter maksimalt 60.000 m
3
 

sand årligt og foregår fra strandkanten, hvorefter sandet transporteres over land til 

kystfodring på arealerne nord og syd for Skagen by. 

   

Den nuværende tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til indvinding af sand er 

udløbet. Kystdirektoratet og Frederikshavn Kommune ønsker at fortsætte den hidtil 

gennemførte indvinding, og der skal derfor ansøges om en fornyet tilladelse. Der vil 

være tale om samme indvindingssted og samme årlige indvundne mængde.    

  

  

Kystdirektoratet udarbejdede i 2009 rapporten "Kystfodring Skagen - Undersøgelse 

af alternative løsningsmodeller 2009". Rapporten konkluderer, at der p.t. ikke findes 

en bedre model til gennemførsel af sandfodring ved Skagen end den hidtil 

anvendte.  

   

  

Sandindvindingsområdet er beliggende indenfor habitatområde nr. 1 Skagens Gren 

og Skagerrak. Ifølge råstofloven skal en ansøgning om forlængelse af 

sandindvindingen på Skagen Nordstrand ledsages af en VVM redegørelse, der 

bl.a. vurderer sandindvindingens indflydelse på habitatområdet,  herunder 

klitdannelsen på land samt bevarelsen af sandbanker med lavvandet vedvarende 

dække af havvand.  

   

På baggrund heraf vil forvaltningen i samarbejde med Kystdirektoratet igangsætte 

udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM redegørelse og miljøvurdering for 

indvinding af sand på Skagen Nordstrand.  

 

Juridiske konsekvenser 

Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en 

vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Denne vurdering vil indgå 

i VVM-redegørelsen. 

  

 Ifølge bekendtgørelse af lov om råstoffer kan tilladelse til indvindinger, der må 

antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kun meddeles på baggrund af en 

vurdering af de miljømæssige konsekvenser, hvor offentligheden, myndigheder og 

organisationer har haft lejlighed til at udtale sig. Heri ligger kravet om en VVM 

redegørelse.  
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Ifølge Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer skal der udarbejdes en 

miljøvurdering, hvis den planlagte anvendelse af området vil påvirke miljøet 

væsentligt efter en række kriterier, der fremgår af loven. Kommuneplantillægget 

vurderes at være omfattet af loven og miljøvurderingen vil indgå i VVM-

redegørelsen. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM redegørelse og 

miljøvurdering for indvinding af sand på Skagen Nordstrand igangsættes i 

samarbejde med Kystdirektoratet  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  
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16. Forslag til Lokalplan SAE.E.03.61.01 for en genbrugsplads 

på Ousenvej i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Den gamle genbrugsplads på Ousenvej i Sæby, som servicerer Sæby by, er ved at 

være nedslidt. Affaldsselskabet AVØ AS vurderer derfor, at der er behov for en 

modernisering, både af hensyn til driften og personalefaciliteterne.  

  

Genbrugspladsen har hidtil ligget på lejet jord, men Byrådet besluttede på mødet 

den 24.juni 2009, at undersøge mulighederne for at erhverve arealet, hvorpå den 

nuværende genbrugsplads er beliggende.  

  

Arealet er nu erhvervet af kommunen, og forvaltningen har i samarbejde med 

rådgiver udarbejdet forslag til Lokalplan SAE.E. 03.61.01, som åbner mulighed for 

etablering af en genbrugsplads, der opfylder nye krav til indretning og drift af 

genbrugspladser samt etablering af anlæg til kompostering af haveaffald. Ny 

bebyggelse på arealet må ikke overstige 8,5 meter eller 2 etager, og området skal 

afskærmes af beplantningsbælter langs østligt- og vestligt skel. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

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

Lokalplan nr. SAE.E.03.61.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.18 udsendes i 

offentlig debat  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

SAE.E.03.61.01 7 - ØU15.09.1010.pdf (dok.nr.105321/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5127 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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17. Forslag til Lokalplan nr. FRE.O.11.13.01 - Toftegården i 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

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

skulle søges sikret ved en lokalplanlægning.  

  

På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 

FRE.O.11.13.01 for Toftegården i Frederikshavn. Lokalplanen sikrer institutionens 

eksistens, og åbner derudover op for opførelse af en ridehal i forbindelse med de 

eksisterende bygninger.  

  

Toftegården er kommunalt ejet og udlejes til "Toftegårdens Dyrevenner". Stedet 

fungerer som et sted, hvor det skal være muligt at holde dyr, som man ikke har 

mulighed for eller ønsker at holde derhjemme, såsom, heste kaniner, marsvin mv. 

På Toftegården er der plads til 22 heste og i kaninstalden er der 30 bokse til 

kaniner, marsvin mv. Arealerne omkring gården anvendes til afgræsning, luftning 

ridning mv.  

  

Lokalplanområdet udgør ca. 5,3 ha og ligger som et grønt rekreativt areal i den 

vestlige del af Frederikshavn by. Området er omgivet af bolig- og erhvervsområder 

samt et areal mod syd, som er planlagt til opførelse af et hospice.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er udarbejdet 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 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

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

Lokalplan nr. FRE.O.11.13.01 udsendes i offentlig debat 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18510 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Dagordenspunkt 12.08.2010 - Fremtiden for Toftegården, Toftegårdsvej 40,i 

Frederikshavn (dok.nr.85708/10) 

FRE O 11 13 01-ØU15.09.10.pdf (dok.nr.105327/10) 
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18. Forslag til Lokalplan FRE.B.10.06.01, Gl. Skagensvej, 

Frederikshavn og Forslag til kommuneplantillæg 09.19 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Boligforeningen Vesterports orientering på Plan- og 

Miljøudvalgsmødet den 8. september 2009 er der gennemført en 

arkitektkonkurrence for en ny boligbebyggelse på arealet mellem Gl. Skagensvej og 

Buhlsvej i Frederikshavn. Med baggrund i konkurrenceresultatet er der nu 

udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg 09.19, der vil 

muliggøre det vindende projekt. Den udarbejdede bebyggelsesplan opdeler 

området i 4 forskelligartede boligkvarterer med hver sin karakter med et åbent 

strøg, der forbinder bebyggelsen med byparken Plantagen på den modsatte side af 

Gl. Skagensvej. Det sydøstligste kvarter påtænkes indrettet som ældre - og 

handicapboliger.  

  

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre en højere 

bebyggelsesprocent og en højere bebyggelse på en del af området.  

  

Lokalplanområdet grænser mod nord og syd op til eksisterende boligbebyggelse, 

mod vest grænser lokalplanområdet op til Buhlsvej og mod øst Gl. Skagensvej. 

Vejadgang til området sker fra disse to veje.  

  

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af i alt  114 boliger enten som 1 til 2 

etages bebyggelse eller for et mindre del som etageboliger i op til 5 etager. 

Lokalplanforslaget indebærer, at den bevaringsværdi ge bygning, Buhlvej 10, det 

tidligere kontumatshus, nedrives. 

  

Bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015 

byggeri. 

  

Der er i det nye Bygningsreglement 2010 sket en opstramning af kravene til 

nybyggeriets energiforbrug. I BR 10 er lavenergiklasse 1 afløst af Energiklasse 

2015, hvor kravet til energiforbrug er skærpet 10 - 15% i forhold til lavenergiklasse 

1. Det foreslås, at Energiklasse 2015 indsættes som fremtidig krav i 

lokalplanlægningen.  

 

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 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8223 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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lokalplan FRE.B.10.06.01 og kommuneplantillæg nr. 09.19 udsendes i 

offentlig debat  

         der i dette lokalplanforslag og i fremtidige lokalplaner stilles krav om, at 

byggerier skal opføres som minimum Energiklasse 2015, jf. BR10.  

  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

 Anbefales, idet lokalplanområdet foreslås udvidet med matr. nr. 25o Flade 

Frederikshavn Jorder og nr. 264 Frederikshavn Bygrunde.  

  

Plan- og Miljøudvalget anmodes om at optage særskilt sag vedrørende princip om 

Energiklasse 2015 til behandling, og efterfølgende forelæggelse for byrådet via 

Økonomiudvalget.  

  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

LPforslag_FRE.B.10.06.01.pdf  (dok.nr.112141/10) 
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19. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.03.06.01 og 

kommuneplantillæg 09.10 for boligområde ved Remisen, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanen omfatter et område til boligformål med helårsboliger i form af 

henholdsvis åben-lave og tæt-lave boliger. Til lokalplanen er knyttet 

et kommuneplantillæg 09.10. Lokalplanen aflyser en eksisterende Lokalplan 

SKA.207.B for den østligste del af lokalplanområdet.  

  

Lokalplanen omfatter arealerne ved den tidligere remisebygning til Nordjyske 

jernbaner, nord for jernbanen og syd for Markvej. Ved lokalplanen skal 

nye boliger have samme bygningsmæssige udtryk som de eksisterende huse, 

omfattet af Lokalplan SKA.207.B, ligesom remisens og en tidligere garagebygnings 

bevaringsværdier skal sikres.   

  

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg 09.10 har været offentliggjort i 

perioden 12. maj til 7. juli 2010, ligesom der er offentliggjort en miljøscreening af 

planerne. Der er indkommet 4 indsigelser, der omhandler adgangsforhold og 

parkering, sikring af karakteren af ny bebyggelse samt støjforhold. Indsigelserne 

giver kun anledning til mindre justeringer af bestemmelser om støjforhold og 

bygningsforhold.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SKA.B.03.06.01 og Kommuneplantillæg 09.10 vedtages endeligt 

med forvaltningens indsigelsesnotat af 29.juni 2010  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Indsigelsesnotat af 12. august 2010 (dok.nr.95307/10) 

Kommuneplantillæg 09.10 (dok.nr.95306/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2656 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Lokalplan SKA.B.03.06.01 Boligområde ved Remisen, Skagen (dok.nr.95305/10) 

Dagsordenspunkt 21.04.2010 - Forslag til Lokalplan SKA.B.03.06.01 (tidligere SKA.200.C5) og 

kommuneplantillæg 09.10 - Boligområde ved Remisen, Skagen (dok.nr.44006/10) 
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20. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.02.01.02 - 

Skolevangsvej 57, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.02 har i perioden fra den 9. juni 2010 til den 4. 

august 2010 været fremlagt til offentlig debat. Forslaget omfatter et areal på godt 1 

ha. og skaber mulighed for at udstykke 5 grunde fra den omhandlede ejendom. 

Eksisterende bolig - Elling Gl. skole - på den nordlige del af ejendommen bevares. 

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan FRE.B.02.01.02 vedtages uændret i forhold til det tidligere 

fremlagte forslag 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Lokalplan FRE.B.02.01.02 Skolevangsvej 57 (dok.nr.93008/10) 

Dagsordenpkt. 26.05.2010 - Forslag til Lokalplan FRE.B.02.01.02 - Åben lav boligbebyggelse 

Skolevangsvej 57 i Elling (dok.nr.59932/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2050 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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21. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.13.14.02 - 

Boligområde/institution ved Koktvedvej, Frederikshavn, samt 

kommuneplantillæg nr. 09.13 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanområdet omfatter et område på knap en ha. til institutions- og boligformål 

beliggende umiddelbart øst for nuværende bofællesskab Koktvedparken og ned 

mod Musikkvarteret. Lokalplanen muliggør etablering af et bofællesskab i form af 

tæt lav byggeri, som er velegnet til fysisk og psykisk handicappede.  

  

Lokalplanforslag FRE.B.13.14.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.13 har 

været offentliggjort i perioden fra 9. juni til 4. august 2010. Der er modtaget 2 

bemærkninger, hvoraf den ene er fra bygherre.  

  

I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag gives der ved den endelige 

vedtagelse mulighed for en mindre taghældning, og kravet om tilslutning til 

fællesantenneanlæg fjernes. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at 

Lokalplan FRE.B.13.14.02 og Kommuneplantillæg nr. 09.13 vedtages 

endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 12. august 2010 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Anbefales.  

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. september 2010  

Godkendt.  

  

Fraværende: Birthe Marie Pilgaard, i stedet deltog Brian Kjær  

 

Bilag 

Dagordenspkt. 26.05.2010 - Forslag til Lokalplan FRE.13.14.02 - Bofællesskab på Koktvedvej samt 

Kommuneplantillæg nr. 09.13  (dok.nr.59933/10) 

Lokalplan FRE.B.13.14.02 Boligområde/institution ved Koktvedvej (dok.nr.93739/10) 

Kommuneplantillæg nr. 09.13.pdf  (dok.nr.93738/10) 

Indsigelsesnotat af 12. august 2010 (dok.nr.93740/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3819 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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22. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.03.08.01 - 

Centerområde ved Chr. X´s Vej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanområdet er beliggende imellem Chr. X´s Vej og jernbanen - i periferien af 

Skagen bymidte. I området ligger en trælasthandel med vareudsalg, en tøjbutik 

samt bygninger fra det tidligere Skagen Posthus.  

  

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens 

bymidteafgrænsning til centerformål, hvor der kan etableres detailhandelsbutikker, 

kontorer, caféer, spise- og overnatningssteder mv. samt helårsboliger.  

  

I overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelsstruktur kan der inden for 

lokalplanområdet etableres én detailhandelsvirksomhed med særligt 

pladskrævende varegrupper på maks. 7000 m
2
 bruttoetageareal, herunder et 

vareudsalg på maks. 2000 m
2
. Det samlede areal til detailhandelsformål må ikke 

overstige 12.500 m
2 

bruttoetageareal.  

  

Bygningsmæssigt tilstræbes en samhørighed med resten af bymidteområdet dog 

således, at der i området kan tillades højere facader, mindre taghældninger og 

andre materialer, som konsekvens af områdets udvidede anvendelsesmuligheder. 

  

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 7. april til 2. juni 2010. Der 

er modtaget 4 indsigelser, herunder fra Miljløcenter Århus. Som følge heraf foreslås 

arealet nord for kirkegården, beliggende uden for bymidteafgrænsningen, udskilt 

som et selvstændigt område til pladskrævende varegrupper. Desuden foreslås 

dagligvarebutikker udtaget af området.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SKA.C.03.08.01 og Kommuneplantillæg 09.10 vedtages endeligt 

med forvaltningens indsigelsesnotat af 28. juli 2010  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Beslutning Økonomiudvalget den 15. september 2010  

Udsættes.  

 

Bilag 

Kommuneplantillæg nr. 09.06 (dok.nr.80292/10) 

Dagsordenspkt. 24.03.2010 - Forslag til Lokalplan SKA.C.03.08.01 (tidligere SKA.200.C4) og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/1144 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Kommuneplantillæg 09.05 for et centerområde ved Chr. X´s Vej, Skagen (dok.nr.34184/10) 

10.08.25 endelig lokalplan.pdf  (dok.nr.98262/10) 

79355-10_v1_Indsigelsesnotat LP SKA.C.03.08.01.DOC (dok.nr.98232/10) 
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23. Orienteringssag - Ansøgning om jordvarmeanlæg, Palm 

City område 1 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg i område 

1 i Palm City. 

  

Ansøgningen omfatter 145 vertikale boringer af hver 60 meter - en boring pr 

ejendom.  

  

Ansøgningen har været i høring internt angående grundvandsinteresser og der er 

ingen bemærkninger.  

  

Forvaltningen forventer, at godkende ansøgningen.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Til orientering.  

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/7693 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU 
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24. Orienteringssag - Afgørelser fra klageinstanser 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har til udvalget orientering udarbejdet en skematisk oversigt 

over afgørelsessager i Statsforvaltningen Nordjylland, Miljøklagenævnet og 

Naturklagenævnet i perioden 1. juni 2009 til den 30. juni 2010.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Til orientering.  

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Oversigt over afgørelse fra klageinstanser fra 01062009-30062010 (dok.nr.97016/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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25. Efterretningssag - Afgørelse fra Statsforvaltningen, 

Havnepromenaden 1, 9300 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune har fra en nabo modtaget klage over højden på udhuse 

opført i tilknytning til boliger på Havnepromenaden 1 - 16 i Sæby. Klagen vedrører 

overskridelse af en aftale om højde i forhold til naboejendommen. Aftalen var 

indgået mellem de 2 ejendomsejere i forbindelse med en nabohøring foretaget af 

Sæby kommune inden opførelse af udhusene. Sæby kommune havde ved 

meddelelse af dispensation stillet som betingelse, at aftalen mellem de 2 

ejendomsejere blev dokumenteret overholdt, inden en byggetilladelse kunne 

meddeles.  

  

Frederikshavn kommune har behandlet klagen og afgjort, at overskridelsen 

(påklaget byggehøjde på 1,72 m i forhold til det aftalte 1,60 m) var af underordnet 

betydning.  

  

Denne afgørelse blev påklaget til Statsforvaltningen, som ophævede kommunens 

afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling og afgørelse. Statsforvaltningen 

kunne ikke med fornøden sikkerhed konstatere, at Frederikshavn kommune havde 

inddraget de væsentlige, relevante hensyn, som byggelovgivningen tilsigter at 

varetage.  

  

Statsforvaltningen stillede samtidig spørgsmål ved, om kommunen lovligt kunne 

stille vilkår om overholdelse af en privatretlig aftale indgået mellem bygherren og 

ejeren af naboejendommen.  

  

Frederikshavn kommune har taget dette til efterretning og derefter frafaldet krav om 

dokumentation for overholdelse af den privatretlige aftale.  

  

Klagen er derefter henvist til evt. afgørelse ved domstolen/civilt søgsmål.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Til efterretning.  

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Svarbrev til klager (dok.nr.76946/10) 

Følgeseddel (dok.nr.80034/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16799 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: linl 

 Besl. komp: PMU 
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Afgørelse fra Statsforvaltningen (dok.nr.94509/10) 
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26. Efterretningssag - Afgørelse fra Statsforvaltningen, 

Strandgade 26, 9300 Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune har meddelt påbud om, at en altan, der er udvidet uden 

tilladelse, skal ændres til oprindelig størrelse.  

  

Afgørelsen er påklaget til Statsforvaltningen, som har givet klagen opsættende 

virkning og samtidig videresendt den til behandling i Naturklagenævnet.  

  

Naturklagenævnet har ikke modtaget klagegebyr fra klager, og klagen bliver derfor 

ikke behandlet.  

  

Efterfølgende har Statsforvaltningen afvist at tage stilling til klagen og samtidig gjort 

opmærksom på, at klagens opsættende virkning er bort faldet.  

  

Teknisk forvaltning har derefter givet ejer en ny frist for overholdelse af påbuddet.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

  

 sagen til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. august 2010  

Til efterretning.  

Fraværende: Paul Rode Andersen  

 

Bilag 

Afgørelse fra Statsforvaltningen af 8. juli 2010 (dok.nr.79510/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15090 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: linl 

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

 

Underskrifter: 

 

      

John Christensen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Pia Karlsen 
   

      

Erik Sørensen 
   

 

      

Paul Rode Andersen 
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