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1. Dispensation til større bebyggelse på ejendommen Sct. 

Laurentii Vej 72, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Rådgiver ansøger på vegne af ejer om dispensation fra lokalplanens bestemmelser 

om bebygget areal med henblik på mere bebyggelse på ovennævnte ejendom.  

  

Den 10. maj 2010 blev der meddelt byggetilladelse til nybygning med en sådan 

størrelse, at det bebyggede areal netop udgjorde 50 % af grundarealet lig 

lokalplanens bestemmelse samt delvis ændring af en af ejendommens lejligheder til 

butik.  

  

Nybygningen ønskes øget med 10 m
2
 således, at det samlede bebyggede areal 

udgør 52,1 % af grundarealet. Ansøgningen begrundes med ønske om bedre 

indretning herunder også handicapvenlighed.  

  

Der henvises endvidere til Plan- og Miljøudvalgets beslutning vedrørende 

ejendommen Sct. Laurentii Vej 43.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.C.03.02 og omfattet af 

lokalplan SKA.200.C.1.  

  

Heraf fremgår, at det bebyggede areal max. må udgøre 50 % af grundarealet. 

herud over kan på grunde mindre end 600 m
2
 opføres et udhus på max. 20 m

2
 og 

et udhus på under 10 m
2
. 

  

Opholdsarealkravet udgør 15 % for erhvervsareal og 50 % for boligareal. Parkeri ng 

i overensstemmelse med gældende regulativ, herunder køb i P-fonden.  

  

 

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 formålsbestemmelserne og de 

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

fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Tilbage i 1997 er der meddelt byggetilladelse til indretning af 4 lejligheder på 

ejendommen. Der er bl.a. stillet som vilkår, at der anlægges min. 4 

parkeringspladser jf. § 5 stk.2 i parkeringsregulativet. Der er ikke stillet konkret krav 

til størrelsen af opholdsareal. Der er i tilladelsen henvist t il lokalplan nr. 100-C.10 

delområde 2, hvoraf fremgår, at der indenfor hver grund skal friholdes 100 % af 

boligarealet til opholdsareal.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9055 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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I forbindelse med det ansøgte byggeprojekt nedrives eksisterende udhus, og der 

opføres nybygning på de arealer, der har været til rådighed til parkering og 

opholdsareal.  

  

Den nuværende bebyggelse har et etageareal på 276 m
2
, heraf erhverv 45 m

2
.  

  

Krav til opholdsareal udgør 15 % for erhverv og 50 % for bolig, i alt 122 m
2
. 

  

Parkeringskrav udgør de oprindelig krævede 4 p-pladser og 1 ekstra p-plads til 

erhverv, i alt 5 p-pladser.  

  

I forbindelse med det nu påtænkte større nybyggeri med et samlet etageareal på 

131 m
2
 er der et yderligere krav på opholdsareal på 50 % svarende til 65 m

2
 og 

parkeringskrav på 2 p-pladser j f. regulativet.  

  

Grundarealet udgør 449 m
2
. Det samlede bebyggede areal udgør efter det større 

nybyggeri 266 m
2
 inkl. 2 udhuse. Frit restareal på grunden udgør 183 m

2
, 

heraf udgør ca. 16 m
2
 smalle ikke brugbare arealer mellem bygning og skel.  

  

Samlet krav til opholdsareal 187 m
2
. Et så stort opholdsareal er ikke til stede på 

grunden. Endvidere er der ingen plads til parkering. Dette kan løses ved indbetaling 

til parkeringsfonden.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at opholdsarealkravet skal være tilgodeset i dette 

konkrete tilfælde, da nybyggeriet netop placeres på arealer, der tidligere har 

indgået som del af opholdsarealet. Det ses ikke helt særlige grunde til at fravige 

dette princip. 

  

Der ses på den baggrund ikke mulighed for dispensation fra lokalplanens 

bestemmelse om max. tilladt bebygget areal.  

  

Endvidere vurderes en boligstørrelse på 120 m
2
 fordelt på 2 etager, som oprindelig 

ansøgt, som en ganske fornuftig størrelse, der også muliggør handicapvenlig 

indretning. 

  

Der har ikke været iværksat naboorientering.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles afslag på ønske om dispensation fra bestemmelserne om 

bebygget areal i Lokalplan SKA.200.C1. Ansøger henvises til at realisere 

det oprindelige projekt, hvortil byggetilladelse er meddelt   

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010 

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 
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Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.111885/10) 

Dispensationsansøgning (dok.nr.107647/10) 
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2. Ny bebyggelse Damstedvej 27, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger om principiel tilladelse til opførelse af ny bebyggelse på 

ovennævnte ejendom, speciel ønskes udvalgets stillingtagen til omfanget af 

påbygning. 

  

Damstedvej 27 udgør en ud af i alt 6 familieboliger/statslånshuse, der 

bebyggelsesplanlægningsmæssig er karakteriseret som unik med en særlig 

kulturhistorisk betydning.  

  

Lokalplanen for Vesterby tilstræber med de særlige restriktioner, der gælder for 

disse ejendomme at sikre områdets bebyggelsesplan fastholdt med nuværende 

placering og udformning, således at den samlede bebyggelse fortsat vil fremstå 

som en helhed. 

  

Husene omfatter hovedhus i 1½ etage beliggende parallel med Damstedvej og 

mod syd er der udstikkende vaskehuslænger med fladt tag.  

  

Nybygningen er udført med hovedhus placeret helt samme sted og med samme 

ydre mål, taghældning mv. som nuværende bebyggelse. Mod syd er der udført 

udstikkende tværfløj, dels som erstatning for udstikkende vaskehuslænge og 

garage. Oven på denne tværfløj etableres tagterrasse. 

  

Tværfløjen udføres med en relativ stor dybde. Dette begrundes med behov for 

yderligere areal.  

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal udføres som lavenergihuse, 

klasse 1. Den ansøgte bebyggelse skal fastholdes i ydre omfang og højde j f. 

overfor beskrevet. Det betyder, at boligens nettoareal med en skunkhøjde på 90 

cm. på 1. sal reduceres med i alt ca. 24 m
2
. Ansøgte påbygning har et nettoareal 

på ca. 24 m
2
. Ejendommens netto boligareal vil efter nybyggeri være uændret i 

forhold til nuværende bebyggelse.  

  

Ejendommen Damstedvej 27 har et grundareal på 980 m
2
. Nybygningen har et 

bebygget areal på 110 m
2
 svarende til 11 % af grundarealet og et etageareal på 

150 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 15 %. 

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.242.B. Heraf fremgår for denne 

ejendom, at nyt hovedhus skal placeres samme sted som det nedrevne hovedhus. 

Det nye hovedhus skal som hovedregel indordne sig under de øvrige 5 

bebyggelsers proportioner og byggestil, således, at den samlede bebygg else 

fremstår som en helhed.  

  

Af § 8.5 fremgår, at påbygninger såsom karnapper, udskud, mellembygninger eller 

lignende skal udføres lavere end hovedhuset og må ikke dominere eller tilsløre 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9354 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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husets hovedretning. Udskud må ikke placeres på gavle.  

  

Af § 8.13 fremgår, at altaner må etableres oven på eksisterende og nye mindre 

påbygninger og karnapper med flade tage, hvis der er en mindste afstand til 

naboskel på 2,5 meter, og altanen højst udgør 1/3 af facadens længde.  

  

Af § 8.25 fremgår, at vinduer skal som hovedregel være i højformat eller 

kvadratiske. Der kan dog tillades større sammenhængende glaskonstruktioner, når 

disse efter Byrådets vurdering er i overensstemmelse med husets arkitektur.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

mål og anvendelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Nuværende bebyggelse på Damstedvej 27 består af hovedhus på 7,7 x 10,8 meter 

i 1½ etage og påbygning mod syd på 3,5 x 3 meter med faldt tag samt større 

garage i østskel. 

  

Påbygningen ønskes forøget i størrelse til ca. 6,0 x 5 meter med fladt tag - en 

bredde lig halvdelen af hovedhusets længde og en længde på ca. 3/4 af 

hovedhusets dybde. 

  

Påbygningen er lavere end hovedhuset og vurderes ikke at sløre eller dominere 

hovedhusets hovedretning, der er parallel med Damstedvej.  

  

Generelt vurderer Forvaltningen, at påbygninger bør være af mere beskeden 

størrelse, men på statslånshusene, hvor hovedhusets dimensioner er givet på 

forhånd vurderes den ansøgte størrelse acceptabel.  

  

Altaner må etableres oven på mindre påbygninger og karnapper med flade tage, 

når altanen max. udgør 1/3 af facadens længde. Altaner i sådanne tilfælde er reelt 

en mindre tagterrasse. 

  

Her er der tale om tagterrasse i hele påbygningens længde, dog kun med en 

bredde på 1/3 af facadelængden.  

  

En så omfattende tagterrasse betyder, at bygningen får karakter af bebyggelse i 2 

etage. Naturklagenævnet har i sag om lignende tagterrasse stadfæstet denne 

opfattelse. 2 etages bebyggelse er i strid med lokalplanens bestemmelse, og 

terrassen som ansøgt kan ikke sidestilles med en altan.   

  

Tagterrassen skal reduceres i dybden, så den får karakter af altan. Altan på gavl 

må gives en dybde på 1,20 meter. At fastholde denne dybde også på facaden er 

måske for restriktiv, men hvilken dybde er relevant i stedet. En karnap har typisk et 

vinduesfag i siden og holder sig under 1,20 meter i dybden. En mindre påbygning 
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er måske dybere, vurderingen af dette vil tage udgangspunkt i hovedhusets 

dimensioner. 

  

I det konkrete tilfælde kunne vælges 1/3 af påbygningens længde svarende til 2 

meter. Herved fastholdes også karakteren af bebyggelsen i 1½ etage.  

  

Nybygningen vinduesarealer inkl. havedøre mv. vurderes i overensstemmelse med 

lokalplanens bestemmelser i § 8.25. De viste glasarealer i begge gavle af 

hovedhuset vurderes ikke tilpasset husets arkitektur og bør reduceres til 

henholdsvis det viste dobbeltvindue og dobbeltdøren.  

  

Der er ikke i lokalplanen optaget bestemmelser for udførelse af kvist flunke. De viste 

glasflunke godkendes.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 påbygningens størrelse godkendes som ansøgt  

  

 tagterrasse reduceres i størrelse, således at denne får karakter af altan, 
max. dybde 1/3 af påbygningens længde  

  

 glasarealer i hovedhusets gavle reduceres til kun at være dobbeltvindue og 
dobbeltdør  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Sagen genoptages efter besigtigelse. 

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.111882/10) 

Ansøgning Damstedvej 27, Skagen (dok.nr.109517/10) 

Situationsplan (dok.nr.111964/10) 

Facader (dok.nr.109516/10) 
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3. Ny boligbebyggelse Donbækvej 26, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med offentlighedsfasen for Kommuneplan 2009-2020 fremsendte 

mægler på vegne af ejer forslag om inddragelse af del af ovennævnte ejendom til 

boligbebyggelse.  

  

Forslaget indeholder opførelse af 7 parcelhuse på relativ store grunde mellem 

Donbækvej og gl. Kilden (Ryetsvej, Lillevej, Fylleledvej).  

  

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplanen besluttedes, at forslaget ikke gav 

anledning til bemærkninger og, at mulighederne for at udlægge nyt areal til 

boligformål vurderes efterfølgende og, at der i givet fald udarbejdes et 

kommuneplantillæg for området. 

  

Forslaget er nu genfremsendt med henblik på konkret stillingtagen. Ønsket 

begrundes bl.a. med, at anderledes attraktive store byggegrunde til boligformål vil 

give øgede muligheder for bosætning i Frederikshavn Kommune.  

  

Arealet er beliggende i landzone umiddelbart øst for gl. Kilden. Det udgør ca. 3,8 

ha. og er en del af landbrugsejendommen Donbækvej 26.  

  

Arealet er beliggende i kystnærhedszone A, del af geologisk beskyttelses- og 

interesse område, del af særligt værdifuldt landskab og særligt værdifuldt 

naturområde, del af økologisk forbindelse samt del af værdifuldt kulturmiljø.  

  

Arealet er endvidere omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinje 

omkring Fylleled og Vandværksskoven. Arealet er en del skrånende med en 

højdeforskel mellem Donbækvej og Kildenbebyggelsen på ca. 15 meter.  

  

Bebyggelsen er tænkt udformet således, at de 7 parcelhuse er beliggende omkring 

en fælles grønning ud til Donbækvej. Der er påtænkt vejadgang fra Donbækvej.  

  

Projektet er omfattet af en lang række kommuneplanretningslinjer. Der henvises til 

vedlagte notat. Forvaltningens vurdering af betydningen af den enkelte retningslinje 

for projektet fremgår af samme notat. 

 

Juridiske konsekvenser 

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

gennemføres større udstykninger eller større bygge-og anlægsarbejder. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Frederikshavn Byråd har ikke i forbindelse med den nye kommuneplan forholdt sig 

konkret til de enkelte retningslinjer, som oplistet i sagsfremstillingen, men har 

videreført regionplanretningslinjerne fra Regionplan 2005 i uændret form.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3158 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Arealet, der ønskes bebygget indgår som del af ekstensivt landbrug med kvæg og 

heste, en anvendelse til gunst for de naturinteresser som området  er en del af.  

  

Realisering af projektet til netop påvirke natur- og landskabsinteresser, idet det 

uforstyrrede syn gennem landskabet vil blive påvirket i negativ retning. Der 

henvises til notat vedrørende retningslinjer. 

  

I Frederikshavn by er der p.t. udbud af udsigtsgrunde flere steder, dog ikke med 

helt samme unikke beliggenhed. Der er endvidere i forbindelse med 

kommuneplanen udlagt nye områder til boligbebyggelse. På den baggrund 

vurderes det vanskeligt overfor Miljøcenteret at argumentere for at inddrage 

yderligere areal og speciel areal, der er omfattet af en række 

kommuneplanretningslinjer, der har til hensigt at begrænse bebyggelse.  

  

Bebyggelsen påtænkes placeret meget tæt på skovbrynet til Fylleled skov. Et 

skovbryn bestående af gamle bøgetræer, hvortil der i dag er ca. 200 meter fra 

nuværende bebyggelse i Kilden. Dispensation i dette konkrete tilfælde kan skabe 

præcedens for yderligere byudvikling i området til skade for de mange andre 

interesser i området.  

  

Området, der ønskes bebygget er meget følsomt. Den østligste række huse i Kilden 

vil uden tvivl miste/få anden udsigt ud over området/Kattegat. Mange borgere 

færdes ad Donbækvej til og fra Vandværkskoven og nyder uden tvivl turen gennem 

dette nærrekreative område. 

  

Det er forvaltningens samlede vurdering, at området ved Donbækvej bør fastholdes 

som en grøn kile tæt på byen. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles afslag til ønsket om at inddrage del af ejendommen 

Donbækvej 26 i kommuneplanen. Arealet ønskes bibeholdt som del af det 

åbne land 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes 

 

Bilag 

Pprincipiel ansøgning om boligbebyggelse (dok.nr.35110/10) 

Notat Projekt vurderet i forhold til relevante kommuneplanretningslinier (dok.nr.110362/10) 
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4. Ny planlægning med henblik på bolig- og butiksejendom 

Vestre Strandvej 46, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte ejendom anmoder om igangsætning af ny planlægning med 

henblik på opførelse af ny bebyggelse indeholdende butikker og boliger.  

  

Ansøgningen begrundes dels med ønske om realisering af nyt projekt og dels med, 

at nuværende lokalplan nr. 100-C.10 er mangelfuld, ikke omfatter hele 

ejendommen og ikke er entydig med hensyn til parkering.  

  

Projektet omfatter etablering af nyt lokalcenter med 1000 m
2
 dagligvarebutik og 2-3 

udvalgsvarebutikker med et samlet areal på ca. 1100 m
2
. I alt ca. 2.100 m

2
 

butiksareal. 

På 1. sal af centeret udføres 13-14 boliger i 1½ etage og med et samlet areal på 

ca. 1700 m
2
. Dertil kommer lille udhus til hver bolig.  

  

Bebyggelsen udformes således, at bygningskroppen placeres langs grundens 

sydgrænse længst mulig fra Jens Fages Vej af hensyn til bagvedliggende 

ejendomme med parkeringsarealer op mod denne vej. Placeringen begrundes 

med, at der herved skabes størst mulig afstand til netop denne bebyggelse. 

Ansøger anfører supplerende, at en sådan placering er klart bedre end den 

tidligere fabriksbygning på samme areal. 

  

Der er adgang til butikkerne dels fra gaden (sydsiden) og dels gennem åbning i 

bebyggelsen fra parkeringspladsen. 

  

Boligbebyggelsen udformes i 1½ etage med sadeltag og indrettes med friareal mod 

nord på "butikstaget". En bebyggelse inspireret af pakhusene.  

  

Butiksbygningen forventes opført i beton og beklædt med træ. Boligbebyggelsen på 

taget heraf udføres ligeledes i træ og med paptag med listedækning.  

  

Ejendommen påtænkes vejforsynet fra Fabriciusvej til det indrettede 

parkeringsareal.  

Ejendommen har et grundareal på 5.021 m
2
, påtænkt etageareal i nyt projekt ca. 

3.800 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 75 %.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanen område SKA.B.04.04 og delvis 

omfattet af Lokalplan nr. 100-C.10 delområde 4. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse med 

tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, 

dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener 

for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9272 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Lokalplanens delområde 4 skal anvendes til helårsbeboelse og erhverv. Der kan 

placeres erhverv som håndværksvirksomhed, let industri, lager, 

værkstedsvirksomhed, service, liberalt erhverv samt by- eller turistrettet 

virksomhed, der kan indpasses i området uden genevirkning fx. minigolfbane, 

bowlingbane og lignende eller f.eks. dagligvarehandel. Endvidere større eller 

mindre samlede bebyggelser af tæt-lav helårsbeboelse f.eks. ældreboliger eller 

ungdomsboliger o.l. En butiks samlede areal må ikke overstige 500 m
2
. 

  

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 %, max. 1½ 

etage og max. 8,5 meter til tagryg, facadehøjde max. 4 meter.  

  

Ejendommen indgår ikke i det centrale byområde i Skagen, hvor detailhandel 

umiddelbart er tilladt. Kommuneplanretningslinje 1.2.1.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

i planen dvs. planens mål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

  

Jf. Lov om planlægning § 5 n stk.1 nr. 1 kan der udenfor bymidter og bydelscentre 

udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset 

del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde eller lignende. max. 

størrelse af lokalcenter er 3.000 m
2
 jf. samme lovs § 5 p stk.2. 

  

Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.1 kan der planlægges 

for/etableres detailhandelsbutikker indenfor afgrænsede områder. I Skagen i det 

centrale byområde og lokalcenter Højensvej og Havnen, i lokalcentre dog kun 

udvalgsvarer.  

  

Jf. Kommuneplanretningslinje 1.2.5 kan der udenfor de udpegede centre efter 

nærmere planlægning etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 

m
2
 og udvalgsvarebutikker med en størrelse op til 200 m

2
.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Både kommuneplanen og gældende lokalplan muliggør ikke kun boliganvendelse, 

men også erhverv af forskellig art, herunder detailhandel.  

  

Ejendommen er beliggende langs områdets ydergrænse til havnen, hvor påvirkning 

af områdets karakter som helhed vil være begrænset ved opførelse af bebyggelse 

også til erhverv.  

  

Butikker i et lokalcenter må ifølge lovteksten alene betjene en begrænset del af en 

by. Havneområdet ved Vestre Strandvej inkl. Vesterby er en begrænset del af 

Skagen by. Der vil her kunne placeres et lokalcenter.  
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Et lokalcenter må ikke udvikle sig til en egentlig konkurrent til bymidten. Dette er 

sikret gennem bestemmelserne i lovens § 5 p stk.2, der begrænser det samlede 

butiksareal i et lokalcenter til 3.000 m
2
. En størrelse, der er tilstrækkelig til det 

ansøgte lokalcenter på Vestre Strandvej.  

  

Den kombinerede butiks- og boligbebyggelse er søgt tilpasset Skagen byggestil og 

arkitektur samt materialevalg. Højden af bebyggelsen inkl. pakhusene på taget er 

ikke væsentlig højere end højden på eksisterende villaer langs Vestre Strandvej.  

  

Projektet afviger fra lokalplanen for så vidt angår størrelsen af dagligvarebutikken, 

bebyggelsesprocent, etageantal, facadehøjde og maxhøjde.  

  

Den oprindelige fabrik på ejendommen havde bebyggelse på store dele af grun den, 

dog undtaget hjørnet op mod nuværende rundkørsel. Der har på det tidspunkt ikke 

været udsyn til vandet fra bagvedliggende bebyggelse. Med den nye bebyggelse 

bliver der en bredere åbning ved vejadgangen til Fabriciusvej.  

  

Realisering af projektet betinger udarbejdelse af kommuneplantillæg (kategori af 

butikker) og lokalplan, idet dispensationer fra lokalplan nr. 100 vurderes for 

vidtgående.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der på ejendommen Vestre Strandvej 46 søges etableres et lokalcenter  

  

 det ansøgte projekt i overordnede linier er grundlag for ny planlægning  

  

 der gennem planprocessen sker en yderligere arkitektonisk bearbejdning af 
projektet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Udvalget besluttede, at materialet efter en fornyet gennemgang af de trafikale 

løsninger, danner baggrund for en foroffentlighedsfase.  

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.111531/10) 

Byggeprojekt (dok.nr.111532/10) 
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5. Omdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille 

Nord, Vestre Strandvej 28, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Nuværende ejer af ovennævnte hotel ansøger om tilladelse til at omdanne en del af 

hotellet til ferieboliger (uden hotelpligt).  

  

Hotel Lille Nord består af 23 hotelværelser, heraf 8 suiter/ familieværelser og 15 

dobbeltværelser samt 25 hotellejligheder primært 3-værelses indrettet til 6 

personer. I hotellet er der endvidere reception, restaurant og køkken mv.  

  

Hotellets 25 hotellejligheder ønskes omdannet til ferieboliger.  

  

Ansøgningen begrundes med følgende. 

  

Det er meget vanskeligt at udleje lejlighederne på en rentabel måde, fordi de er 

indrettet til 6 personer og oftest kun kan lejes ud til 2 personer, hvilket er dyrt i både 

leje og drift. 

  

Ved en omdannelse til ferieboliger kan tiltrækkes mere aktivitet, idet køberne af 

disse boliger typisk vil være feriefonde, hvor gæsteantallet må forventes at vokse 

markant i forhold til en mere kostbar brug som hotellejligheder. 

  

Det resterende hotel vil kunne opnå en bedre belægning også udenfor 

højsæsonen.  

  

Hotellet vil fortsat stå for servicering af ferieboligerne med rengøring, sengelinned, 

forplejning, tilbud i form af oplevelser mv.  

  

Hotellet har opgjort belægningsprocenten for årene 2008-2010. Heraf fremgår klart, 

at belægningen for dobbeltværelser er langt bedre end på hotellejlighederne.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.F.03.01 og omfattet af 

Lokalplan nr. 203-C. Heraf fremgår, at området skal anvendes til hotel eller 

lignende overnatningsvirksomhed dvs. at virksomheden skal opfylde lov om 

restaurations - og hotelvirksomhed.  

  

Skagen Turistforening er anmodet om at fremsende bemærkninger til ansøgningen. 

Turistforeningens bemærkninger vil foreligge til mødet.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispenseres fra 

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

i planen dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8203 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf. kommuneplanretningslinje 4.2.9 kan arealer til hotelformål inden for 

kystnærhedszonen eller de kystnære byzoneområder udelukkende anvendes til 

hoteldrift eller lignende virksomhed. Undtaget herfra er arealer til hoteller i 

Frederikshavn. Op til 50 % af værelseskapaciteten kan omdannes til almennyttige 

ferieboliger, hvis anlægget er opført før 1988.  

  

Hvis Byrådet finder, at der er tungt vejende grunde (ruin, vejflytning eller lignende), 

kan anvendelsen til hoteldrift eller lignende virksomhed tillades ændret til andet 

formål.  

  

Jf. skema til retningslinje 4.2.8 har hotel Den gamle Skibssmedie en kapacitet på 

40 sengepladser.  

  

Af oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009 fremgår, at 

det er op til de lokale myndigheder at beslutte om hotelpligten kan nedlægges på 

kystnære hoteller lokaliseret i byerne(byzone). Samtidig skal understreges, at der 

efter en eventuel nedlæggelse af hotelfunktionen ikke senere kan forventes 

mulighed for udlæg af et nyt kystnært hotel som erstatning for det nedlagte hotel.  

  

Byrådet har ikke i forbindelse med den nye kommuneplan forholdt sig konkret til 

problematikken nedlæggelse af hotelkapacitet, men har videreført 

regionplanretningslinjen fra Regionplan 2005 på dette område i uændret form.  

  

Den faktuelle hotelkapacitet på Hotel Lille Nord er 170 sengepladser beregnet efter 

regelsættet i Regionplan 2005. Den i kommuneplanretningslinjen/Regionplanen 

opgjorte kapacitet er også fremtidig tilstede, idet 46 sengepladser bibeholdes med 

hotelpligt. 

  

I Landsplanredegørelse 2010 er anført under forventninger til kommunernes 

planlægning, at det kræver stor påpasselighed i planlægningen at modvirke en 

privatisering af attraktive kystområder. Det gælder også, når eksisterende eller 

planlagte hoteller ønsket omdannet til private ferieboliger eller andre formål.  

  

De meget restriktive bestemmelser for fastholdelse af kystnære overnatningsanlæg 

er begrundet i ønsket om at sikre den brede befolkning afgang til ferieoplevelser. 

Overgår et sådant anlæg/hotel til ferieboliger risikerer området at få privat karakter 

og den naturlige, offentlige adgang til hotel og kyst forsvinder.  

  

Hotel Lille Nord er beliggende i bymidten af Skagen, nok kystnært, men i realiteten 

bag havnens virksomheder. Ændring af dele af dette hotel til ferieboliger vil ikke 

stride mod intentionen bag retningslinjen. Endvidere vil områdets karakter af hotel 

med offentlig adgang ikke ændre sig.  

  

Hotellets belægningsprocent er opgjort for de sidste 3 år fordelt på dobbeltværelser 

og hotellejligheder. Ser man bort fra højsæsonen, primært juli måned er der 
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tilstrækkelig kapacitet med de tilbageblevne 23 dobbeltværelser til at tilgodese 

behovet til overnattende hotelgæster. Der er også restkapacitet til  at imødegå en 

forbedret ydersæson.  

  

Reduktion af kapaciteten ved ændring af hotellejligheder til ferieboliger vil således 

ikke være hindrende for byrådets ønske om at fremme helårsturismen, nok  

nærmest tvært imod. Ferieboligerne vil være udnyttet af andre turister, der vil 

medvirke til at øge turismeomsætningen ved handel i butikker, brug af spisesteder, 

attraktioner mv.  

  

Hotelejendommen er i kommuneplanen forbeholdt ferie- og fritids formål. Ændring af 

hotellejligheder til ferieboliger strider ikke mod dette formål. Ændringen betinger 

udarbejdelse af ny lokalplan.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 det principielt godkendes, at hotelpligten søges nedlagt for 25 
hotellejligheder på Hotel Lille Nord  

  

 ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan med henblik på realisering 
heraf  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.111890/10) 

Ansøgning (dok.nr.94732/10) 

Hus- og lejlighedsnummerering i farve (dok.nr.94744/10) 

Oversigtsplan (dok.nr.94743/10) 

Belægningsstatistik - Hotel Lille Nord / Den Gl. Skibssmedje (dok.nr.102311/10) 
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6. Principgodkendelse af byggeprojekt Søndergade 11 og 

Algade 4, Sæby - Genoptagelse 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 10. november 2009 et projekt 

med i alt 22 lejligheder placeret i ny 1½ og 2½ etages bebyggelse bag 

ejendommen Algade 4.  

  

Udvalget besluttede at tilkendegive, at de ikke ønsker at godkende et byggeprojekt 

på dette areal før der af kommunen er udarbejdet en lokalplan for området med 

baggrund i den planlagte SAVE-registrering. Oprindelig dagsorden vedlagt som 

bilag.  

  

Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 13. januar 2009, at SAVE-

registreringen for gl. Sæby Kommune igangsættes i 2010.  

  

Med baggrund i den konkrete ansøgning foreslås, at SAVE-registreringen 

gennemføres for et afgrænset område, konkret karreen Algade, Søndergade, 

Gasværksvej og Hans Gramsvej i Sæby bymidte. Denne karre indeholder 28 

bygninger opført før 1940.  

  

Det anslås, at en SAVE registrering i dette område vil løbe op i ca. 8.500 kr. og 

kunne foretages i løbet af 5 uger fra igangsættelse af opgaven.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

   SAVE registrering for karreen Algade, Søndergade, Gasværksvej  og 
Hans Gramsvej i Sæby bymidte gennemføres  

  

         forvaltningen indleder dialog med ansøger om byggeprojektet, herunder 

arkitektonisk tilpasning med henblik på fornyet behandling i udvalget  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 
Bilag 

Principgodkendelse af byggeprojekt Søndergade 11 og Algade 4, Sæby (dok.nr.125684/09) 

Område der SAVE registreres (dok.nr.112039/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4063 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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7. Udvidelse af lægeklinikken Asylgade 19, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Entreprenør ansøger på vegne af ejer om principiel tilladelse til udvidelse af 

lægeklinikken med ca. 224 m
2
 indrettet med 8 klinikrum. Udvidelsen placeres som 

en tilbygning mod øst i 2 etager med kælder på del af det nuværende 

parkeringsareal. Udvidelsen udføres i materialer som nuværende klinik  med muret 

facade og paptag.  

  

Adgang til klinikken sker fortsat fra Asylgade. Parkeringen her nyindrettes med 24 

parkeringspladser.  

  

Fremtidig udnyttelsesgrad for ejendommen Asylgade 19 udgør ca. 0,41, en stigning 

fra 0,31. Bebyggelsesprocenten udgør fremtidig ca. 47,5 %. 

  

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 1. Det ansøgte kræver særlig 

godkendelse jf. byplanvedtægtens stk. F, idet området udlægges til 

boligbebyggelse, kun havebrug og beboelse må finde sted på ejendommene. Dog 

kan byrådet tillade sådan virksomhed og lignende, som almindeligvis drives i 

boliger, hvis det efter byrådets skøn kan finde sted uden at være til ulempe for de 

omboende og uden at bryde præget af beboelsesejendom eller boligområde.  

  

Max. udnyttelsesgrad på 0,3 og max. 2 etager med bygningshøjde på max. 7,0 

meter og højde til tagryg på max. 9,0 meter.  

  

Naboorientering har givet anledning til bemærkninger fra en række omboende:  

 indblik fra bebyggelse i 2 etager  

 gene i form af øget trafik og øget parkeringsbehov  

 ingen begrundelse for at dispensere fra udnyttelsesgraden  

 opmærkning af parkeringspladser og ambulanceadgangen på Solvænget  

 løses parkeringsproblematikken ses positiv på udvidelsen  

 den private vej Solvænget blokeret af parkerede biler  

 ejer har haft tilbud om at erhverve yderligere areal, så udnyttelsesgraden 
kunne holdes  

Ansøger har fremsendt følgende kommentarer.  

 parkering på Solvænget søges begrænset ved, at personale sætter besked 

i forruden  

 skiltning med privat vej kunne ikke godkendes  

 kun 1 p-plads forbeholdes lægehuset, resten forbeholdt patienter  

 andre bruger p-pladsen, derfor nu skilt ved indkørsel om privat parkering  

 forsøgt at erhverve naboejendom uden held  

 lægedækning i Frederikshavn by vil være totalt afhængig af, at  klinikken 
udvides  

  

 

 
 Åben sag 
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Juridiske konsekvenser 

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

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

 

Planmæssige konsekvenser  

Lægeklinikken er startet i 1954 med en beliggenhed langs Asylgade dvs. langs 

boligområdets ydergrænse. Klinikken er senest udvidet i 2008/09.  

  

Med hensyn til bebyggelsens højde og etageantal overholder den på alle punkter 

byplanvedtægtens bestemmelser. Hensynet til evt. indbliksgener er afvejet i 

forbindelse med fastlæggelse af disse bestemmelser tilbage i 1957(vedtægtens 

godkendelse).  

  

Byplanvedtægten indeholder ikke bestemmelser om parkering. I kommuneplanen 

for området henvises for erhvervsejendomme til parkeringsregelsættet for 

bycenteret i Frederikshavn. Heraf fremgår, at der til liberalt erhverv skal anlægges 

1 parkeringsplads pr. 60 m
2
 og udlægges 1 parkeringsplads pr. 250 m

2
. For den 

ansøgte klinikstørrelse med et etageareal fremtidigt på 905 m
2
 betyder dette et 

samlet krav til parkering på i alt 19 parkeringspladser.  

  

Situationsplanen viser 24 parkeringspladser, hvilket vurderes tilstrækkeligt også 

under hensyn til de tiltag klinikken har og vil iværksætte for at s ikre 

parkeringspladserne til brug for patienterne.  

  

Ejendommens udnyttelsesgrad fremtidig på ca. 0,41 % svarende til en 

bebyggelsesprocent på 47,5 % er meget lig øvrige erhvervsejendomme langs 

Asylgades sydside. Asylgade 15 kombineret butik- og boligejendom med 

udnyttelsesgrad på 0,38 og bebyggelsesprocent på 47,5 % og Asylgade 13 

erhvervsejendom med bebyggelsesprocent på 47,9 %, den sidste ejendom dog 

beliggende udenfor byplanvedtægtens område.  

  

Med baggrund i lægeklinikkens beliggenhed langs boligområdets ydergrænse, 

øvrige ejendommes udnyttelse med samme beliggenhed og det forhold, at der er 

sikret personalet opholdsareal på terrasse ved kantine og nødvendig parkering 

vurderer forvaltningen, at dispensation fra byplanvedtægten til omfanget af den 

ansøgte udbygning af lægeklinikken kan meddeles. 

  

Den relative høje bebyggelsesprocent understøttes af bestemmelserne i gældende 

bygningsreglement 2010 kap. 2.7.1 stk.1 pkt.5, der umiddelbart mulig en 

bebyggelsesprocent på 45 % for erhvervsejendomme.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 den ansøgte udvidelse af lægeklinikken godkendes, idet der er tale 
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om eksisterende klinik 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.111705/10) 

Stueplan (dok.nr.60302/10) 

Facader (dok.nr.60305/10) 

Bemærkninger ved naboorientering (dok.nr.111706/10) 

Kommentarer fra ansøger (dok.nr.111761/10) 
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8. Etablering af kviste på ejendommen Østre Strandvej 57, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af ejer om etablering af to kviste samt altan i gavl i 

forbindelse med udskiftning af tegltag på ovennævnte ejendom. 

  

Udskiftning af tegltag til andet tegltag lig det nuværende kræver ingen tilladelse. 

Der er tale om vedligeholdelse.  

  

På husets facade mod vest er der et mindre ovenlys i tagfladen. Dette ønskes 

udskiftet med to mindre teglhængde pultkviste. Endvidere ønskes vindue i 

sydgavlen 1. sal erstattet af glasdør med adgang til 1,20 meter dyb altan.  

  

Bebyggelsen bibeholdes i øvrigt med sit nuværende udseende.   

  

Ansøgning om altan begrundes med, at andre bevaringsværdige ejendomme 

tegnet af arkitekt Ulrik Plesners har sådan altan eksempelvis den bevaringsværdige 

Klæbels villa. Endvidere er der ingen indbliksgener for naboejendomme.  

  

Altanen udføres i træ lig Klæbels villa.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde SKA.02.01 og omfattet af 

Lokalplan SKA.244.B samt forslag til Lokalplan SKA.B.02.01.01 tillæg til lokalplan 

SKA.244.B. 

  

Ejendommen er en bevaringsværdig villa jf. lokalplanens bilag 4. Bevaringsværdien 

er 3 jf. SAVE-registreringen.  

  

Af Ska.244.B stk. 9.46 fremgår, at tagkviste kun må opføres på hovedhuset. De 

skal opføres som pultkviste, front- eller gavlkviste, kviste med sadeltag eller kviste 

med helhvalmet tag med en efter Byrådets vurdering harmonisk taghældning.  

  

Jf. forslag til SKA.B.02.01.01 kan der jf. stk. 4.3 også opføres taskekviste.  

  

Jf. SKA.244.B stk.9.50 må der kun etableres altaner oven på eksisterende mindre 

påbygninger og karnapper med flade tage, hvis der er en mindste afstand til 

naboskel på 2,5 meter. Derudover må der jf. stk. 9.51 etableres franske altaner i 

gavle, hvis der er en mindste afstand til naboskel på 2,5 meter.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

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

planens mål og anvendelse.  

 
 Åben sag 
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Lov om planlægning § 17. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må 

ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en 

måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.  

  

Efter udløb af offentlighedsfasen kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en 

ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges og udnyttes efter forslaget, 

såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om 

at påbegynde et større byggearbejde (lokalplanpligtigt i sig selv). Tilladelse kan 

ikke meddeles, hvis overordnet myndighed har nedlagt veto efter lovens § 29.   

 

Planmæssige konsekvenser  

Etablering af tagkviste i form af 2 mindre pultkviste er i overensstemmelse med den 

vedtagne lokalplan og også planforslaget. 

  

Offentlighedsfasen for planforslaget er slut, planforslaget er i overensstemmelse 

med kommuneplanen, det er ikke et større byggearbejde og der er ikke nedlagt 

veto. Der er således juridisk mulighed for at meddele tilladelse til etablering af de 2 

pultkviste. Af ansøgningen fremgår, at pultkvistene i størrelse og materialevalg er i 

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.  

  

Udkragende altan på gavlen mod syd er i strid med lokalplanens bestemmelser. 

Altaner af denne type er i de allerfleste tilfælde ikke i god harmoni med arkitekturen 

i bevaringsværdige bygninger. I dette konkrete tilfælde, hvor det er dokumenteret at 

tilsvarende bevaringsværdig Plesner-villa har en sådan altan kunne dispensation 

overvejes. Her vil den tilladte franske altan nok i virkeligheden være mere fremmed 

set i forhold til den arkitektoniske helhed.  

  

Lokalplanen muliggør, at der etableres fransk altan på gavle. Her er afstanden til 

Østre Strandvej så stor, at dette er muligt. Implicit er der så også taget stilling t il, at 

der i gavle kan etableres glasdør bag en sådan fransk altan.  

  

I gavlen mod syd er der i dag dobbelt glasdør med fyldning i stueetagen og på 1. 

sal 2 2-fags vinduer placeret helt tæt sammen. I stedet for vinduerne påtænkes her 

i sat ny dobbelt glasdør lig døren i stueetagen.  

  

Jf. Lokalplan SKA.244.B skal nye vinduer og døre placeres i overensstemmelse 

med husets stil og traditionelle byggeskik. Som hovedprincip skal nye vinduer og 

døre isættes i de gamle murhuller og med samme placering.  

  

Den nye glasdør er lig den nuværende med fyldning for neden og placeres  i del af 

det oprindelige vindueshul.  

  

Det er Forvaltningens vurdering, at de hensyn lokalplanens bestemmelser om døre 

og vinduer er tilgodeset ved valg og placering af ny glasdør.  

  

Forslag til Lokalplan SKA.B.02.01.01 tillæg til Lokalplan SKA.244.B omfatter kun 

bestemmelser for kviste og hegn. Der er således intet til at hindre for evt. 
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godkendelse af gavlaltan. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 etablering af to teglhængte pultkviste på vestfacaden Øster Strandvej 57 

godkendes  

  

 der meddeles dispensation til altan i sydgavl som ansøgt på vilkår, at 

naboorientering ikke giver anledning til væsentlige indsigelser. I modsat 

fald genoptages denne del af sagen  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  
Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Udvalget tiltræder indstillingen. Dog kan Poul Rode Andersen ikke tiltræde 

etablering af udkragende altan. Flertallet tiltræder således, at der etableres en altan 

lig den på Klæbels villa såfremt der ikke er indsigelser.  

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.111888/10) 

Facader - Forslag til kviste og altan (dok.nr.109047/10) 

Eksisterende facader (dok.nr.109049/10) 

Bolig af Ulrik Plesner (dok.nr.109052/10) 

Fotos (dok.nr.111889/10) 
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9. Lovliggørelse af indrette atelie i ældre udhus - Oddevej 8, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Oddevej 8, matr.nr. 257 b Skagen Bygrunde fremsender 

ansøgning for lovliggørelse af indrettet atelier i ældre udhus. Ejeren er blevet 

opmærksom på, at ejendommes udhus på ca. 24 m
2
, beliggende i naboskel, der er 

opført omkring 1916 ikke er optaget i BBR-registret. Ejeren oplyser, at den faktiske 

anvendelse i dag er atelier med toilet/badeværelse.  

  

Ejeren ønsker bygningen og anvendelsen lovliggjort.  

  

Bygningens facade mod syd er placeret i naboskel. Der er etableret vindue 

fra badeværelse i sydfacaden.  

  

Forvaltningen har besigtiget ejendommen sammen med ejeren. Ved siden af den 

ansøgte bygningen er der opført mindre udhuse med er areal på ca. 10 m
2
. Disse 

bygninger er ikke optaget i BBR. 

  

Ejeren oplyste ved besigtigelsen, at da ejendommen blev erhvervet, var udhuset på 

24 m
2
 indrettet med toilet/bad, hems til overnatning, samt køkken. Udhusene på 

ca.10m
2
 var også opført på overtagelsestidspunktet. Ejeren blev ikke i 

forbindelse med køb af ejendommen gjort opmærksom på forholdene.  

  

Det oplystes endvidere, at bygningen anvendes til overnatning, når familien er på 

besøg.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i et boligområde omfattet af bestemmelserne i 

Lokalplan nr. 5. Lokalplanens formål er, at sikre områdets nuværende karakter, for 

derved at bevare det værdifulde og særprægede bybillede.  

  

Der er ikke i lokalplanen optaget detaljerede bebyggelsesmæssige bestemmelser 

om bygningers udformning mv.  

  

Bygningen er optaget i bogen "Skagens Huse" der blev udarbejdet i 1982 af den 

daværende Skagen kommune i samarbejde med Miljøministeriet.  Bygningen der 

anvendes til anneks/atelier er beskrevet i bogen, som en velbevaret 

vaskehuslænge udført med samme materialer som hovedhuset. 

Skagen Kommune udarbejdede i år 2000 Kommuneatlas for Skagen. Bygningen er 

optaget med en høj bevaringsværdi.  

  

Forvaltningen vurderer, at det er en fejl, at bygningen ikke medtaget i BBR. 

  

En evt. tilladelse til anvendelse af bygningen til anneks/atelie vil kræve 
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dispensation fra Bygningsreglementet 2008, der i afsnit 2.7.3 stk. 2.fastsætter en 

afstand på min. 2,5 meter til naboskel.  

  

En evt. tilladelse til fastholdelse af vindue i facade mod naboskel vil kræve 

dispensation fra Bygningsreglementet 2008, der i afsnit 2.7.6 stk. 3 fastsætter, at 

der ikke må udføres vinduer, døre eller lign. åbninger imod skel, såfremt bygningen 

er placeret nærmere skel end 2,5 meter.  

  

 

Indstilling 

Teknisk- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

  

         der meddeles afslag på, at bygningen kan avendes til anneks/atelier under 

henvisning til, at afstanden på 250 cm fra naboskel ikke overholdes  

  

         bygningen skal tilbageføres til udhus, hvilket indebærer af køkken og 

toilet/bad fjernes  

  

         vindue udført i bygningens facade mod syd tilmures  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om lovliggørelse (dok.nr.112623/10) 
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10. Kappelborgvej 1, Skagen, Dispensation for afstand til 

naboskel og tilbygning til eksisterende badeværelse 

 

Sagsfremstilling 

Den 17. juni 2010 har vi modtaget en ansøgning om tilbygning til eksisterende 

bolig. Badeværelset ønskes udvidet med 2,7 m² hvorved afstanden fra ydervæg til 

naboskel bliver 1,9 m, hvorfor der samtidig søges en dispensation fra 

bestemmelsen i Lokalplan 200.C1 § 7.12 for bygningens placering nærmere skel 

end 2,5 m. 

 

Juridiske konsekvenser 

Ejendommen er beliggende indenfor lokalplan 200.C1 område.  Her siger § 7.12, 

at bygninger skal placeres min. 2,5 m fra skel. Det ansøgte behøver derfor en 

dispensation fra lokalplanens § 7.12 for bygningens placering i afstande 1,9 m fra 

skel. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen har et areal på 400 m² med et beboelseshus på 76 m² og et udhus på 

20 m². Inden for lokalplanens område er der i dag flere små grunde og flere 

eksisterende bygninger, som er placeret nærmere skel end 2,5 m. For at få nogle 

klare regler og et bedre arbejdsredskab, lavede man en ny lokalplan nr. 200 til 

afløsning af lokalplan 100. Herved fik man mulighed for at kunne styre udviklingen 

indenfor centerområdet. Den nugældende Lokalplan SKA.200.C1 er vedtaget den 

17. december 2008. Det er dog stadig sådan, at hvis der skal dispenseres fra en 

lokalplan, må det ske efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles tilladelse til det ansøgte på baggrund af det lille grundareal, 

og at der er tale om udvidelse af et toilet, så det bliver mere tidssvarende  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Udvalget ønsker ikke at meddele tilladelse.  

 

Bilag 

Ansøgning om byggetilladelse, dispensationsansøgning og fuldmagt (dok.nr.70483/10) 

Plan med beliggenhed (dok.nr.70484/10) 

Kappelborgvej 1 - Skrivelse vedr. badeværelse på Kappelborgvej 1 (dok.nr.108155/10) 

 
 Åben sag 
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11. Lovliggørelse af indrettet beboelse i tidligere garage, på 

ejendommen Trindelvej 11, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den 22. juni 2010 fik vi en ansøgning om lovliggørelse af indrettet beboelse i 

tidligere garage. Bygningen er placeret i skel, hvorfor der søges en dispensation for 

bygningens placering nærmere skel end 2,5 m. Indretningen er i følge ejeren udført 

i 2007 og 2009/2010 jf. fremsendt skrivelse. Den 2. september 2010 blev der sendt 

et brev til ejeren med oplysning om, at forvaltningen var indstillet på at meddele et 

afslag. Sagen skulle dog først behandles i Plan- og Miljøudvalget, hvorfor han 

havde mulighed for at komme med supplerende bemærkninger, inden dette skete. 

Vi har ikke modtaget nogen respons på henvendelsen.  

 

Juridiske konsekvenser 

Der er ingen lokalplan for området, hvorfor det er bygningsreglementets 

bestemmelser, som er gældende. Da det er en lovliggørelse, er der for første 

ændring Bygningsreglement for småhuse 1998 afsnit 2.5 som er gældende og for 

anden del Bygningsreglement 2008 kapitel 2.7.3 som er gældende. Det er dog 

sådan, at uanset hvilket bygningsreglement, som er/var gældende, skal der være 

2,5 m til skel fra beboelse.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag til det ansøgte  

  

 forvaltningen fremover bemyndiges til at give afslag på bolig i skel  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010 

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Plan, facader, snit (dok.nr.75011/10) 

Situationsplan (dok.nr.75012/10) 

Eksist. garage (dok.nr.75010/10) 

Byggeansøgning (dok.nr.75008/10) 

 
 Åben sag 
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12. Ansøgning om tilladelse til udvidelse af kolonihavehuse, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Kolonihaveforening ansøger om tilladelse til, at der kan ske udvidelse af 

kolonihavehusene op til ca. 50 m
2
.  

  

Ansøgningen begrundes med, at der siden det blev lovligt at overnatte i husene, er 

opstået et behov for et separat soverum. Samtidig påpeges, at der er flere 

kolonihaveforeninger i kommunen, hvor det er muligt at bygge huse større end 50 

m
2
.  

  

I deklaration for området bestemmes, at der på hver haveparcel højst kan opføres 

2 bygninger på hver 15 m
2
 til henholdsvis redskaber mv. og til dagophold. 

Derudover kan der indrettes et drivhus.  

 

Juridiske konsekvenser 

I henhold til planlovens § 43 kan kommunalbestyrelsen ved påbud eller forbud sikre 

overholdelsen af en servitutbestemmelse, hvorom der kan optages bestemmelser i 

en lokalplan. Jf. vejledning i håndhævelse af plan- og byggelovgivningen skal der 

være en aktuel, offentlig planlægningsmæssig interesse i servituttens overholdelse.  

  

Udvidelse af den maksimale husstørrelse vil  kræve en ændring i deklarationen for 

området, hvortil Frederikshavn Kommune er påtaleberettiget.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Kolonihaveområdet omfatter et kommunalt ejet areal på godt 4,9 ha, som 

indeholder knapt 100 kolonihavehuse på egne ikke udstykkede lodder på omkring 

300 m
2
.  

  

Området er ikke lokalplanlagt, men i rammerne til  kommuneplan 2009 er området 

udlagt til fritidsområde (SKA.F.05.01) med en anvendelse til kolonihaver uden 

bestemmelser vedr. maksimal bygningsstørrelse.  

  

Plan- og Miljøudvalget meddelte, den 14. april 2009, tilladelse til overnatning i 

kolonihavehusene forudsat, at bygninger til dag- og natophold ikke må opnå en 

størrelse over 15 m
2
 for at imødegå, at området skulle ændre karakter fra 

kolonihaveområde til sommerhusområde.  

  

Det synes velbegrundet, at der kan være behov for indretning af egentlige 

sovepladser efter, at det blev tilladt at overnatte i husene. For  andre 

kolonihaveområder, som Haveparken Kæret, er der tilladt en maksimal 

bebyggelsesprocent på 15, hvilket vil give mulighed for huse på op til ca. 45 m
2
. En 

generel tilladelse til udvidelse af husene bør dog reguleres gennem en ny 

planlægning for området, i lighed med den lokalplanlægning som er foregået for 
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kolonihaveområdet Haveparken, Kæret (lokalplan nr. FRE.O.10.26.01). 

Gennem lokalplanen kan bl.a. fastlægges maksimale husstørrelser samt øvrige 

bebyggelsesregulerende forhold. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         det ansøgte søges fremmet under forudsætning af at der udarbejdes et 

lokalplanforslag for området  

  

         Lokalplanforslagets bebyggelsesregulerende bestemmelser skal 

udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen for 

kolonihaveområdet Haveparken, Kæret  

 

Supplerende sagsfremstilling 

+ 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Ansøgning om udvidelse af husstørrelse i kolonihaveforeningen (dok.nr.106003/10) 

Oversigtskort (dok.nr.34406/09) 
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13. Godkendelse af bebyggelsesdeklaration, Klyngen  

 

Sagsfremstilling 

Grundejerforeningen "Klyngen" i Kandestederne har indsendt en 

bebyggelsesdeklaration til kommunens godkendelse for de 14 sommerhuse som 

ejerforeningen omfatter. Deklarationen blev godkendt på foreningens 

generalforsamling d. 9. april 2009. Det fremgår ikke om der var opbakning til 

deklarationen blandt samtlige medlemmer af foreningen.  

  

Området ved Kandestederne er i dag omfattet af en byplanvedtægt fra 1953 og 

regulerer et omfattende areal på ca. 1.150 hektar. Der er siden 1953 blevet 

udarbejdet 5 hotel-/sommerhuslokalplaner (1979 (2 stk.), 1984, 1988 og 2005), 

som har afløst byplanvedtægten inden for 5 mindre områder.  

  

Forslaget til bebyggelsesdeklaration er en markant skærpelse af bestemmelserne i 

byplanvedtægten og indholdet kan sidestilles med bestemmelserne i en lokalplan. 

Deklarationen er et privatretligt dokument hvor Frederikshavn Kommune er anført 

som påtaleberettiget. Bortset fra 1 parcel er området ved Klyngen fuldt udbygget, 

og grundejerforeningen ønsker at regulere området ved udarbejdelse af en 

deklaration.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         bebyggelsesdeklarationen godkendes under forudsætning af, at den er i 

overensstemmelse med områdets byplanvedtægt, og at Frederikshavn 

Kommune udelades som påtaleberettiget 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010 

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Bebyggelsesdeklaration (dok.nr.108284/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5220 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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14. Affaldsplan 2010-2012 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til affaldsplan har været i offentlig høring i 9 uger fra den 3. juni til den 4. 

august 2010.  

  

Der er indkommet 1 kommentar fra offentligheden. Kommentaren er en opfordring 

til at se på plastindsamling i Norge.  

  

Kommentaren har ikke givet anledning til ændringer i forslag til affaldsplan.  

  

Forslag til affaldsplan kan ses på www.frederikshavn.dk.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

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

godkendes 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Affaldsplan 2010-2012 (dok.nr.59936/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2994 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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15. Regler for fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr 2010 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har udarbejdet forsalg til administrationspraksis for fritagelse af 

erhvervsaffaldsgebyr.  

  

Den nye affaldsbekendtgørelse har fastlagt nye regler for opkrævning af et 

erhvervsaffaldsgebyr. Det er muligt for virksomhederne at søge om fritagelse, men 

reglerne er ikke klare, og derfor er det kommunens opgave at fastlægge 

administrationspraksis. 

  

Sagen vedrører opkrævningen i 2010. Gebyret for 2010 blev vedtaget af Byrådet 

den 24. marts 2010. Opkrævningen har været forsinket idet, vi har afventet 

udviklingen af et opkrævningssystem og Miljøstyrelsens vejledende udtalelse for 

hvordan fritagelserne skal håndteres.  

  

Forvaltningen har ud fra Miljøstyrelsens vejledende udtalelser og gennem dialog 

med andre kommuner i affaldsnetværket DAKOFA fundet frem til et forslag for 

administrationspraksis. 

  

. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 administrationspraksis tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forslag til administrationspraksis (dok.nr.111985/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/10376 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jecr 

 Besl. komp: PMU 
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16. Tillæg til varmeplan - projektforslag for fjernvarmeforsyning 

af Klitgården i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Varmeværk har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af 

Klitgården i Skagen. 

  

Klitgården er placeret udenfor den eksisterende varmeplan for Skagen by, men 

grænser op til et eksisterende fjernvarmeområde, hvorfor det er naturligt, at 

Klitgården bliver en del af det samlede kollektive varmeforsyningsområde for 

Skagen by.  

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

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

  

Projektet har været i høring hos HMN Naturgas jf. ovennævnte bekendtgørelse og 

der er ikke fremsendt indsigelser mod projektforslaget.  

  

Fredningsnævnet for Nordjylland og Miljøcenter Aalborg er ligeledes blevet hørt og 

de har ingen  bemærkninger til etablering af fjernvarmeledning frem til Klitgården, 

som anvist i projektforslaget. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 projektforslaget anbefales til byrådets godkendelse 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Projektforslag Klitgaarden - fremsendt af Skagen Varmeværk (dok.nr.101680/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/76 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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17. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for ophævelse af 

fjernvarmeforsyning til Beach husene 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Varme A/S har fremsendt projektforslag for ophævelse af 

fjernvarmeforsyning til Beach husene, som omfatter område 1 i det planlagte Palm 

City. Den resterende del af Palm City ønskes Frederikshavn Varme A/S fortsat at 

forsyne. 

  

Forudsætningerne, der lå til grund for, at Frederikshavn Varme A/S´ ønske om at 

forsyne område 1, har ændret sig væsentligt. Det er blandt andet besluttet, at 

husene skal opføres som lavenergihuse, hvorved husene ikke har tilslutningspligt til 

fjernvarme og varmeforbruget bliver lavere end forudsat. Udbygningstakten af 

husene er ligeledes længere end forudsat, og der er øget risiko for økonomisk 

belastning af de eksisterende fjernvarmeforbrugere.  

  

Projektforslaget viser, at der kun kan opnås en samfundsøkonomisk fordel ved 

fjernvarmeforsyning, såfremt der er næsten fuld tilslutning fra samtlige ejendomme i 

området, hvilket ikke er realistisk. 

  

Forvaltningen har givet godkendelse til etablering af 145 vertikale 

jordvarmeboringer, der skal forsyne samtlige ejendomme i område 1 i Palm City.  

  

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af 

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

  

Projektforslaget har været i høring hos berørte parter, forsyningsselskab og 

grundejerforening og der er ikke fremkommet indsigelser mod projekt forslaget.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         det indstilles til byrådet, at projektforslag for ophævelse af 

fjernvarmeforsyning til Beach-husene godkendes 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Projektforslag for ophævelse af f jernvarme for Beach husene, Palm City. (dok.nr.81417/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/4350 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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18. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.06.10.01, Fladen 

Grund/Silvervej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslag SKA.B.06.10.01 og Forslag til kommuneplantillæg 09.12 har været 

offentliggjort i perioden 9. juni - 4. august 2010. Der er ved indsigelsesperiodens 

udløb modtaget 6 indsigelser.  

  

Lokalplanområdet grænser op til Fladen Grunds forlængelse i vest og omfatter 

arealer på begge sider af Silvervej. Der påtænkes skabt mulighed for opførelse af 

ca. 100 helårsboliger som tæt-lav bebyggelse i varierende højder fra 1,5 etage i 

syd til 2 etager i nord. Husene opføres i facader af primært t ræ og tage af røde tegl 

eller sort tagpap. 

  

Indsigelserne berører typisk generelle problemstillinger, som eksempelvis  opførelse 

af helårsboliger til fritidsanvendelse, behovet for flere boliger i Skagen 

ift. eksisterende rummelighed og timeout for yderigere planlægning til boligformål - 

behandlet i vedlagte indsigelsesnotat. Kun få indsigelser berører direkte konkrete 

forhold vedrørende projektet og indsigelserne giver kun anledning til mindre 

ændringer.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektører indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SKA.B.06.10.01 og Tillæg 09.12 til kommuneplanen vedtages 

endeligt med forvaltningens indsigelsesnotat af 9. september 2010  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010 

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

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

Pia Karlsen udtrykker betænkelighed over øgning af boligudbuddet.  

 

Bilag 

Dagsordenspunkt fra møde den 26-05-2010 i Frederikshavn Byråd - Forslag til Lokalplan 

SKA.B.06.10.01 og Kommuneplantillæg 09.12 - Helårsboliger ved Silvervej, Skagen (dok.nr.59931/10) 

Indsigelsesnotat LP SKA.B.06.10.01 (dok.nr.107955/10) 

Lokalplan SKA.B.06.10.01 Boligområde Fladen Grund/Silvervej, Skagen (dok.nr.108532/10) 

Kommuneplantillæg 09.12. (dok.nr.108537/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3222 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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19. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.BE.06.01.01 Strandklit, 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslag SKA.BE.06.01.01 og kommuneplantillæg 09.11 har været 

offentliggjort i perioden 9. juni - 4. august 2010. Der er udarbejdet og offentliggjort 

en miljøvurdering af projektet. Ved indsigelsesperiodens udløb var der modtaget 6 

indsigelser. 

  

Bebyggelsen tænkes opført som 4 enkelt beliggende huse i 3 etager, og vil 

fremtræde i sort malet træ med røde tegltage, sort skifer eller tagpap. Området kan 

bl.a. anvendes til boliger, kontorer, undervisningstilbud, lettere erhverv og 

hotelvirksomhed. Ved opførelse af kun boliger bliver der mulighed for i alt 56 

etageboliger 

  

Forinden igangsætning af byggeriet skal der meddeles dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens § 3, idet dele af arealet er omfattet af beskyttet natur. 

Således er den nordligste del af lokalplanområdet undtaget bebyggelse.  

  

Miljøcenter Århus gjorde indsigelse mod lokalplanforslaget med den begrundelse, 

at miljøcentret vurderede, at forslaget åbner mulighed for etablering af et 

fritidscenter i kystnærhedszonen, hvilket forudsætter en planlægningsmæss ig eller 

funktionel begrundelse samt en redegørelse for sammenhængende turistpolitiske 

overvejelser.  

  

På baggrund af et møde med miljøcentret samt en redegørelse for planens 

sammenhæng med den eksisterende kommuneplanlægning har miljøcentret 

trukket indsigelsen tilbage. Efter aftale med miljøcentret er denne sammenhæng 

tydeliggjort i lokalplanens redegørelse.      

  

De øvrige indsigelser berører typisk generelle problemstillinger, som eksempelvis 

opførelse af helårsboliger til fritidsanvendelse, behovet for flere boliger i Skagen 

ift. eksisterende rummelighed og timeout for yderigere planlægning til boligformål - 

behandlet i vedlagte indsigelsesnotat. Kun få indsigelser berører 

direkte konkrete forhold vedrørende projektet og indsigelserne giver kun anledning 

til mindre ændringer. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SKA.BE.06.01.01 og Kommuneplantillæg 09.11 vedtages 

endeligt med forvaltningens vedtagelsesnotat af 26.08.2010 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3221 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

2 medlemmer – Paul Rode Andersen og Pia Karlsen kan ikke tiltræde at der 

meddeles dispensation for § 3 jf. miljøscreeningen. John Christensen og Erik 

Sørensen kan tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.  

  

  

 

Bilag 

Dagsordenspunkt fra møde den 26-05-2010 i Frederikshavn Byråd - Forslag til Lokalplan 

SKA.BE.06.01.01 og Kommuneplantillæg 09.11 - Helårsbeboelse og hotel/erhverv ved Strandklit, 

Skagen (dok.nr.59930/10) 

Kommuneplantillæg nr. 09.11 (dok.nr.108556/10) 

Indsigelsesnotat LP SKA.BE.06.01.01 (dok.nr.109317/10) 

Lokalplan SKA.BE.06.01.01 Bolig- og erhvervsområde Strandklit, Skagen (dok.nr.109326/10) 

Frafald af indsigelse - Bolig- og erhvervsområde ved Strandklit - J.nr. AAR-403-03035 - Frafald af 

indsigelse Miljøcenter Århus (dok.nr.109460/10) 
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20. Opfølgning på Kommuneplan 2009 - 2020 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2009 - 2020 i oktober 2009 

besluttede byrådet at en række planlægningsopgaver, som ikke kunne indgå i 

kommuneplanrevisionen, skulle igangsættes i den efterfølgende planperiode. 

Desuden blev der på de offentlige møder, der blev afholdt i offentlighedsfasen, 

fremsat ønsker fra borgere, som kan have betydning for kommuneplanlægningen.   

  

Plan- og Miljøudvalget har tidligere taget principiel stilling til igangsættelse af en 

række øvrige planlægningsopgaver.  

  

På baggrund heraf er der udarbejdet en samlet oversigt over igangværende og 

kommende planlægningsopgaver, som skal igangsættes, som opfølgning på 

kommuneplanens vedtagelse. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 udvikling af turismepotentiale syd for Sæby og Kommuneplantillæg vedr. 
byudvikling i Præstbro og Voerså igangsættes  

  

 den øvrige del af dagsordenen til orientering   

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigt over kommende planlægningsopgaver (dok.nr.130751/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/19324 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU 
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21. Plan- og Miljøudvalgets møder i 2011 

 

Sagsfremstilling 

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

2011. 

  

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

beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.  

  

Der er foreslået følgende mødedatoer i 2011 for Plan- og Miljøudvalget:  

  

Møder 2011:  

  

Tirsdag den 11. januar 

Tirsdag den 1. februar 

Tirsdag den 8. marts 

Tirsdag den 5. april  

Tirsdag den 3. maj 

Tirsdag den 31. maj – forvaltningen foreslår at mødet holdes den 7. juni 2011 i 

stedet for 

Tirsdag den 9. august 

Tirsdag den 6. september 

Tirsdag den 4. oktober 

Tirsdag den 8. november  

Tirsdag den 6. december   

  

Alle møder foreslås afholdt i udvalgslokalet på Fasanvej1 kl. 14.30  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til mødeplan dog med den 

rettelse, at mødet den 31. maj 2011 flyttes til den 7. juni 2011  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Indstillingen tiltrædes. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3714 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: befo 

 Besl. komp: PMU 
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22. Orienteringssag - Offentliggørelse af indsats og resultater 

for kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven et 

kvalitetsstyringssystem for kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 

Kvalitetsstyringssystemet er blevet certificeret i efteråret 2009.  

  

Ledelsen har konkluderet, at der i natur- og miljøadministrationen er et godt 

kendskab til kvalitetsstyringssystemet og at det bruges aktivt på flere områder. Det 

bidrager på denne måde til at kommunen lever op til kvalitetsstyringslovens formål 

og kommunens kvalitetspolitik, som er at sikre faglig kvalitet, effektivitet og 

ensartethed i kommunens sagsbehandling samt sikre brugernes tillid og tilfredshed 

med sagsbehandlingen. Det er dog vigtigt, at der er fokus på at sikre den fortsatte 

opdatering og brug af procedurer og paradigmer. 

  

Kommunen skal ifølge kvalitetsstyringsloven årligt offentliggøre en redegørelse for 

kommunens indsats og resultater i kvalitetsstyringsarbejdet.  

  

Ifølge loven skal redegørelsen indeholde:  

 Kvalitetspolitik og kvalitetsmål  

 Resultatet af ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet  

 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet bestanddele  

 Oplysning om at borgere og virksomheder m.fl. kan søge aktindsigt i 
kommunens procedurer  

 Oplysninger om hvorvidt systemet er certificeret i overensstemmelse med 
kravene i kvalitetsstyringsloven og –bekendtgørelsen  

Af vedlagte bilag fremgår kommunens seneste redegørelse for 

kvalitetsstyringssystemet. Redegørelsen vil blive offentliggjort på kommunens 

hjemmeside umiddelbart efter dette mødes afholdelse.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til udvalgets orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til orientering 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3210 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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Redegørelse til offentliggørelse sep 2010 (dok.nr.107941/10) 
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23. Orienteringssag - Vandoplandsstyregruppe og Limfjordsråd 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge Vandplanerne, som kom i forhøring hos kommunerne i begyndelsen af 2010, 

skulle der for hvert Vandopland nedsættes en VandOplandsStyregruppe (VOS), 

som skulle udpege og prioritere de indsatser man vil gennemføre i vandoplandet 

for at nå målsætningerne i Vandplanerne. Frederikshavn kommune er tilknyttet 

vandoplandet for nordlige Kattegat og Skagerrak.  

  

På daværende tidspunkt fandtes blandt Limfjordskommunerne allerede et 

fungerende politisk samarbejde: Limfjordsrådet, som inviterede Frederikshavn 

kommune til at deltage i samarbejdet, således at Limfjordsrådets sekretariat og 

organisation blev tilpasset til også at kunne håndtere vandoplandet for no rdlige 

Kattegat og Skagerrak. 

  

På Plan- og Miljøudvalgets møde d. 2. februar 2010 besluttede Udvalget at åbne 

mulighed for at kommunen kunne indgå i organisationen omkring Limfjordsrådet 

under forudsætning af, at man derigennem kan opfylde forpligtigelsen til at 

nedsætte en VandOplandsStyregruppe samt at udvalget udpegede en politisk 

repræsentant til rådet. John Christensen blev valgt til rådet.  

  

I brev af 5. maj 2010 oplyste Miljøministeriet kommunerne om, at der ikke i første 

omgang skulle nedsættes en VOS for nordlige Kattegat og Skagerrak. Det skyldtes 

at der ikke i første planperiode var lagt op til vådområdeprojekter i dette område og 

at man skal afvente nærmere udmeldinger fra staten.  

  

På den baggrund blev Limfjordsrådets arbejde med at integrere VOS for Nordlige 

Kattegat og Skagerrak stillet i bero. Frederikshavn kommunes forvaltning har 

dog deltaget som observatør i Limfjordsrådets embedsmandsgruppes møder for at 

holde sig orienteret om hvad der sker i Limfjordsoplandet og for at følge 

samarbejdet i Limfjordsrådet. Diskussionerne i Rådet har henover 

sommeren handlet meget om de første vådområdeprojekt-planer i oplandet. 

  

Der har ikke været afholdt politiske møder hvor spørgsmål omkring Vandoplandet 

for nordlige Kattegat og Skagerrak har været diskuteret. Når eller hvis udmeldingen 

fra Miljøministeriet i givet fald ændrer sig - og der skal nedsættes en VOS for 

nordlige Kattegat og Skagerrak vil forvaltningen vende tilbage med en orientering til 

Plan og Miljøudvalget. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 sagen til orientering  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/881 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til orientering.  
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24. Orienteringssag - 72 kV jord/søkabelanlæg mellem Jylland 

og Læsø  

 

Sagsfremstilling 

Energinet.dk planlægger at lægge et nyt 72 kV jord/søkabel mellem Jylland og 

Læsø fra Lyngså station syd for Sæby til Vanggaard station på Læsø. Samtidig 

nedtages den eksisterende luftledning i samme forløb. 

  

Anlægsarbejdet forventes igangsat foråret 2011 og det nye kabel forventes idriftsat 

ultimo 2011.  

  

Projektbeskrivelse fremgår af bilag. 

  

Detailplanlægningen af ledningstraceet vil foregå i tæt samarbejde med 

kommunens myndighedsafdeling.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9081 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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25. Orienteringssag - Landsplanredegørelse 2010 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen udsendte i juli 2009 Forslag til landsplanredegørelse 2009 til debat.  

  

Landsplanredegørelsen henvendte sig til kommunerne og indeholdt regeringens 

holdninger og forventninger til kommunernes planlægning inden for emnerne klima 

og energi, byer, natur og vand, landskabet, kyster, infrastruktur, hovedstaden, 

Østjylland og landdistrikter.  

  

Frederikshavn Byråd kommenterede landsplanredegørelsen i forhold til aktuelle 

problemstillinger i kommunen.  

  

Regeringen har nu vedtaget landsplanredegørelsen. Kommentarerne fra 

Frederikshavn Kommune har dog ikke medført ændringer i den endelige udgave af 

landsplanredegørelsen, der iøvrigt er ajourført i forhold til nye eller ændrede 

politiske aftaler, ligesom der er indsat et afsnit om "Mellemstore 

byregioner". Ændringerne vurderes ikke at have særlig betydning for Frederikshavn 

Kommune.  

  

Landsplanredegørelsen kan ses på By og Landskabsstyrelses hjemmeside, 

http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/5E513CC8-318A-4992-AB22-

4C22AD55F659/0/Landsplan2010endelig.pdf 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13300 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: MAEL 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 28. september 2010 Side 49 af 54 

 

 

26. Orienteringssag - Udstedt byggetilladelse til Vestre 

Strandvej 56, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har den 13. september 2010 meddelt byggetilladelse til om- og 

tilbygning til eksisterende bolig på ejendommen.  

  

I sagen blev der den 21. maj 2010 udstedt standsningsmeddelelse til byggeriet på 

grund af bl.a. manglende fremsendelse af dispensationsansøgning m.v. i forhold til 

det daværende plangrundlag. 

  

Efterfølgende har bygherre valgt at tilrette projektet - i flere omgange- således det 

seneste modtagne projekt af 8. september 2010 efter forvaltningens vurdering 

overholder gældende lokalplanbestemmelser for ejendommen.  

  

På denne baggrund blev førstnævnte byggetilladelse udstedt.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til orientering.  

  

 

Bilag 

Byggetilladelse og godkendte tegninger (dok.nr.108215/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/21272 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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27. Orinteringssag - Opsatte pavillioner og indretning af 

værelser i kontorlokaler på Vestre Tværmole 30-32, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har 5. september 2010 besigtiget ejendommen sammen med en 

repræsentant fra Karstensens Skibsværft.  

  

Formålet med mødet var at klarlægge om i hvilket omfang, der var indrettet 

beboelse (værelser) i eksisterende kontor lokaler. De opsatte pavillonerne blev 

også besigtiget. 

  

Forvaltning kunne konstatere at pavillonerne ikke blev anvendt til beboelse mv.  

  

På 1 salen i hovedbygningen var der indrettet værelser i del af 

eksisterende lokaler til beboelse. Forvaltningen gjorde opmærksom på at dette 

forhold ikke var lovligt. Værftets repræsentant oplyste, at brugen af værelserne til 

overnatning var ophørt. 

  

Der står nu følgende tilbage i sagen:  

  

Forvaltningen tilskriver værftet, at der skal fremsendes byggeansøgning for 

lovliggørelse af de opsatte pavilloner; men der vil ikke kunne gives tilladelse til at 

anvende pavillonerne til nogen former for beboelse eller midlertidig overnatning.   

  

Den er konstateret en ændret anvendelse af de tidligere kontorlokaler. Der skal 

fremsendes byggeansøgning på denne ændring; men der vil ikke kunne gives 

tilladelse til at anvende lokalerne til nogen for beboelse eller midlertidig 

overnatning. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til orientering.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12027 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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28. Orienteringssag - Håndtering af anonyme henvendelser 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen vil på mødet orienterer om, hvordan forvaltningen håndterer 

anonyme henvendelse. Skats håndtering af denne type henvendelser er vedlagt 

som bilag.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til orientering.  

 

Bilag 

Skats håndtering af anonyme henvendelse (dok.nr.112384/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9666 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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29. Efterretningssag - Klage over byggesagsgebyr, Rylevej 1, 

Lyngså 

 

Sagsfremstilling 

Statsforvaltningen Nordjylland har behandlet en klage over Frederikshavn 

Kommunes afgørelse af d. 9. marts 2010 om opkrævning af byggesagsgebyr i 

forbindelse med lovliggørelse af en udestue på Rylevej 1, Lyngså. 

  

Forvaltningen har d. 25. januar 2010 efter ansøgning fra ejer lovliggjort en 

udestuen på ovennævnte ejendom og i den forbindelse opkrævet et gebyr på 

2040,-. Ejers advokat har efterfølgende d. 18. februar 2010 protesteret mod 

opkrævningen af gebyret, idet der henvises til, at der er givet tilladelse til en 

overdækket terrasse i en byggesag fra 1996. Der er i den forbindelse i stedet opført 

en udestue.  

  

Forvaltningen har i sin afgørelse lagt vægt på, at det fremgår af 

ansøgningsmaterialet fra byggesagen i 1996, at der er tale om en overdækket 

terrasse og ikke en udestue. Der er samtidig registreret en overdækket terrasse i 

en notatlinie i BBR. 

  

Frederikshavn Kommune har efterfølgende d. 9. marts 2010 fastholdt afg ørelsen 

om, at en lovliggørelse af udestuen krævede byggetilladelse, og at kommunen 

dermed var berettiget til at opkræve byggesagsgebyr.  

  

Statsforvaltningen stadfæster Frederikshavn Kommunes afgørelse af d. 9. marts 

2010. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010  

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til efterretning.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/2163 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: libr 

 Besl. komp: PMU 
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30. Efterretningssag - Justering på bybusnettet 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i den busomlægning der har fundet sted på  det indre bybusnet (linie 

1, 2, 3, og 4) i Frederikshavn oplever chaufførerne, at kørslen via Busterminalen 

gør køreplanen mere presset, da tidligere bufferophold på Rådhuspladsen på 7 

minutter er ændret til kun 3 minutter ved Busterminalen, hvilket betyder, at 

køreplanen ikke er særlig robust. Når der opstår forsinkelser, giver det let 

følgevirkninger på efterfølgende ture, hvilket er meget uheldigt, da der er forudsat 

korrespondance mellem busserne ved Busterminalen. Derfor er det nødvendigt at 

finde nogle minutter langs turnussen.  

  

Efter forslag fra chaufførerne anbefaler NT, at der hentes 2 minutter på linie 1 ved 

at lade linie 1 køre direkte ad Hjørringvej mellem Nørregade og Suderbovej i stedet 

for at køre via Barfredsvej, Knudensvej og Niels Juels Vej.  

  

Ligeledes har det efter skolestart været nødvendigt at foretage justeringer på linie 

11 omkring Skærum, Trøderup og Åsted og linie 13 til Halbjerg samt indsættelse af 

en speciel taxatur fra Sydbyen til Understed og Karup.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         justeringerne mv. tages til efterretning 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010 

Fraværende: Jens Hedegaard Kristensen. 

Til efterretning.  

 

Bilag 

Notat af 17. november 2010 fra NT med trafikkort (dok.nr.110893/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

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