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1. Orienteringssag - Planproces for vindmølleplan 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af vindmølle-temaplan for Frederikshavn 

Kommune, har der netop været afholdt en høring af de myndigheder, som er 

berørte af de potentielle vindmølleområder. På mødet orienteres om de indkomne 

bemærkninger.  

  

Med udgangspunkt i de potentielle vindmølleområder er en proces for udarbejdelse 

af forslag til temaplan og miljørapport igangsat. På mødet orienteres om arbejdet.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Til orientering.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU 
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2. Vindmølleprojekt ved Vangkær, Øster Vrå 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra lodsejerne af det potentielle 

vindmølleområde Vangkær. Der findes i dag fire eksisterende vindmøller i området, 

og lodsejerne ønsker nu at erstatte disse med 3-4 nye større moderne møller.  

  

Området er blandt de udpegede potentielle vindmølleområder, som det blev 

besluttet at arbejde videre med på Plan- og Miljøudvalgsmødet den 31. august 

2010. Vindmølleområdet indgår desuden i Kommuneplan 2009-2020 som 

rammeområde SAE.T.14.02. Af rammebestemmelserne fremgår det, at der er 

ansøgt om en modernisering af vindmølleområdet ved nedtagning af de 

eksisterende møller og opsætning af nye, større møller. Projektet skal realiseres 

gennem udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen med tilhørende VVM samt 

lokalplan for området.  

  

Teknisk Forvaltning har afholdt møde med lodsejerne og bl.a. orienteret om 

forventet tidsplan for udarbejdelse af den overordnede vindmølle -temaplan. 

Lodsejerne ønsker dog at fremskynde sagen således, at projektet kan realiseres 

snarest muligt. Der anmodes derfor om at give mulighed for, at  øvrige 

forudsætninger (VVM-rapport, kommuneplantillæg, lokalplan mv.) kan udarbejdes 

sideløbende med temaplanudarbejdelsen således, at der kan gives endelig 

tilladelse til projektet umiddelbart efter endelig vedtagelse af temaplanen.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Planarbejdet igangsættes for det potentielle vindmølleområde ved 
Vangkær  

  

 Ansøger forestår udarbejdelse af VVM og lokalplan. Kommunen udarbejder 
kommuneplantillæg  

  

 Plangrundlaget for vindmøller i Vangkær vedtages efter endelig vedtag else 
af den overordnede temaplan for vindmøller i Frederikshavn Kommune  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16813 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU 
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Bilag 

Vedrørende vindmølleprojekt.pdf  (dok.nr.115696/10) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 02. november 2010 Side 9 af 70 

 

 

3. Vindmølleområde ved ejendommen Kragelund i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning fra ejeren af ejendommen 

Kragelund om opstilling af to nye vindmøller i et eksisterende vindmølleområde 

sydøst for Sæby. 

  

Plan- og Miljøudvalget har tidligere på møde den 2. oktober 2007 besluttet at 

igangsætte planarbejdet.  

  

Vindmølleområdet indeholder i forvejen to vindmøller på hver 600 kW og en 

totalhøjde på 67 m. Omkring 620 m fra vindmøllerne i vindmølleområdet findes et 

nabovindmølleområde med 6 vindmøller på hver 660 kW og en totalhøjde 68,5 m. 

De otte vindmøller er opstillet i årene 1996-2002 og har en forventet 

tilbageværende levetid på ca. 6-12 år.  

  

Området ved ejendommen Kragelund udgør en del af et af de udpegede potentielle 

vindmølleområder, som det blev besluttet at arbejde videre med på Plan- og 

Miljøudvalgsmødet den 31. august 2010. Vindmølleområdet er desuden medtaget i 

Kommuneplan 2009-2020 som rammeområde SAE.T.04.10. Af 

rammebestemmelserne fremgår det, at der er ansøgt om en modernisering af 

vindmølleområdet ved nedtagning af nogle af de eksisterende møller og opsætning 

af nye. Projektet skal realiseres gennem udarbejdelse af et tillæg til 

kommuneplanen med tilhørende VVM samt udarbejdelse af ny lokalplan for 

området.  

  

Ansøger ønsker at opstille to nye vindmøller på hver 2,0 MW og totalhøjde på 107 

m i direkte tilknytning til de to eksisterende vindmøller. Visualisering af 

vindmølleområdet er bilagt.  

  

På Plan- og Miljøudvalgsmøde den 6. april 2010 besluttede udvalget, at såvel de 

eksisterende som nye vindmølleområder skal udnyttes optimalt således, at der 

opnås størst mulig effekt i de udlagte vindmølleområder. Samtidig fandt udvalget, 

at udskiftning af eksisterende vindmøller eller placering af nye vindmøller i et 

eksisterende vindmølleområde skal tilstræbes foretaget således, at  alle vindmøller i 

vindmølleområdet har samme dimensioner og giver størst mulig samlet effekt.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at vindmølleområdet ved ejendommen Kragelund 

udnyttes mest optimalt ved nedtagning af de to eksisterende vindmøller og 

opstilling af 4 ens nye større vindmøller.  

  

Set ud fra et overordnet perspektiv i forhold til den igangværende 

vindmølleplanlægning skal det bemærkes, at det potentielle vindmølleområde, der 

samlet udgøres af vindmølleområdet ved ejendommen Kragelund og 

nabovindmølleområdet, vurderes at have langt større potentiale i forhold til 

 
 Åben sag 
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udnyttelse af vindenergi, såfremt de eksisterende otte vindmøller nedtages og 

færre større vindmøller opstilles. 

  

Kommunen har relativt få potentielle vindmølleområder, og området ved Sæby er et 

oplagt vindmølleområde pga. landskabet og det faktum, at vindmøller har hørt til i 

landskabet over en årrække. Desuden vil nabovindmøllerområdet bestående af 6 

vindmøller på hver 660 kW have en forventet tilbageværende levetid på ca. 6-12 år, 

der gør, at også dette vindmølleområde inden for en overskuelig årrække står for 

en udskiftning.  

  

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at planlægning for 

vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte 

vindmøller forudsætter en belysning af anlæggenes påvirkning af landskabet, idet 

vindmøllegruppers selvstændige udtryk udviskes, hvis de står for tæt på hinanden. 

Det gør det svært at opfatte den enkelte vindmøllegruppes opstillingsmønster, da 

det visuelt blandes sammen med nabovindmøllegruppen, og herved efterlader 

vindmøllegruppernes samspil et uklart landskabeligt udtryk.  

  

Som følge heraf er det relevant at vurdere hensigtsmæssigheden i at lave en ny 

planlægning for vindmøller ved ejendommen Kragelund, som kan lægge 

begrænsninger på udnyttelsen af det langt større potentielle vindmølleområde syd 

for Sæby. 

  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Der gives tilladelse til det ansøgte således, at der kan planlægges for 
opstilling af to nye vindmøller i direkte tilknytning til de to eksisterende 

vindmøller i vindmølleområdet. Plangrundlaget udarbejdes, så der skabes 
mulighed for, at vindmølleområdet på sigt kan indeholde min. tre 
vindmøller, der i højde og opstillingsmønster harmonerer med de to nye 
vindmøller. 

  

 Ansøger forestår udarbejdelse af VVM og lokalplan. Kommunen udarbejder 
kommuneplantillæg  

  

 Planlægningen foregår separat i forhold til den igangværende overordnede 
temaplanlægning for vindmøller i kommunen  

  

 Planarbejdet og den tilhørende proces forventes vedtaget og afsluttet i juni 
2011 under forudsætning af, at tidsplanen for planlægningen overholdes   
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Kort over vindmølleområde ved Kragelund (dok.nr.122734/10) 

Ansøgning om opstilling af vindmøller (dok.nr.122733/10) 

Kragelund - WindPRO - visualiseringer af projekt (dok.nr.114134/10) 

Anmodning om hurtig behandling af sagen vedr. opstilling af vindmøller ved 

Kragelund (dok.nr.112671/10) 
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4. 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 jf. 

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 bebyggelse 

fremstår som en helhed.  

  

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9354 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 02. november 2010 Side 13 af 70 

 

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

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 højfo rmat 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 ud førelse 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Arkitekten fremsender alternativt forslag til udformning af tværfløjen til Udvalgets 

stillingtagen.  

  

Tværfløjen udføres nu med sadeltag med vingetegl lig hovedhuset. Tværfløjen er 

nu at sidestille med en sidebygning, der underordner sig hovedhuset.  

  

I tværfløjen hæves gulvet ca. 1,20 meter over gulvniveau i hovedbygningen 

svarende til 1,70 meter over omgivende terræn. Formålet hermed er at sikre udsigt 

over klitten og havet. 

  

Ved tværfløjens sydgavl etableres ca. 2 meter dyb terrasse i niveau med gulvet i 

bagvedliggende stue.  
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Lokalplan SKA.242.B angiver intet direkte om placering af bebyggelsens 

gulvniveau. 

  

Under bestemmelserne for ubebyggede arealer er anført jf. stk.13.1, at 

terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 meter over naturlig terræn ikke må finde 

sted og jf. stk. 13.2 må klitter ikke bebygges eller på anden måde ændres over 

niveau svarende til 1 meter over tilliggende vejniveau samt jf. stk. 13.4 må der ikke 

etableres terrasser over niveau, svarende til stueniveau til de på grunden 

beliggende bygninger. 

  

Bestemmelserne har til formål at fastholde et terræn tæt på det naturlige, hindre 

bebyggelse på klittoppe og etablere hævede terrasser.  

  

Her søges skabt en kunstig klit som grundlag for terrasse ved den sydvendte gavl.  

  

Der er forvaltningens vurdering, at tværfjøjen i den nye udformning er i 

overensstemmelse med lokalplanen, dog skal der ske en bearbejdning af 

glasgavlen mod syd.  

  

Den påtænkte hævede terrasse i niveau med stuegulv kan ikke godkendes. Denne 

skal sænkes således, at terrænregulering på max. + 0,5 meter overholdes. 

Forvaltningen foreslår i denne anledning, at døradgang hertil placeres på facaden 

mod vest.  

 

Indstilling - Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Teknisk- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at: 

for alternativ 1 som anført fra mødet den 28. september 2010  

for alternativ 2  

 tværfløjen godkendes på vilkår, at glasarealer i sydgavlen bearbejdes 
arkitektonisk.  

 der medeles afslag på etablering af hævet terrasse 1.70 meter over 
omgivende terræn. Denne tillades max. hævet 0,5 meter over omgivende 
terræn.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen for alternativ 2 tiltrædes. 

Tværfløjen godkendes på vilkår, at glasarealer i sydgavlen bearbejdes 

arkitektonisk. 

Der meddeles afslag på etablering af hævet terrasse. Denne tillades max. hævet 

0,5 meter over omgivende terræn.  

Påbygningers grundareal begrænses til max. 6,0 m. længde og 5,0 m. bredde.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

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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alternativt principforslag til udformning af tværfløj med uændret dybde  (dok.nr.128373/10) 

Facader 1 - 100.pdf (dok.nr.128377/10) 
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5. Etablering af altan på ejendommen Østre Strandvej 57, 

Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 28. september 2010, at der 

meddeles dispensation til altan i sydgavl lig den på Klæbels villa, såfremt der ikke 

er indsigelser.  

  

Lokalplan SKA.244.B stk. 9.51 muliggør etablering af franske altaner i gavle,  hvis 

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

  

Naboorientering til omboende og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur, har 

kun givet anledning til bemærkninger fra Foreningen med følgende indhold.  

 en ejendom tegnet af ark. Plesner har en særlig kulturhistorisk 

betydning og placering.  

 en betydelig forringelse af kulturmiljøet i Østerby at montere en altan på 
syd gavlen, hvorfor dette ikke kan accepteres.  

 risiko for indblikgener til nabogrunde.  

 henvisning til tilsvarende altan på Klæbels villa er ikke gangbar, altanen 
misklær iøvrigt også denne villa.  

  

Ansøger har fremsendt følgende kommentarer:  

 finder det beklageligt, at Foreningen gør sig til smagsdommer.  

 altan som ansøgt vil fremtræde i harmini med den oprindelige byggeskik.  

 ingen indblikgener på naboparceller. Ejendommen ligger i skel til Lars 
Kruses Vej mod vest og afstand til naboskel mod øst er 16 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 

formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Som anført i dagsordenen til mødet den 28. september 2010 er udkragende altaner 

som den ansøgte i de allerfleste tilfælde ikke i god harmoni med arkitekturen i 

bevaringsværdige bygninger.  

  

Det er dokumenteret, at anden Plesner-villa har en sådan påbygget altan, hvilket 

også findes som oprindelig altantype på andre bevaringsværdige Skagen-villaer.  

  

Den tilladte franske altan etableret på denne konkrete villa vurderes mere fremmed 

i forhold til den arkitektoniske helhed end den ansøgte påbyggede altan.  

  

Der ses ikke grundlag for anden forvaltningsmæssig indstilling.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8407 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles dispensation til altan i sydgavlen på ejendommen Øster 
Strandvej 57 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Pia Karlsen og Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen.  

Jens Hedegaard Kristensen tiltræder indstillingen. 

Der meddeles afslag på ansøgningen. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

PMU protokollat 28. september 2010 (dok.nr.128726/10) 

Partshøring retur - Østre Strandvej 57 - 9990 Skagen (dok.nr.120328/10) 

VS: Østre Strandvej 57, Skagen - 10.10.24. Tove Sommer.pdf  (dok.nr.126875/10) 
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6. Opførelse af 2 dobbelthuse Ryttervænget 8, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Advokat ansøger i forbindelse med salg af ejendommen om principiel stillingtagen 

til opførelse af 2 dobbelthuse dvs. i alt 4 boliger på hver ca. 100 m
2
 med mulighed 

for at udnytte tagetagen.  

  

Ansøgningen begrundes med, at interesseret køber i givet fald vil "rydde op" på 

ejendommen, hvilket mest hensigtsmæssigt kan ske ved nedrivning og opførelse af 

ny bebyggelse.  

  

Ejendommens grundareal udgør 873 m
2
. Opførelse af 4 boliger med et samlet 

etageareal på 400 m
2
 giver en bebyggelsesprocent på ca. 45 %. 

  

Ejendommen er i dag bebygget med et hus i 1½ etage (oprindelig stald/lade) med 

et bebygget areal på 219 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 25 %.  

  

I Bygningen er der i følge BBR indrettet 4 boliger, de 2 uden tilladelse.  

  

Bygningen er medtaget i kommuneatlas Skagen med bevaringsværdien 7.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanen område SKA.B.05.14 og omfattet af 

flere deklarationer. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse, 

max. bebyggelsesprocent på 30 % og grundstørrelse min. 500 m2 pr. bolig ved 

dobbelthuse. 

  

Af deklaration vedrørende bebyggelsesregulerende forhold står anført, at der 

blandt andet på denne ejendom kan indrettes 2 boliger for 2 familier på hver grund. 

Dvs. at der kan opføres et dobbelthus. Der må dog ikke foretages yderligere 

udstykning. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 %. 

  

Endvidere er lyst deklaration med hjemmel i byggeloven om, at tagetagen ikke må 

indrettes til beboelse.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 43 kan kommunalbestyrelsen ved påbud eller forbud 

sikre overholdelse af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages 

bestemmelser i en lokalplan.  

  

Bestemmelsen finder ikke anvendelse på servitutter, der er pålagt af offentlige 

myndigheder med hjemmel i lovgivningen.  

 

Planmæssige konsekvenser  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11095 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Ejendommen er skabt i forbindelse med udstykning tilbage i 1983. Som led heri har 

ejer tiltrådt, at bebyggelsen kan nedrives og i stedet opføres et dobbelthus 

alternativt lovliggøres gennem ombygningsprojekt. Hvis ejendommen ombygges 

tillades tagetagen ikke udnyttet, da ejendommen så bliver overbebygget.  

  

I forbindelse med tilladelse til 2 boliger i ejendommens vestlige del, tinglyses 

deklaration om tagetagen. Der meddeles senere tilladelse til indretning af bolig nr. 

3 i den østlige del. 

  

Advokat gør senere kommunen opmærksom på, at hele den tidligere stald/lade er 

ombygget og indrettet til beboelse. Uagtet disse oplysninger annullerer kommunen 

byggesagen om boligen i den østlige del. Den faktisk udførte ombygning 

tilsyneladende delvis uden tilladelse følges ikke op af håndhævelsesskridt med 

henblik på lovliggørelse.  

  

Det er Forvaltningen vurdering, at juridisk er det ikke muligt at håndhæve forhold, 

der har været kommunen bekendt siden 1987.  

  

Faktuelt er der 3 boliger på ejendommen uagtet, at deklarationen kun muliggør 2 

boliger.  

  

Ved besigtigelse af ejendommen medio oktober 2010 må konstateres, at 

bygningen er i en sådan stand, at nedrivning er en nærliggende mulighed.  

  

Deklarationen muliggør et dobbelthus. Et sådant skal i dag kunne udstykkes jf. 

Byggelovens § 10 A. Deklarationen muliggør dog ikke yderligere udstykning. 

Lovkravet i § 10 A er kommet til senere, og det vurderes ikke, at deklarationen har 

haft til hensigt at hindre noget sådant. 

  

Kommuneplanen angiver en grundstørrelse på 500 m
2
 pr. bolig i dobbelthuse. 

Naboejendommen, der er et dobbelthus med et grundareal på 1.310 m
2
, heraf vej 

470 m
2
 dvs. 840 m

2
 ekskl. vejareal svarende til 420 m

2
 pr. bolig. 

  

Det er Forvaltningens vurdering, at der på Ryttervænget 8 kan opføres et 

dobbelthus med et samlet etageareal på 220 m
2
 svarende til en 

bebyggelsesprocent på 25 % jf. deklarationen.  

  

Med baggrund i kommuneplanens angivne bebyggelsesprocent på 30 % kan der 

forventes meddelt tilladelse hertil for så vidt partshøring indenfor 

deklarationsområdet mfl. ikke giver anledning til bemærkninger.  

  

Med hensyn til den eksisterende bebyggelse vurderer forvaltningen, at der her kan 

bibeholdes 3 boliger, der alle betragtes som lovlige. Evt. indretning af tagetagen i 

strid med den pålagte deklaration kan ske i det omfang, at ejendommens 

bebyggelsesprocent ikke overskrider 25 % evt. 30 %, som beskrevet ovenfor.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  
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 der meddeles afslag på ønske om opførelse af 2 dobbelthuse, der kan kun 

tillades eet dobbelthus på Ryttervænget 8 jf. deklarationen evt. med en 
bebyggelsesprocent på 30 %  

  

 der i den eksisterende bygning godkendes værende indrettet 3 boliger, der 
tillades udvidet med delvis inddragelse af tagetagen evt. med en 
bebyggelsesprocent på 30 %  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Der meddeles afslag på det ansøgte. Udvalget er indstillet på, at der arbejdes 

videre med et projekt med opførelse af et nyt byggeri indeholdende max. 3 boliger 

og en bebyggelsesprocent på max. 30 %. Udvalget skal godkende projektet.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.128401/10) 

Principiel ansøgning Ryttervænget 8 (dok.nr.127403/10) 

Foto.pdf (dok.nr.128400/10) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 02. november 2010 Side 22 af 70 

 

 

7. Dispensation fra lokalplan til bolig på Thorsvej 7, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Thorsvej 7, matr.nr. 80 B Skagen bygrunde, Skagen har 

fremsendt forslag til ny bebyggelse indeholdende parcelhus med et areal på 164,3 

m
2
, samt en garage med et bebygget areal på 56 m

2
.  

  

Bygningerne tænkes placeret udenfor de i lokalplanen fastsatte udgangslinier 

(byggelinier). Der ønskes ligeledes udført en påbygning til hovedhus. 

  

Begge forhold vil kræve en dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen.  

  

Ansøgeren fremhæver i sin begrundelse at det ønskede byggeri ikke kan opføres i 

overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen med hensyn til 

byggelinierne, samtidig vil afstanden til det påtænkte byggeri komme tæt på 

omfartsvejen omkring bebyggelsen.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område omfattet af Lokalplanen nr. 57-B.34. 

Ejendommen grundareal er 822 m
2
. 

  

Lokalplanens afsnit 7.3 fastsætter, at hovedbygningen skal placeres parallelt med 

eller vinkelret på adgangsvejen (Thorsvej) og med gavl eller facade i udgangslinien 

som vist på kort 2 i lokalplanen. På ejendommen Thorsvej 7 er der placeret  2 

udgangslinier.  

  

På ejendommen er der udlagt 2 udgangslinier. Det projekterede er ikke placeret 

med gavl eller facade i byggelinierne. 

  

Der er inden for området tidligere givet tilladelse til ændret placering af et hovedhus 

fra udgangslinien efter gennemførelse af positiv naboorientering.  

  

En tilladelse til det ansøgte vil kræve dispensation fra bestemmelserne i 

lokalplanen. Der er tidligere givet en tilladelse til en mindre ændring af en 

bebyggelse inden for området i forhold til udgangslinien.  

  

Der ønskes opført tilbygning til hovedbygning i form af en påbygning.  

  

Lokalplanens afsnit 7.4 fastsætter, kan opføres tilbygning til hovedbygningen i form 

af udskud med et samlet areal på 30m2. Der projekterede er opført med en 

påbygning på 33,6m2.  

  

En tilladelse vil kræve dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen. Der er 

tidligere givet dispensationer til påbygninger inden for lokalplanens område, med 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8053 

 Forvaltning: TF 
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den betingelse at påbygningen underordner sig hovedbygningen.  

  

Hovedbygningen og påbygningens er projekteret med et areal på 164,3 m
2
.  

  

Lokalplanens afsnit 7.4 fastsætter et maksimalt areal på 105 m
2
 +30 m

2
 tilbygning i 

form af udskud.  

  

En tilladelse vil kræve dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen. Der er 

tidligere i området meddelt dispensation for hovedbygningers arealer. 

  

Forvaltningen har gennemført en naboorientering til 2 naboer for placering af 

bebyggelsen samt for opførelse af påbygning. Der var ved indsigelsesfristen udløb 

modtaget to bemærkninger/indsigelser til det ansøgte.  

  

Naboen mod syd har ingen indvendinger til det ansøgte. Naboen mod øst har ingen 

indvendinger mod påbygningen; men ønsker byggeriet placeret efter 

bestemmelserne i lokalplanen for så vidt angår udgangslinien beliggende parallelt 

mod det østlige skel, idet det fremhæves, at bebyggelsen vil nedsætte det frie 

udsyn fra ejendommen Thorsvej 9, samt reducere solindfaldet.  

 

Indstilling 

Teknik og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

  

 der meddeles dispensation for afsnit 7.4 i lokalplanen til opførelse af 
påbygning 

  

 et byggeri på ejendommen skal overholde de i lokalplanen fastsatte 
bestemmelser om udgangslinier 

  

 der foretages naboorientering for hovedbygnings størrelse  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgningsmateriale (dok.nr.127966/10) 
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8. Boligbebyggelse på del af ejendommen matr. nr. 31 e 

Ålbæk, Råbjerg beliggende ved Parallelvej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte areal ønsker tilladelse til igangsætning af parcelhusudstykning 

på arealet. 

  

Arealet er ved kommuneplan 2009 medtaget i rammeområde SKA.B.11.08.  Arealet 

er beliggende mellem Skagensbanen og Parallelvej syd for den nuværende 

parcelhusbebyggelse.  

  

Arealet er landzone og del af landbrugsejendom. Arealet udgør ca. 7.600 m
2
. 

  

Det ligger umiddelbart op til en forlængelse af Parallelvej og kan vejforsynes herfra. 

Nuværende infrastruktur i Parallelvej kan formentlig videreføres også til dette nye 

område.  

  

Af kommuneplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsboliger i form af 

åben-lav bebyggelse. Minimum grundstørrelse 700 m
2
 og bebyggelsesprocent på 

30 %. 

  

Arealet er i sin helhed omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinie.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder 

nedrivning af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre 

kommuneplanens virkeliggørelse.  

  

Jf. Lov om naturbeskyttelse § 17 stk. 1 må der ikke placeres bebyggelse, 

campingvogne og lignende indenfor en afstand af 300 meter fra skove. For 

privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha. 

sammenhængende skov.  

  

Jf. Lov om naturbeskyttelse § 65 stk.2 kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse 

fra bestemmelserne i bl.a. samme lovs § 17 stk.1. Den pågældende skovejer skal 

underrettes, før der træffes afgørelse om undtagelse fra § 17 stk.1. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Med hensyn til bebyggelse indenfor naturbeskyttelsens skovbeskyttelseslinie er det 

Forvaltningens vurdering, at dispensation kan forventes meddelt, idet der på 

nuværende tidspunkt er anden bebyggelse mellem arealet og skoven, som udløser 

skovbeskyttelseslinien. Her vil dispensation ikke ændre væsentligt på oplevelsen af 
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skoven som natur.  

  

Dispensation kan meddeles af kommunen til det enkelte byggeprojekt eller 

Miljøcenter Århus kan anmodes om ophævelse af skovbeskyttelseslinien indenfor 

lokalplanområdet med henvisning til, at det vil lette den kommunale administration.  

  

Realisering af udstykning til parcelhusbebyggelse betinger udarbejdelse af 

lokalplan med henblik på overførsel af arealet til byzone. Lokalplanen skal 

udarbejdes på grundlag af godkendt udstykning/ bebyggelsesplan. En sådan plan 

foreligger endnu ikke, da stillingtagen til bebyggelse indenfor 

naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinien ønskes afklaret først.  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Ved planlægning for nyt boligområde skal evt. støjgener fra jernbanen vurderes og 

evt. nødvendig støjafskærmning indgå heri.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at  

  

 udarbejdelse af lokalplan kan igangsættes på grundlag af udarbejdet 

udstyknings/bebyggelsesplan. Forvaltningen bemyndiges til at godkende 
en sådan plan. Ansøger forestår udarbejdelse af lokalplan  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen, da 

arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinie. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.128395/10) 
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9. Indretning af klublokaler mv. i kælderen under Skippergade 

36, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Potentiel lejer ansøger om tilladelse til at indrette kælderen under ovennævnte 

ejendom til brug i forbindelse med undervisning, klubaktivitet og fest.  

  

Målgruppen er sent modne og sent udviklede personer i alderen fra 18-30 år. Der 

forventes at være åbent døgnet igennem i princippet - konkret pr. uge 20 timer om 

dagen, 20 timer om aftenen og 3 nattetimer.  

  

Der påregnes at deltage ca. 50 personer og ved arrangementer kan der potentielt 

komme 100 personer.  

  

Der er tilknyttet 5-6 personaler.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde FRE.C.15.07 og omfattet af 

Lokalplan nr. 618-1 zone II.  

  

Af lokalplanen fremgår, at området kun må anvendes til bolig- og bycenterformål og 

lignende.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid 

med lokalplanens bestemmelser medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 

samme lovs § 19.  

  

Byggeloven har bl.a. til formål at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, 

at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og 

sundhedsmæssig henseende.  

  

Dette formål er j f. lovens § 6 udmøntet i regler om udførelse og indretning af 

bebyggelse beskrevet i gældende bygningsreglement.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Undervisning og klubaktivitet mv. vil umiddelbart kunne placeres på ejendommen 

med baggrund i det gældende anvendelsesbestemmelser j f. lokalplanen.  

  

Aktiviteten påtænkes placeret i kælderen. Denne kælder har gulv ca. 1,50 meter 

under terræn og tilnærmelsesvis ingen dagslystilgang, konkret kun 3 vinduer med 

glasbygningssten i kælderens ene ende. Bygningen ligger helt i matrikelskel, derfor 

ingen vinduer.  

  

Kælderen har oprindelig været lagerlokale i forbindelse jern- og stål 
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engrosvirksomhed med forbindelse til ekspeditionen i s tueetagen ved flere 

adgangstrapper. Bygningen er opført i 1961 med kælder støbt i beton.  

  

Der er foretaget miljøundersøgelser i 1989. Undersøgelsen viste tilstedeværelse af 

olie og klorerede opløsningsmidler. Ejendommen er dog ikke kortlagt.  

  

Forvaltningen vurderer ikke, at indretning af klubaktivitet og undervisning mv. kan 

forgå i disse lokaler under hensyn til opfyldelse af byggelovens formål om 

sundhedsmæssig forsvarlig indretning.  

Arbejdsmiljøloven vurderes heller ikke tilgodeset i forhold til det ansatte personale.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på indretning af lokaler til undervisning, klubaktivitet 
og fet i kælderen Skippergade 36, Frederikshavn 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Fraværende: Erik Sørensen 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.128398/10) 

VS: ang Skippergade 36 (dok.nr.120777/10) 
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10. Etablering af tagterrasser på Strandklit 50-66, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Alle ejere af ovennævnte ejendomme fremsender i fællesskab ansøgning om 

dispensation til etablering af tagterrasse i forbindelse med opførelse af parcelhuse 

på ejendommene.  

  

For de 9 grunde til parcelhusbebyggelse (lokalplanens delområde D) har det hele 

tiden været intentionen, også i forbindelse med lokalplanlægningen, at der indenfor 

byggefeltets område A kunne etableres tagterrasse uagtet, at der her kun kan 

opføres bebyggelse i een etage. I område A er der kun tilladt een etage for at sikre 

udsigten ud over vandet fra alle boliger, en betydelig kvalitet for de kommende 

beboere.  

  

Ejendommene er beliggende i kommuneplanens område SAE.B.02.07 og omfattet 

af Lokalplan SAE.4.105.0 delområde D. I delområde D er der udlagt byggefelt til 

den enkelte bebyggelse. Byggefeltet er opdeling i et område A til een etage max. 

højde 4,5 meter og et område B til 2 etager max. højde 7,0 meter.  

  

Den ansøgte tagterrasse ønskes placeret i delområde A oven på garage/carport. 

Tagterrassen betinger dispensation fra lokalplanens stk.7.4. 

  

 

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 formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

En bygning i en etage med tagterrasse af nogen størrelse er at karakterisere som 

bebyggelse i 2 fulde etager. Denne tolkning er stadfæstet i en afgørelse fra 

Naturklagenævnet september 2007.  

  

I forbindelse med udvikling af boligbebyggelsen på Sæby Strand har det fra start 

været intentionen, at udsigten ud over vandet skulle være en bærende kvalitet. 

Derfor er der indlagt delområder med særlige bestemmelser og byggefelter med 

angivelse af etageantal og højde.  

  

Den påtænkte bebyggelse med tagterrasse ovenpå garage/carport er således 

bebyggelse i 2 etager. Denne del af bebyggelsen er placeret i byggefeltets område 

A kun til en etage med max. højde 4,5 meter. Opførelse af bebyggelsen betinger 

således dispensation fra etageantallet.  

  

Tagterrasse ovenpå garage/carport som ansøgt vurderes mindre betydende, idet 

overkant værn omkring terrassen ikke overstiger den tilladte max. bygningshøjde 
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på 4,5 meter og i øvrigt ikke vil være til gene for udsigten til vandet.  

  

Naboorientering er ikke iværksat, da samtlige lodsejere er medansøgere. 

Endvidere er dispensationen vurderet uden betydning for ejendomme udenfor 

lokalplanens delområde D.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at der ingensinde kan meddeles tilladelse til 

opførelse bebyggelse med 2 boligetager i byggefeltets del A, idet dette vil værende 

hindrende for udsigten for bagvedliggende ejendomme.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles dispensation fra Lokalplan SAE.4.105.0 stk.7.4 til udførelse 
af terasse på tag af garage/carport inden for byggefeltets område A. 

Dispensationen omfatter kun tagterrasse. Der kan ingensinde forventes 
tilladelse til bebyggelse med 2 boligetager i byggefeltets del A.  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.128210/10) 

Dispensation for etablering af tagterrasse.pdf  (dok.nr.125759/10) 
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11. Opførelse af boligbebyggelse i 3 etager Strandkanten 1, 

Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejer af ovennævnte ejendom ansøger om dispensation til opførelse af 

boligbebyggelse i 3 etager på ovennævnte ejendom.  

  

Ansøgningen begrundes med, at bygninger med fladt tag vil matche tagformen i 

lokalplanens øvrige bebyggelse og sikre bedre arkitektonisk harmoni. Endvidere vil 

gulvniveau i øverste etage være ens ved 2½ og 3 etages byggeri og dermed 

samme indbliksforhold. 

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens om råde SAE.B.02.07 og omfattet af 

lokalplan SAE.4.105.0 og beliggende i planens delområde A.  

  

Bebyggelse i 3 etager kræver dispensation fra lokalplanens § 7.1. heraf fremgår, at 

der indenfor delområde A kan opføres etagebebyggelse i 2½ etage og max. højde 

9,5 meter samt med en bebyggelsesprocent på 40 % for delområdet under et. Evt. 

trempel kan opføres med en max. højde på 1,4 meter - her ønskes fremtidig 

bebyggelse i 3 etager og max. højde 9,5 meter samt en bebyggelsesprocent på 

44,55 %.  

Endvidere betinges godkendelse efter bygningsreglementet kap. 2.1 for såvidt 

angår etageantallet i forhold til skel. 

  

Naboorientering har foreløbig givet anledning til følgende bemærkninger.  

 dispensation vil begrænse solindfald på grundene i delområde C dels 

grundet den nære placering og dels fordi 3 etager vil skygge mere end 2½ 
plan med taghældning  

 bebyggelsen vil blive placeret meget tæt på skel mod delområde C  

 indblik forholdet øges jo nærmere bebyggelsen ligge skel mod delområde 
C. bebyggelse kun 3 meter fra skel vil give uacceptable indbliksforhold  

 den beskrevne disponeringen af område A vil gøre område C mindre 

attraktivt  

 handelsværdien vil blive påvirket i negativ retning  

 vil ændre betydelig på forudsætninger, som har hafr betydning for køb af 
grund  

 ingen bemærkninger fra en nabo  

Evt. supplerende bemærkninger samt ansøgers kommentarer forligger til mødet.  

 

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 formål og anvendelse. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Jf lokalplan SAE.4.105.0 at etagebebyggelsen i delområde A kan placeres ca. 3 
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meter fra skel mod delområde C.  

Ændring af etageantallet fra 2½ etage med trempel på op til 1,4 meter til 3 fulde 

etager ændrer ikke på bebyggelsen placering. Der er den samme som skitseret i 

lokalplanen.  

  

Bebyggelsen placeres således, at gavlen vender mod skel. Sadeltag med en tilladt 

trempelhøjde på 1,40 meter er kun lidt forskellig fra en gavl i 3 etager. Der vil være 

minimal forskel på solindfald og skyggevirkning.  

  

Bebyggelsen får samme max. højde på 9,5 meter uanset etageantal. Øverste gulv 

ligger således i samme højde. Der vil derfor ingen forskel være med hensyn til 

mulighed for indblik. Det vil være helt det samme.  

  

Overskridelse af bebyggelsesprocenten skyldes alene det øgede etageareal på 3 

etage. Overskridelsen vurderes derfor mindre betydende, da bebyggelsens 

udstrækning på terræn er uændret.  

  

Yderligere bemærkninger fra forvaltningen vil foreligge til mødet.  

 

Indstilling 

Teknik- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

 Indstilling vil forligge til mødet. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Supplerende bemærkninger ved naboorientering:  

 erhvervet grunden i tillid til at lokalplanen overholdes  

 ingen bemærkninger til det nye byggeri fra naboer mod nord  

 ønske om afgrænsning til naboområde mod nord grundet mange 
mennesker i området fremtidig  

 ingen bemærkninger fra parcelhusgrundejerforeningen syd for 

  

Ansøger fremsender følgende kommentarer:  

 har orienteret købere af det vestlige areal om bemærkningerne fra 

naboområdet mod nord og præciseret, at der ikke må foregå aktivitet på 
deres friareal  

 gavle, der støder op til område C derfor ingen skyggemæssig effekt  

 afstanden til skel er som oprindelig vist  

 3 etager er ikke højere end tilladt for de 2½ etage  
 bedre arkitektonisk samspil 

  

  

  

 

Indstilling - Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Teknik- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 02. november 2010 Side 32 af 70 

 

 der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser til opførelse af 

byggeri i 3 etager indenfor lokalplanens delområde A og til en 
bebyggelsesprocent på 44.55 %. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser til opførelse af byggeri i 

3 etager inden for lokalplanens delområde A og til en bebyggelsesprocent på 44,55 

%. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.128213/10) 

Ansøgning om dispensation fra lokalplanen (dok.nr.71525/10) 

Bebyggelsesplan.pdf  (dok.nr.128214/10) 

Facader.pdf (dok.nr.128212/10) 

Naboorientering.pdf  (dok.nr.125699/10) 

Naboorientering.pdf  (dok.nr.125711/10) 
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12. Opførelse af tæt-lav bebyggelse Ærøvej 16-20, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Mægler ansøger på vegne af ejer og potentiel køber om tilladelse til at nedrive 

eksisterende busgarager med tilhørende bolig og i stedet opføre 5 boliger som tæt -

lav bebyggelse på ejendommen Ærøvej 16 og dele af Ærøvej 20.  

  

Garageanlægget er beliggende midt i boligområde. De 2 ejendomme Ærøvej 16 og 

20 har et samlet grundareal på 2055 m
2
. Ingen af bygningerne er 

bevaringsværdige.  

  

Eksisterende bolig Ærøvej 20 med et etageareal på 141 m
2
 ønskes bibeholdt med 

et grundareal på 458 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 30,8 %. 

  

På det resterende areal 1.597 m
2
 ønskes opført 2 dobbelthuse på hver 102 m

2
 med 

tilhørende lille udhus samt et enkelthus på 104 m
2
 med garage og udhus på 43 m

2
, 

hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 26,3 % i gennemsnit. Grundstørrelse 

omkring det enkelte huse er på fra ca. 200 m
2
 til ca. 340 m

2
, hertil kommer del af 

fælles vej- og parkeringsareal.  

  

Bebyggelsen tænkes opført i ny arkitektur med ensidig taghældning med pap-tag 

og pudsede facader.  

  

Begge ejendomme er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.11.05. Der er 

ingen lokalplan.  

  

Af kommuneplanen fremgår, at området skal anvendes til helårsbeboelse dvs. 

parcelhus og tæt-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg. 

Bebyggelsesprocent for parcelhuse er max. 30 %. Et areal til tæt-lav bebyggelse 

må ikke have større bebyggelsesprocent end 30 % for det pågældende areal under 

et og ikke større end 50 % for den enkelte ejendom. 

  

Grundstørrelse for tæt-lav boligbebyggelse skal være mindst 300 m
2
. 

Grundstørrelsen er angivet ekskl. vejarealer. Mindst 10 % af hvert nyt boligområde 

skal anvendes til fælles opholdsareal for områdets beboere og 2 parkeringspladser 

pr. bolig.  

 

Juridiske konsekvenser 

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

kommuneplanens gennemførelse.  

  

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

gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder 

nedrivning af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre 
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kommuneplanens virkeliggørelse.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Boligområdet ved Ærøvej er et parcelhusområde med relativ store dybe grunde. 

Der er alene enfamilieshuse.  

  

Opførelse af ny tæt-lav bebyggelse her vurderes at medføre en væsentlig ændring i 

det bestående miljø bl.a. grundet beskedne grundstørrelser og anderledes 

arkitektur. På den baggrund vurderes byggeprojektet at være lokalplanpligtigt jf. 

Lov om planlægning § 13 stk. 2. 

  

Med baggrund i kommuneplanens krav til min. grundstørrelse på 300 m2 ekskl. 

vejareal samt fællesfriareal vurderes der ikke grundlag for at opføre med end 4 nye 

boliger eksempelvis 2 dobbelthuse. 

  

Igennem lokalplanproceduren skal der ske en yderligere arkitektonisk bearbejdning 

af de enkelte huse.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Nedrivning af de gamle busgarager er en miljømæssig forbedring for det 

omkringliggende boligområde.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektørens indstiller, at 

  

 der meddeles principiel tilladelse til, at der på ejendommene Ærøvej 16-20 

kan opføres ny bebyggelse i form af tæt-lav bebyggelse. Boligantallet skal 
reduceres til 4 boliger, således at  kommuneplanens krav til mindste 
grundstørrelse er opfyldt. Ny planlægning i form af lokalplan forestås af 
ansøger 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.128391/10) 

Byggeprojekt.pdf (dok.nr.128392/10) 
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13. Opdeling af ejendommen Sdr. Havnevej 32, Ålbæk i 2 

boliger, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Potentiel køber af ovennævnte ejendom ansøger om principiel tilladelse til at 

opdele ejendommen i 2 lige store grunde. På ejendommen, som har et areal på 

947 m
2
, er der et ældre enfamilieshus i 1½ etage med et samlet areal på 227 m

2
.  

  

Ejendommen ønskes moderniseret og opdelt i 2 boliger. Efter ombygning er den 

ene bolig på 144 m
2
 og den anden bolig på 96 m

2
. Begge boliger har areal både i 

stuen og  på 1. sal. 

  

Bygningen udføres med sortglaseret tegl, kviste beklædt med zink, muret gesims, 

hvidmalet, vandskuret mur, sort sokkel, vinduer og døre hvidmalede.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.11.11 og omfattet af 

partiel byplanvedtægt nr. 8 delområde B. 

  

Af kommuneplanen fremgår, at området forbeholdes boligformål i form af åben -lav 

helårsboliger med tilhørende kollektive anlæg. mv. Grundstørrelse min. 700 m
2
 for 

åben-lav. Ved dobbelthuse mindst 500 m
2
 pr. bolig og max. bebyggelsesprocent 30 

%. 

  

Byplanvedtægtens delområde B må kun anvendes til bolig- og håndværksformål, 

og der må kun opføres åben-lav bebyggelse. På hver ejendom må kun opføres 

eller indrettes en bolig for en familie samt bebyggelse til mindre 

håndværksvirksomhed (herunder et til virksomheden hørende mindre salgslokale), 

når virksomheden ikke ved støv, røg, lugt, støj, rystelser, ekstra trafik og parkering 

eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn vil blive til ulempe 

for omgivelserne. Virksomhederne må kun med byrådets særlige tilladelse drives af 

andre end den, der bebor den på ejendommen værende bolig.  

  

Parcelhusbebyggelse med virksomhed skal udstykkes som åben-lav 

boligbebyggelse dvs. grunde skal udstykkes med en mindste grundstørrelse på 700 

m
2
 eller med mindre facadelængde subsidiært mindre bredde end 26 meter, dog 

således, at byrådet kan dispensere ned til 22 meter.  

  

Bebyggelsens omfang må være som for åben-lav bebyggelse dvs. 

udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,20. Hertil kommer garage på op ti l 35 m
2
. 

Desuden må der opføres mindre værkstedsbygninger i tilknytning til beboelsen i 

højst en etage og med højst 3 meter bygningshøjde. 

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

bestemmelserne i en byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med 

 
 Åben sag 
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principperne i vedtægten. Principperne i vedtægten er navnlig 

formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra 

formålet, den planlagte struktur og fordelingen mellem friarealer og be byggede 

arealer. 

  

Jf. Byggelovens § 10 A skal hver boligenhed med tilhørende grundareal kunne 

udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang, når der ved til - eller 

ombygning eller andre forandringer af et bestående enfamilieshus sker en opdeli ng 

af huset i flere enfamilieshuse.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Partiel byplanvedtægt nr. 8 for Ålbæk er godkendt i 1972. Ved besigtigelse i 

området må konstateres, at tiden er løbet fra bestemmelserne om, at 

ejendommene langs begge sider af bl.a. Sdr. Havnevej er kombinerede bolig- og 

håndværksejendomme. 

  

Indenfor byplanvedtægtens delområde B langs Sdr. Havnevej er der knap 10 

ejendomme af en størrelse, hvor evt. opdeling til dobbelthuse kunne være aktuel 

med kommuneplanens mindste grundstørrelse på 500 m
2
 pr. bolig.  

  

Bebyggelsen langs begge sider af Sdr. Havnevej har en åben karakter med relativ 

store grunde. Det er forvaltningens vurdering af en fortætning lig den ansøgte på 

flere af ejendommene over tid ikke vil være hensigtsmæssigt. Der er således ikk e 

grundlag for at forny plangrundlaget med henblik på noget sådant.  

  

Imod dette synspunkt kunne tale, at der i de egentlige parcelhusområder indenfor 

byplanvedtægten, efter byrådet godkendelse kan tillades opførelse af dobbelthuse, 

hvor hver halvdel af huset indrettes til bolig for een familie og med en mindste 

grundstørrelse på 500 m
2
 pr. bolig.    

  

Byplanvedtægt nr. 8 indeholder ikke en egentlig formålsbestemmelse. Den har en 

klar opdeling af hele Ålbæk i forskellige delområder med hver sine 

anvendelsesbestemmelser. Dette må betragtes som et princip i vedtægten, hvorfra 

der ikke kan dispenseres. 

  

På den baggrund vurderer forvaltningen ikke, at der er mulighed for at opdele 

ovennævnte ejendom i 2 boliger med tilhørende udstykning med grundstørrelser 

på 473 m
2
. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ønsket om opdeling af ejendommen Sdr. Havnevej 
32 i 2 boliger med tilhørende grundareal  
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.128403/10) 

Principiel forespørgsel om opdeling af ældre enfamiliehuse til 2 boliger (dok.nr.122318/10) 

Foto.pdf (dok.nr.128404/10) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 02. november 2010 Side 38 af 70 

 

 

14. Etablering af nyt redskabsrum, taghældning med tagpaptag 

- Sct. Laurentii Vej 5, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Den 18. juni 2010 har vi modtaget en ansøgning om etablering af nyt redskabsrum, 

Model Lillevilla 12, på ejendommen. Redskabs rummet ønskes som et færdigkøbt 

Modet Lillevilla, som har en taghældning på ca. 15 grader.  

  

Derfor søges der en dispensation fra bestemmelsen i Lokalplan 200.C2 § 8.7 for 

bygningens taghældning, som i henhold til lokalplanen skal udføres med samme 

taghældning som hovedhuset. Hovedhuset har en taghældning på 45 grader.  

 

Juridiske konsekvenser 

Ejendommen er beliggende indenfor Lokalplan 200.C2 område.  Her siger § 8.7, 

at garager, carporte og udhuse skal udføres med symmetriske saddeltage med 

samme hældning som hovedhuset. Det ansøgte behøver derfor en dispensation fra 

lokalplanens § 8.7 for bygningens taghældning, idet taghældningen på det ansøgte 

er mellem 10-15 grader. 

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan SKA.200.C2, som blev 

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. Her søges der om en anden taghældning end hovedhuset, hvor man i 

lokalplanen netop forsøger at opnå en ensartet bebyggelse i centerområdet. Hvis 

man ønsker at fravige bestemmelsen i lokalplanen, vil det danne præcedens i 

området, som er tæt bebygget, og en del af lokalplanens intentioner vil være tabt.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         der meddeles afslag til det ansøgte, idet der intet er til hinder for, at  det 

ansøgte kan opføres med samme taghældning som hovedhuset  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning og bilag til dispensationsansøgning. (dok.nr.127225/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6266 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kafj 
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15. Sammenlægning af to grunde på Zebravej 6 i Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Zebravej 6 i Ålbæk fremsender forespørgsel om muligheden 

for sammenlægning af to grunde ved siden af hinanden beliggende grunde i 

området.  

  

Baggrunden for forespørgslen er et ønske om at opføre et sommerhus på 300m
2
  i 

stedet for 150 m
2
 som fastsat i lokalplanen for området.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område der er omfattet af Lokalplan nr. 210 -S. Hele 

området er udlagt til sommerhusbebyggelse. 

  

Lokalplanen fastsætter følgende: 

  

         Afsnit 4.1: Videre udstykning af området  må ske. Der kan gives tilladelse 

til mindre skelændringer mellem de enkelte ejendomme. 

         Afsnit 6.2: Husenes etageareal må tilsammen højst være 175 m
2
. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag af det ansøgte under henvisning til bestemmelserne i 
lokalplanen 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgningsmateriale (dok.nr.127969/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8341 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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16. Udstykning af sommerhusgrunde, Voerså, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen matr. nr. 5 ac Nr. Voerså By, Albæk  ansøger om tilladelse 

til, at udstykke parcellen i 3 selvstændige sommerhusgrunde.  

  

Størstedelen af arealet er beliggende indenfor Byplanvedtægt nr. 1. vedr. 

Kystområdet nord for Voerså og udlagt som sommerhusområde.    

  

Sagen er tidligere behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 2. september 2008, idet 

dele af arealet er berørt af naturbeskyttelse efter naturbeskyttelsesloven samt 

karakteriseret som byggeuegnet pga. den høje grundvandsstand. Et flertal af 

udvalget besluttede, at være indstillet på at meddele tilladelse til udstykning af 

grunde på minimum 5000 m2,  overensstemmende med byplanvedtægtens 

udstykningsbestemmelser.  

Der foreligger en udtalelse fra en aut. kloakmester om, at der kan udføres et 

miljømæssigt lovligt anlæg for håndtering af husspildevandet for 2-3 byggegrunde.  

 

Juridiske konsekvenser 

  

  

 

Planmæssige konsekvenser 

Det areal som er beliggende indenfor byplanvedtægtens område er kun på 13.717 

m
2
 efter ansøgers oplysninger og der mangler således 385 m

2
 for, at opfylde 

Udvalgets og Byplanvedtægtens bestemmelser om mindste grundstørrelser på 

5000 m2 . Derfor ansøges nu om at arealoverføre 385 m
2
 fra naboparcellen som 

også tilhører ansøger. Dette areal er imidlertid beliggende udenfor 

byplanvedtægtens område og således i uplanlagt landzone.  

  

En inddragelse af naboarealet som en del af sommerhusområdet vil indbefatte en 

"udvidelse" af byplanvedtægten, hvilket kun kan ske via en ny lokalplanlægning. 

Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelse af en ny lokalplan kun bør ske på 

baggrund af egentlige planlægningsmæssige behov for hele området, hvilket  ikke 

synes opfyldt med det ansøgte. 

  

Samtidig er området omfattet af planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen, 

hvor der som udgangspunkt ikke må udlægges nye sommerhusområder.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalgets beslutning af 2. september 2008 fastholdes, og at 

 
 Åben sag 
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der ikke igangsættes ny lokalplanlægning på baggrund af ansøgte.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Kort visende udvidelse af grunden (dok.nr.125529/10) 

Udstykningsplan mv. (dok.nr.95855/10) 

Dispensationsansøgning (dok.nr.62648/10) 
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17. Ansøgning om udstykning af Hans Aabels Vej 8 i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om principiel tilladelse til at foretage udstykning af ejendommen 

Hans Aabels Vej 8, 9300 Sæby. Udstykningen ønskes foretaget for give ansøger 

mulighed for at opføre en ny og mindre bolig på ca. 120-125 m² på den udstykkede 

parcel, da den eksisterende bolig er blevet for stor. Ved det ansøgte frastykkes der 

en parcel på ca. 450 m² fra ejendommen, mens restejendommen får en størrelse 

på ca. 869 m². 

  

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

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde SAE.B.01.02, 

hvorefter grundstørrelsen skal være på mindst 700 m². Der gælder samtidig en 

maksimal bebyggelsesprocent på 30. Den nuværende bebyggelse på 

resteejendommen har et etageareal på 273 m². Herved vil restejendommen få en 

bebyggelsesprocent på ca. 31,4.  

  

Kommunen kan efter planlovens § 12 meddele afslag til det ansøgte med 

henvisning til, at det ansøgte er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. 

Ansøgningen er desuden i strid med bestemmelserne i BR08 om maksimal 

bebyggelsesprocent. 

  

Der findes i området, hvor det ansøgte er beliggende, få mindre ejendomme, med 

en grundstørrelse på ned til 414 m², mens hovedparten af grundene i området er 

langt større. Forvaltningen vurderer, at en godkendelse af det ansøgte vil have en 

utilsigtet præcedensvirkning og vil kunne resultere i en utilsigtet fortætning af 

området.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på det ansøgte efter planlovens § 12 begrundet i, at 

det ansøgte er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser om 
mindstegrundstørrelse og bebyggelsesprocent, og at det konkret er 
vurderet, at det ansøgte vil reultere i en uønsket fortætning af området  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning (dok.nr.119720/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5305 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laen 

 Besl. komp: PMU 
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18. Udvidelse af minkproduktion på Jennetvej 33, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Kommunen har modtaget en ansøgning om udvidelse af en eksisterende 

minkproduktion på ejendommen Jennetvej 33, 9982 Ålbæk fra 1000 til 1260 

minktæver. I forbindelse med udvidelsen skal en del af ejendommens eksisterende 

2-rækkede minkhaller nedrives og i stedet skal opføres en ny lukket hal, jf. vedlagte 

situationsplan. 

  

Ejendommen ligger inden for Natura 2000-område, og ligger umiddelbart op ad (og 

inden for 300 m af) naturarealer omfattet af husdyrlovens § 7. Husdyrloven sætter 

derfor krav om, at der ikke må være nogen merudledning af ammoniak fra 

anlægget. Der er med ansøgningen indsendt beregninger, som viser at dette krav 

er overholdt. 

  

Nærmeste naturareal er et areal med habitatnaturtyperne tør hede og tidvis våd 

eng. Tålegrænsen for tør hede af denne type er mellem 10 og 20 kg N/ha/år og 

tålegrænsen for tidvis våd eng ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år.  

  

Der ligger et udkast til Natura 2000-plan for området. Ifølge denne er prognosen 

ugunstig for de nævnte naturtyper, bl.a. på grund af ammoniakdeposition. Planen 

anfører desuden at naturtyperne skal forbedres.  

  

Selvom den ansøgte ændring ikke giver anledning til nogen merbelastning af 

naturarealet, kommer der alligevel efter ændringen en total belastning af ammoniak 

på 29,2 kg N/ha/år til arealet. 

  

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning for godkendelser efter husdyrloven vil en total 

belastning på over 1 kg. N/ha/år til internationale beskyttelsesområder kunne give 

anledning til skade på området, hvorfor det ansøgte ikke bør godkendes. I sådanne 

tilfælde anfører vejledningen, at den ansøgte merbelastning er uden betydning 

grundet den totale belastnings væsentlighed.  

  

Forvaltningen kan ikke afvise, at en totalbelastning af ammoniak af den anførte 

størrelsesorden vil kunne medføre en negativ indflydelse på Natura 2000 -området. 

  

Ifølge § 11, stk. 5 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af 

husdyrbrug skal kommunen meddele afslag til en ansøgning, hvis 

beskyttelsesniveauerne i loven eller de vilkår, som kan stilles i henhold til loven, 

ikke kan forhindre skade på internationale beskyttelsesområder. 

  

Loven giver ikke mulighed for at stille yderligere vilkår om nedbringelse af 

ammoniakudledningen fra anlægget.  

  

Forvaltningen vurderer således, at den ansøgte ejendom er så uheldigt beliggende 

 
 Åben sag 
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i forhold til naturforholdene i området, at der ikke bør investeres yderligere i 

husdyrproduktionen på ejendommen. Ejendommen kan lovligt fortsætte med den 

hidtidige drift, men forvaltningen mener ikke, at der bør gives tilladelse til yderligere 

investeringer i produktionen.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag til det ansøgte med baggrund i anlæggets belastning 
af internationale beskyttelsesområder med ammoniak  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Situationsplan til PMU (dok.nr.122198/10) 

Notat om dyreenheds-beregning (dok.nr.128285/10) 
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19. Forespørgsel om plads til autocampere, Råbjerg Mile 

Camping, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Råbjerg Mile Camping, Kandestedvej 55, Hulsig anmoder om tilladelse til at 

indrette autocamperplads ved campingpladsens nuværende parkeringsareal.  

  

Anmodningen begrundes med, at autocampisterne har helt særlige behov 

såsom kortvarige ophold med mulighed for ind- og udtjekning på alle tider af 

døgnet, tømningsanlæg for spildevand, påfyldning af rent vand samt 

affaldshåndtering. Denne særlige og målrettede service kan ikke tilbydes indenfor 

campingpladsens sædvanlige drift/indretning.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. planlovens §19 stk. 1 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelserne 

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

Videregående afvigelser kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

 

Planmæssige konsekvenser  

Campingrådet oplyser, at der gennem de senere år generelt  har kunnet 

konstateres en stigning i antallet af autocampister i Danmark og i takt hermed 

opleves stigende behov for arealer hvor autocampisterne kan overnatte og 

modtage de specielle og begrænsede servicebehov som adskiller sig fra øvrige 

campister.  

  

I Frederikshavn Kommune opleves denne udvikling i forhold til at det oftere ses, at 

autocampere bl.a. tager ophold på offentlige parkeringspladser og andre områder, 

som hverken er  indrettet- eller beregnet  til denne anvendelse. Der synes derfor et 

behov for at kunne tilbyde særlige pladser for autocampister.   

  

Andre campingpladser, bl.a. Billund Camping, har indrettet et særligt område 

beregnet for autocampere som en del af campingpladsens tidligere 

forplads/venteplads og pladsen fungerer ved selvbetjening og kun indrettet med få 

nødvendige faciliteter.  

  

Det areal som autocamperpladsen ønskes indrettet på, er omfattet af lokalplan nr. 

221-L for Råbjerg Mile Camping delområde A og en anvendelse til 

autocamperplads vurderes, at være i overensstemmelse med lokalplanens formål 

 og principper.  

  

Jf. lokalplanens § 3.5 må delområde A kun benyttes til opmarchbåse og venteplads 

for campingvogne og biler tilhørende campingpladsens gæster og indretning af 

dette område til autocamperplads vil kræve en dispensation og 

landzonetilladelse samt forudsætte, at der kan findes og etableres de nødvendige 

anlæg for opmarchbåse og venteplads for campingvogne og biler tilhørende 

 
 Åben sag 
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campingpladsens gæster andet steds.  

  

Indretning af autocamperplads kræver desuden en fornyelse af 

udlejningstilladelsen efter campingreglementet. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der igangsættes en procedure for dispensation til indretning af 
autocamperplads ved Råbjerg Mile Camping.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes på vilkår af, at der sikres tilstrækkeligt antal ventepladser og 

p-pladser til gæsterne.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning om etablering af plads for autocampere (dok.nr.115711/10) 
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20. Dispensation til at udvide minkproduktion Thornshedevej 5, 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Gennem husdyrloven §10 er der søgt om tilladelse til at udvide minkproduktionen 

på Thornshedevej 5, 9900 Frederikshavn fra 6,85 DE mink (samt kvæg) til 97,06 

DE mink. Udvidelsen medfører en øget ammoniakemission fra ejendommen.  

  

180-290 m nord for Thornshedevej 5, 9900 Frederikshavn ligger et bælte af 

overdrev. På baggrund af besigtigelse på arealerne vurderer forvaltningen, at 

arealerne kan udpeges endeligt som naturtypen overdrev hvilket betyder, at 

arealerne er omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3. I forbindelse med ansøgning 

om udvidelse af minkproduktionen på Thornshedevej 5, 9900 Frederikshavn 

har forvaltningen derfor vurderet den kvælstoftilførsel som udvidelsen medfører på 

de nærliggende § 3 overdrev. Der er i den forbindelse foretaget 

ammoniakdepositionsberegninger til overdrev i 3 punkter.  

  

Merdepositionerne er henholdsvis 5,2 kgN/ha/år, 3 kgN/ha/år og 3,9 kgN/ha/år. Da 

belastningerne er > 0,6 kg N/ha kan der forventes at være en effekt på 

naturområdet som kan henvises direkte til anlægget. Merbelastningerne udgør 

samtidig mere end 10% af baggrundsbelastningen, som i dette område af 

Frederikshavn Kommune er på 13,7 kg N/ha/år. En sådan merbelastning vurderes 

at være væsentlig. Forvaltningen vurderer på det grundlag at udvidelsen af 

dyreholdet på Thornhedevej 5, 9900 Frederikshavn medfører en direkte virkning på 

overdrevene samt at denne direkte virkning er permanent og vil medføre en 

ændring af overdrevenes tilstand.  

  

Dette strider imod bestemmelsen i naturbeskyttelsesloven §3, hvori det anføres, at  

der ikke må foretages ændringer i  tilstanden af navngivne naturtyper,  herunder 

overdrev. Det kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3, hvis  

der skal gives tilladelse til den ammoniakbelastning som den ønskede udvidelse på 

Thornshedevej 5 medfører. I denne sag vurderes det at en sådan dispensation kan 

gives på visse vilkår. 

  

Overdrevene er vurderet til at være i moderat til ringe tilstand og de 

tilstedeværende arter er noget tolerante overfor påvirkninger der forringer 

naturtilstanden. Arealerne er tidligere afgræsset og er i begyndende tilgroning 

allerede 1 år efter at afgræsningen er ophørt.  Forvaltningen vurderer at  

overdrevenes tilstand især ændres væsentlig pga. den ophørte græsning. En 

genoptagelse af græsningen vil forhindre en tilstandsændring på § 3 overdrevene,  

idet de invasive og skyggedannende planter holdes nede samtidig med at  

afgræsningen medfører fjernelse af kvælstof fra arealet.  Forvaltningen vurderer at  

den mængde kvælstof som kan fjernes via afgræsning kan forhindre den 

forventede tilstandsændring som beskrevet ovenfor.  

  
Forvaltningen vurderer derfor at dispensationen fra naturbeskyttelsesloven § 3 bør 

gives på følgende vilkår:  

         At det samlede overdrevsareal vist på bilag 1 afgræsses med 1 DE/ha  

         kvæg 180 dage i perioden april – september.  

         At arealerne alternativt slås af i samme periode. Det afslåede materiale 
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skal fjernes. 

         At der ikke tilskudsfodres på arealet 

         At der ikke gødskes på arealet 

         Hvis den indgåede græsningsaftale ophører skal Frederikshavn Kommune 

underrettes og der skal træffes aftale om hvornår en ny aftale træder i kraft.  

  

Forvaltningen vurderer at der med overholdelse af ovenstående vilkår ikke sker 

tilstandændring på de §3 beskyttede overdrev, og at bestemmelsen i 

naturbeskyttelsesloven §3 dermed er overholdt. 

  
Ansøger og dennes konsulent er partshørt omkring vilkårene og har accepteret  

samt tilkendegivet at det vil være muligt at imødekomme dem. 

 

Juridiske konsekvenser 

Afgørelsen er en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3.  

  

Dispensationen gives på betingelse af at de anførte vilkår overholdes.  

Dispensationen givet desuden på betingelse af at vilkårene i tilladelsen efter 

husdyrloven § 10 til at producere 97,06 DE mink på Thorshedevej 5, 9900 

Frederikshavn overholdes. Opfølgning på overholdelse af de anførte vilkår kan ske 

i forbindelse med fremtidige landbrugstilsyn. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, på vilkår som 

beskrevet i sagsfremstillingen, til udvidelse af produktionen på 
ejendommen Thornshedevej 5, 9900 Frederikshavn  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

kortbilag til afgræsning.pdf  (dok.nr.124890/10) 
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21. Anmodning om stillingtagen til kommunens medvirken til 

analyse af affaldsområdet 

 

Sagsfremstilling 

Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR) anmoder Frederikshavn Kommune 

om en tilkendegivelse af, om kommunen ønsker at medvirke til og medfinansiere 

en interessentanalyse og en analyse af handlingsalternativer vedrørende de 

nordjyske kommuners muligheder for den fremtidige organisering af 

affaldssektoren. Høringsfristen er 25. oktober 2010.  

  

I medfinansieringsmodellen er det foreslået, at Frederikshavn Kommunes andel 

bliver 124.100 kr. 

  

Oplægget til analysearbejdet er en opfølgning på rapporten "Organisering af 

affaldssektoren i Region Nordjylland", udarbejdet af KKR embedsmandsgruppe - 

september 2009. Ved den politiske behandling af denne rapport (sag 09/21381) var 

Plan- og Miljøudvalget enig med AVØ´s bestyrelse om at fastholde den nuværende 

decentrale struktur.  

  

På den baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at vi ikke går med i projektet.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler til Byrådet at det meddeles KKR,  at 
Frederikshavn Kommune ikke går med i projektet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1 - COWI projektbeskrivelse og tilbud på affaldsanalyse (dok.nr.124067/10) 
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22. Undersøgelsesprojekt for en Nationalpark Skagens Odde 

 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

I eftersommeren 2008 henvendte en initiativgruppe bestående af Dansk 

Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet sig til 

Frederikshavn kommune med ønske om, at man gennemførte en undersøgelse af 

om Skagens Odde kunne blive en af Danmarks kommende Nationalparker. 

Nationalparkerne bliver styret af ”Lov om nationalparker”. Denne lov medfører ikke 

restriktioner. Hver nationalpark får tilført et årligt beløb på omkring 5 millioner fra 

staten, der kan bruges til naturpleje, friluftsliv og naturgenopretning.  

  

På møde d. 30. september 2008 tiltrådte udvalget forvaltningens indstilling om at 

Frederikshavn Kommune, sammen med initiativgruppen, Hjørring kommune og 

Skov- og Naturstyrelsen skulle indgå i et samarbejde om udarbejdelsen af et 

undersøgelsesoplæg til Nationalpark for Skagen Odde, samt at Frederikshavn 

kommune ville være positiv over for at være tovholder for opgaven. Det blev 

desuden besluttet at Frederikshavn Kommune skulle afholde et offentligt møde 

som opstart på undersøgelsesoplægget for Nationalparken. Plan og Miljøudvalget 

oversendte samtidig forslaget til det Grønne Råd til kommentering. 

  

På møde d. 13. januar 2009 udpegede Plan og Miljøudvalget udvalgsformand John 

Christensen som formand for projektets styregruppe. 

  

Nu, 2 år og adskillige undersøgelsesrapporter, offentlige møder og debatindlæg 

senere, er projektet tilendebragt. Undersøgelserne har vist at Skagens Odde uden 

tvivl opfylder kriterierne for naturværdier, kulturhistorie og landskab i national 

særklasse. Derimod har projektet ikke opnået folkelig opbakning.  

  

Styregruppens indstilling 

Den nedsatte styregruppe for projektet besluttede på møde d. 7. september 2010:  

”at det indstilles til byrådene i Frederikshavn og Hjørring, at projek tet ikke 

har den fornødne folkelige opbakning og derfor henlægges”.  

  

Baggrunden for beslutningen er at projektforløbet undervejs – og i en 

høringsperiode hen over sommeren – ikke har fået nogen betydelig folkelig 

opbakning. Derimod har de negative røster fra især landbrugs- og fiskerierhvervene 

været mange - og meget synlige.  

  

Da et af kriterierne for en udpegning som Nationalpark er, at der i lokalområdet er 

folkelig opbakning til projektet vurderede en enig styregruppe ikke at det kunne 

indstilles at man gik videre med projektet.  

  

De to kommuner noterer sig at projektet – uanset det negative udfald - har givet 

anledning til en diskussion af Skagens Odde-områdets fremtid og at der er kommet 
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et meget anvendeligt dokumentationsmateriale ud af projektet.  

  

Referatet fra det sjette og sidste styregruppemøde vedlægges til orientering.  

 

Indstilling 

Teknik og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

 Plan og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at man følger styregruppens 

anbefaling om at projektet for en Nationalpark Skagens Odde ikke har den 

fornødne folkelige opbakning og derfor henlægges  

 
Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 
Indstillingen tiltrædes. Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde indstillingen.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Referat styregruppemøde nr6.pdf  (dok.nr.108621/10) 
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23. Etablering af minkhaller på Lienvej 9, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af minkfarmen Lienvej 9, 9900 Frederikshavn har søgt om tilladelse til 

etablering af 4 nye 2-rækkede minkhaller på minkfarmen Lienvej 9. Ansøgningen 

behandles efter § 10 i Husdyrgodkendelsesloven.  

  

Der sker ikke udvidelse af dyreholdet, der uændret er på 3.000 minktæver - 

svarende til 88,2 DE.  

Behovet for de ekstra minkhaller er opstået, som følge af nye bestemmelser om 

dyrevelfærd. De nye krav medfører, at en række minkavlere skal have udvidet 

burarealet, for at dyrene kan få mere plads. De nye regler skal være opfyldt senest 

31.december 2010.  

  

Den ansøgte placering af 2 af de 4 nye minkhaller overholder ikke afstandskravet 

på 200 m til byzone. Nærmeste byzone er ”Erhvervsområde nordvest for Knivholt” 

(rammeområde FRE.E.16.08) der ligger ca. 150 m syd for de nærmeste minkhaller. 

Ansøger ønsker at søge dispensation fra afstandskravet til byzone.  

  

Kommunalbestyrelsen kan ifølge Pelsdyrbekendtgørelsen meddele dispensation 

fra afstandskravene i Pelsdyrbekendtgørelsen til mindre bygningsmæssige 

udvidelser (5-10%), såfremt udvidelsen sker i modsat retning af 

nabobeboelsen/byzonen.  

  

De eksisterende minkhaller har et samlet areal på ca. 6.400 m
2
. De 2 planlagte 

haller, der ikke overholder afstandskravet, har et areal på 500 m
2
. Det svarer til en 

bygningsmæssig udvidelse på 7,8 %.  

  

Ifølge vejledningen til pelsdyrbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen som 

hovedregel meddele dispensation fra afstandskravet, såfremt en udvidelse alene 

har til formål at tilgodese dyrevelfærdsmæssige krav, når udvidelsen sker i retning 

væk fra naboen/byzoneområdet. De planlagte haller placeres ikke i retning væk fra 

byzonen.  

  

Det bemærkes at en række af de eksisterende 2-rækkede minkhaller på farmen 

ikke overholder afstandskravet til byzone. Disse haller er imidlertid etableret før 

området syd for farmen blev udlagt til byzone.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at etablere alle de ansøgte 4 

minkhaller på den nordlige del af minkfarmen, således at afstandskravet til byzone 

(og Pelsdyrbekendtgørelsens øvrige afstandskrav) kan overholdes.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  
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 der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra afstandskravet til 
byzone  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag 1. Ansøgt etablering af minkhallerpå Lienvej 9 (dok.nr.121364/10) 

Bilag 2. Mulig placering af minkhaller på Lienvej 9 (dok.nr.121369/10) 
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24. Fastsættelse af krav i lokalplaner til bygningers 

energiforbrug 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med behandling af lokalplanforslaget for boligbebyggelsen på Gl. 

Skagensvej har Økonomiudvalget bedt om, at spørgsmålet om fastsættelse af krav 

til bygningers energiforbrug i fremtidige i lokalplaner, behandles som et 

selvstændigt dagsordenpunkt.  

  

I det nye Bygningsreglement 2010 (BR 10) er der sket en ændring og en 

opstramning af kravene til nybyggeriets energiforbrug. Dette indebærer, at tidligere 

Bygningsreglement 2008s lavenergiklasse 1, er afløst af en ny Energiklasse 2015. 

Ved opstilling af forskellige eksempler på bygningers energiforbrug kan man regne 

sig frem til, at skærpelsen fra Energiklasse 1 til Energiklasse 2015 typisk ligger på 

12 – 20 % afhængig af hvilken type byggeri, der er tale om. Anvendes fjernvarme 

vil skærpelsen være betydelig mindre fra 0 - 8%. 

  

Eksempler på udregning af energirammen for forskellige typer byggerier med 

forskellige opvarmningsformer vedlagt dagsordenen.  

  

Såfremt der ikke fastsættes skærpede krav til bygningers energiforbrug i fremtidige 

lokalplaner, vil Bygningsreglementets almindelige krav være gældende.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der i fremtidige 

lokalplaner stilles krav om, at byggerier skal opføres som minimum 
energiklasse 2015, jf. BR 10 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes, og der vedlægges uddybende notat til Økonomiudvalgets 

behandling.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Energi, kun klasse 1x.pdf  (dok.nr.122440/10) 
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25. Forslag til Lokalplan FRE.CF.08.02 - Område til center- og 

fritidsformål - Bannerslund og Forslag til kommuneplantillæg nr. 

09.22 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. april 2010, at ansøger og 

forvaltning i fællsskab skulle søge at konkretisere projektideen vedrørende 

fremtidig anvendelse af Bannerslund med henblik på udarbejdelse af nyt 

plangrundlag. Ansøger skulle forestå denne planlægning.  

  

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et 

forslag til lokalplan FRE.CF.08.02 - Område til center- og fritidsformål  - 

Bannerslund, samt et tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.22.  

  

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Bannerslund, der ligger umiddelbart 

nordøst for Elling, og området omfatter knap 18 ha. Området afgrænses mod vest 

af Skagensvej og Elling, mod syd og øst af nyere nåleskov og mod nord 

af Strandbyvej.  

  

Området kan anvendes til ferie/fritidsanlæg som campingplads, hytter og 

friluftsaktiviteter, tilhørende servicefaciliteter, samt 1 helårsbolig og op til 10 

ferieboliger samt restaurant. Disse muligheder er i overensstemmelse med 

mulighederne i den eksisterende lokalplan for området.  Forslaget til ny 

lokalplan giver desuden mulighed for anvendendelse til lager-, engros- og 

udstillingsvirksomhed samt detailhandelsbutikker op til et samlet butiksareal på 

1.400 m2. Den enkelte butik må ikke overstige 1000 m2, og der må ikke etableres 

dagligvarebutikker i området. 

  

Hovedparten af lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for 

kommuneplanens rammeområde F.02.08.  Der er udarbejdet et forslag til 

kommuneplantillæg nr. 09.22, der ændrer på kommuneplanens 

detailhandelsbestemmelser, så der med kommuneplantillægget udlægges et 

lokalcenter til detailhandel. Desuden ændres der på rammeområdets afgrænsning, 

idet et mindre landzoneområde, som er en del af ejendommen, inddrages i 

rammeområdet. Dette landzoneområde ændrer i kommuneplanen status fra særligt 

værdifuldt kystlandskab (område A) til planlagt kystlandskab (område B). 

Kommuneplantillægget er indeholdt i lokalplanforslaget og fremlægges i 

offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.  

 

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 

Lokalplan FRE.CF.08.02 Område til center og fritidsformål - Bannerslund 
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samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.22 udsendes i offentlig debat  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Beslutningsprotokol  (dok.nr.121969/10) 

LPForslag Bannerslund_15okt10.pdf  (dok.nr.127354/10) 
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26. Forslag til Lokalplan nr. SAE.B.02.17.01 - Gadholtvej 11, 

Sulbæk, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. marts 2010, at etablering af to 

erhvervsvirksomheder med tilhørende boliger på ejendommen Gadholtvej 11 i 

Sulbæk nord for Sæby skulle søges realiseret gennem lokalplanlægning. 

  

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et 

forslag til lokalplan SAE.B.02.17.01 - Gadholtvej 11, Sulbæk, samt tilhørende 

kommuneplantillæg nr. 09.17.  

  

Ejendommen har tidligere tilhørt forsvaret og indeholdt erhvervsbygning med 

kontorer, værksted og frem til 1990 også beboelse. Senere er den selvstændigt 

beliggende beboelsesbygning arealoverført til naboejendommen. Restejendommen 

har et grundareal på 7828 m
2
, heraf ca. 1/3 fredsskov. Bygningen er i to etager. 

  

Lokalplanforslaget giver mulighed for at ejendommen kan anvendes til kontor, 

service, galleri/udstilling, mindre indendørs værkstedsaktiviteter samt to boliger. 

Lokalplanen åbner desuden mulighed for at ejendommen kan udvides med maks. 

100 m
2
, som skal placeres inden for at angivet byggefelt.  

  

Lokalplanområdet er beliggende i landzone uden for kommuneplanens 

rammeområder. En forudsætning for at kunne vedtage lokalplanen er derfor, at der 

udlægges et rammeområde for området. I kommuneplantillæg 09.17 udlægges 

rammenr. SAE.B.02.17. Kommuneplantillægget er indeholdt  i lokalplanforslaget og 

fremlægges i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.  

  

 

Miljømæssige konsekvenser  

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget desuden udarbejdet en miljøscreening 

der vedlægges som bilag til lokalplanen. Det fremgår heraf, at det vurderes, at der 

ikke skal udarbejdes miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering af planer og 

programmer. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

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

Lokalplan nr. SAE.B. 02.17.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.17 

fremlægges i offentlig høring 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 
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Bilag 

SAE.B.02.17.01-PMU02.11.010.pdf (dok.nr.128459/10) 
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27. Forslag til Lokalplan SKA.B.11.04.01 - boligområde ved 

Vibevej, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2010, at søge projektet 

Vibevej i Ålbæk realiseret igennem ny planlægning, og at bygherre forestår 

udarbejdelse af lokalplanen.  

  

På baggrund heraf har bygherre i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et 

forslag til lokalplan SKA.B.11.14.01 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Vibevej, Ålbæk 

og tilhørende kommuneplantillæg 09.16.  

  

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Ålbæk. Mod syd grænser 

området op til Vibevej, mens området mod nordvest grænser op til en 

pumpestation.  

  

Området, der er privatejet, er et ubebygget areal på 6.326 m
2
, hvorpå der tidligere 

har ligget et rensningsanlæg. Bebyggelsesprocenten er max. 40 %, og 

husene opføres i max. 8.5 meters højde.  

  

Der påtænkes opført ca. 16 nye tæt-lave helårsboliger i 1,5-2 etager som en 

rækkehusbebyggelse, placeret ud mod klitlandlandskabet i øst - et område som er 

udlagt til klitlandskab i eksisterende planlægning og sikret ved strandbeskyttelse.  

  

Bebyggelsen integreres i den omkringliggende natur med bølgende, græsbeklædte 

tage, der mod nord og syd får kontakt med terrænet. Carporte, garager og 

udhuse placeres dels i tilknytning til den enkelte bolig, dels vest for 

bebyggelsen. Mod vest udlægges et større fælles friareal, der beplantes, så det får 

samme karakter, som klitlandskabet øst for lokalplanområdet. Vejadgang sker fra 

Vibevej. 

  

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2010 besluttedes, at projektforslaget 

skulle fremlægges i foroffentlighed, før den videre bearbejdelse af 

lokalplanforslaget. Foroffentlighedsfasen forløb i perioden 7. juli 2010 - 19. august 

2010 i hvilken forbindelse bygherre afholdt et borgermøde på Ålbæk gl. Kro. 

Foroffentligheden gav ikke anledning til efterfølgende bemærkninger til projektet. 

  

Lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for 

kommuneplanens rammeområde SKA.B.11.13. I forhold hertil ændres der på de 

bebyggelsesregulerende bestemmelser, så der i tilknytning til lokalplanforslaget 

er udarbejdet et nyt tillæg 09.16 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget er 

indeholdt i lokalplanforslaget og fremlægges i offentlig høring samtidig med 

lokalplanforslaget.  

  

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en miljøscreening der 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10215 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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vedlægges som bilag til lokalplanen. Det fremgår heraf, at det vurderes, at der ikke 

skal udarbejdes en miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering af planer og 

programmer. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

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

Lokalplan SKA.B.11.14.01 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 

09.16 fremlægges i offentlig høring 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

SKA_B_11_14_01 forslag.pdf  (dok.nr.126856/10) 

49828-10_v1_Opførelse af ny boligbebyggelse på ejendommen Vibevej 35, 

Ålbæk(3).docx (dok.nr.126880/10) 
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28. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.J.20.30.01, Bevarende 

lokalplan for Ellinggård, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Lokalplanforslaget har været udsendt til offentlig debat i perioden fra 7. juli til den 1. 

september 2010, hvilket ikke har givet anledning til indsigelser eller bemærkninger 

af nogen art til lokalplanforslaget.  

  

Lokalplanen omfatter arealet, hvor hovedbygningen er beliggende og de 

omkringliggende parkarealer. Lokalplanen har til formål at sikre, at hovedbygningen 

på Ellinggård bevares og at istandsættelser sker i respekt for bygningens 

oprindelige byggeskik. Lokalplanen indeholder bestemmelser om vedligeholdelse 

og restaurering af bygningen. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte bygningen 

til dens oprindelige boligformål, men giver også mulighed for andre anvendelser 

som liberalt erhverv, kontor, institutioner eller lignende. 

 

Juridiske konsekvenser 

Der er indhentet eksternt juridisk notat vedrørende lokalplanens forhold til 

Planlovens § 49.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og miljøudvalget anbefaler Økomomiudvalget og byrådet, at 
lokalpanen vedtages endeligt  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

EndvedLPFRE.J.20.30.01.pdf  (dok.nr.123183/10) 

Notat om den bevarende lokalplan for Ellinggaards relationer til Planlovens § 49 (dok.nr.114814/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4630 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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29. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.02.01.01 - tillæg til 

lokalplan SKA.244.B - boligområde i Østerby, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan SKA.B.02.01.01 - tillæg til Lokalplan SKA.244.B for 

boligområde i Østerby, Skagen - har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 

den 7. juli 2010 til den 1. september 2010. Der er indkommet 4 

indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat 

af 20. september 2010. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer.  

  

Lokalplanvedtagelsen betyder, at hegn mod offentlige veje og stier ikke må 

opsættes højere end 120 cm - svarende til samme bestemmelse i lokalplan 

SKA.242.B for Vesterby, Skagen - samt at der foruden pultkviste også må 

opsættes taskekviste på tagene. 

  

Når lokalplan SKA.B.02.01.01 er endeligt vedtaget, indberettes lokalplanen til 

PlansystemDK, som tillæg til den eksisterende lokalplan SKA.244.B for Østerby.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan 

SKA.B.02.01.01 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det tidligere 
offentgjorte lokalplanforslag  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Forslag til Lokalplan SKA.B.02.01.01 - Tillæg til lokalplan SKA.244.B Østerby, Skagen (dok.nr.72308/10) 

SKA.B.02.01.01.pdf  (dok.nr.120143/10) 

Indsigelsesnotat SKA.B.02.01.01.DOC (dok.nr.120053/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4918 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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30. Orienteringssag - Ombygning af ejendommen 

Drachmannsvej 1, Skagen  

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 31. august 2010, at der meddeles 

tilladelse til den ansøgte ombygning, idet det forudsættes, at naboorienteringen 

ikke giver anledning til væsentlige indsigelser. I modsat fald genoptages sagen.   

  

Naboorientering og partshøring til omboende og Foreningen for Bygnings- og 

Landskabskultur har givet anledning til 2 orienteringer er returneret. En nabo har 

ingen bemærkninger og Foreningen har fremsendt følgende bemærkninger.  

 det kan accepteres, at der sker en yderligere udnyttelse af matriklen som 

forslået, hvis afstanden til skel normaliseres  

 det ansøgte vil bevirke en væsentlig rammeoverskridelse, idet den større 
bebyggelsesprocent, den forslåede løsning og den meget lille afstand til 

skel i kombination vil virke som en væsentlig visuel fortætning af 
kulturmiljøet i Vesterby, som ikke kan siges at være i overensstemmelse 
med den bevarende lokalplan.  

  

Ansøger har fremsendt følgende kommentarer.  

 formålet med ombygningen er netop, at bringe huset i overensstemmelse 

med omkringliggende bebyggelse, og det vil fremtræde med en meget 

mere harmonisk facadebebyggelse med gode proportioner ud mod 
Drachmannsvej  

 afstand til skel og bebygget areal er uændret, og bebyggelsesprocenten 
øges ubetydelig med under 4 % i forhold til lokalplanens bestemmelser.   

  

Forvaltningen er ikke uenig med Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i at 

større skelafstand er ønskelig.  

  

Den tidligere købmandsforretning er i 1960 lovlig udvidet til en afstand af knap en 

meter fra skel, og disse lokaler ønskes nu anvendt til boligformål i 

overensstemmelse med lokalplanen.  

  

På den baggrund vurderer Forvaltningen ikke, at orienteringen har givet anledning 

til væsentlige indsigelser.  

  

Forvaltningen meddeler tilladelse til det ansøgte.  

 

Planmæssige konsekvenser  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

 
 Åben sag 
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 Forvaltning: TF 
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 Besl. komp: PMU 
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 sagen til orientering.  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Til orientering.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

PMU protokollat 31. august 2010 (dok.nr.128748/10) 

Partshøring Byggesagsnummer: 09/21162 Drachmannsvej 1, 9990 Skagen (dok.nr.120345/10) 

VS: Drachmanns Vej 1, Skagen -  (dok.nr.126930/10) 
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31. Orienteringssag - Kystbadevand 2010 

 

Sagsfremstilling 

Badevandsstationer og - kvalitet  

I 2010 har kystbadevandskontrollen omfattet undersøgelsen af 

badevandskvaliteten ved 31 badevandsstationer. Kontrollen er lovpligtig og udføres 

i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om badevand og badeområder.  

  

Undersøgelsen viste, at der for badesæsonen 2010 var 23 stationer med meget 

god badevandskvalitet, 6 stationer med god badevandskvalitet og 2 stationer hvor 

kravværdien var overskredet. Det drejer sig om station 480 (Solsbækhytten – 

Flakvej) og station 460 (Nørreklit - Lyngså). Se bilag om badevandskvalitet for 

2008, 2009 og 2010 samt kortbilag. Overskridelserne er typisk sket under eller 

umiddelbart efter regnvejr.  

  

Kildeopsporing 

Da overskridelse af kravværdierne oftest sker under eller efter regnskyl formodes 

det, at det er overløb fra kloaksystemet der forurener badevandet.  

  

I samarbejde med Kloakforsyningen samt Park & Vej (administrerer Blå Flag 

ordningen) arbejdes der med at indkredse og fjerne forureningskilder.    

  

Badevandsprofiler samt varsling 

Senest den 24. marts 2011 skal der udarbejdes badevandsprofiler for samtlige 

badestrande. Badevandsprofilerne skal indeholde en beskrivelse af stran den, 

strømningsforhold, forureningskilder, risikoen for algevækst herunder de giftige 

blågrønalger, kontrolstedets placering, badevandets kvalitet, mm.  

  

Senest den 1. juni 2012 skal Kommunen på tilgængelige steder i nærheden af 

badestranden opsætte oplysninger om badevandets kvalitet, en beskrivelse af 

stranden baseret på badevandsprofilet samt en advarsel om at badning frarådes, 

når der er sket en forurening af badevandet (f.eks. ved overløb af spildevand).  

    

Blå Flag 

Blå Flag ordningen, der omfatter både havne og badestrande, er ikke en del af den 

lovpligtige kystbadevandskontrol. Det overordnede tilsyn med Blå Flag udføres i 

Danmark af Friluftsrådet.  I Frederikshavn Kommune er det Teknisk Forvaltnings 

Park og Vej, der administrerer ordningen.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/778 

 Forvaltning: TF 
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 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Til orientering.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Kort over badevandst. 2010 (dok.nr.95316/10) 

Badevandskvalitet 2008-2009-2010 til PMU.xls (dok.nr.110906/10) 
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32. Orienteringssag - Testmøller ved Gårdbo Sø, Ålbæk 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miløudvalget besluttede på møde den 8. marts 2010 at byde ind til  By- og 

Landskabsstyrelsen med et areal til prototypevindmøller op til 250 m ved Gårdbo 

Sø.  

  

Teknisk Forvaltning har nu modtaget brev fra By- og Landskabsstyrelsen med 

orientering om, at Frederikshavn Kommunes areal ved Gårdbo Sø ikke er egnet til 

prototypevindmøller. Arealet lever ikke op til kravene til 

vindhastihed, men arealet indgår i undersøgelsen af potentielle arealer til Serie-0-

møller.  

  

By- og Landsstyrelsens brev er bilagt til orientering. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Til orientering.  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Bilag 

Orienteringsbrev til Frederikshavn fra BLST (dok.nr.114968/10) 

 
 Åben sag 
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33. Orienteringssag - Status for behandling af sager efter 

Husdyrloven - oktober 2010 

 

Sagsfremstilling 

Nedenstående oversigt viser antal afsluttede sager efter Husdyrloven i perioden fra 

1. januar 2010 til 1.oktober 2010 

Sagstype Antal sager afsluttet i perioden 

1.januar 2010 til 1.oktober 2010  

(Tal i parentes angiver Læsø-sager) 

Tilladelser efter § 10 (under 75 DE) 15 (1) 

Godkendelser efter § 11 og §12 

(over 75 DE) 
25 (2) 

§ 16 (arealgodkendelser) 6 (1) 

§ 19 (halmlader, kornsiloer m.m.) 8 

Høringer fra andre kommuner 7 

Der er i øjeblikket 18 sager under behandling i forvaltningen.  

  

Husdyraftalen.  

Regeringen indgik i februar 2009 Husdyraftalen med Kommunernes Landsforening. 

Husdyraftalen har til formål at sætte gang i kommunernes sagsbehandling på 

husdyrområdet.  

  

Som led i aftalen fik Frederikshavn Kommune i april 2009 udbetalt et a conto tilskud 

på 483.000 kr. For at kunne beholde tilskuddet skulle kommunen behandle i alt 36 

Miljøgodkendelser i perioden fra 1.januar 2009 til 1.oktober 2010. Kommunen har i 

alt behandlet 39 tilskudsberettigede miljøgodkendelser i denne periode og dermed 

opfyldt forudsætningerne for at kunne beholde tilskuddet.  

  

Frederikshavn Kommune har i samme periode behandlet 3 miljøgodkendelser for 

Læsø Kommune, hvilket er én mere end det udmeldte mål for Læsø.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Til orientering.  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Bilag til orientering om status for husdyrsager_PMU02112010.pdf  (dok.nr.128628/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12893 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mine 

 Besl. komp: PMU 
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34. Orienteringssag - Offentlig høring af vand og naturplanerne 

 

Sagsfremstilling 

Statens forslag til Vand og Naturplaner er den 4. oktober 2010 udsendt i 6 

måneders offentlig høring.  

  

Statens vand- og naturplaner udarbejdes som følge af Miljømålsloven, og skal 

fastlægge rammerne for opnåelse af miljømål for overfladevand og grundvand samt 

mål for naturtilstanden i Natura 2000-områderne. Statens vand- og naturplaner 

danner baggrund for de kommunale handleplaner. Kommunerne skal udarbejde 

forslag til handleplaner for, hvordan mål i vand- og naturplanerne skal nås senest 6 

måneder efter vand- og naturplanerne er endelig vedtaget.  

  

Frederikshavn Kommune er omfattet af ”Vandplan Nordlige Kattegat og 

Skagerrak”, som berører 10 kommuner.  

  

Forslag til Vand og Naturplanerne har i perioden 14. januar til 11. marts været i 

teknisk forhøring hos en række myndigheder. Frederikshavn Kommune har i den 

forbindelse indsendt bemærkninger til forslagene.  

  

Udvalget vil senere blive orienteret om Forvaltningens forslag til høringssvar i 

forbindelse med den offentlige høring.  

  

Til orientering indgiver forvaltningen høringssvar i forbindelse med offentlig høring 

af Statens udkast til et nationalt overvågningsprogram af vandmiljøet og naturen 

2011-15. Overvågningsprogrammet vil være en del af Vand og Naturplanerne. 

Forvaltningen har indgivet tekniske bemærkninger til udkastet. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

         sagen til orientering  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. november 2010 

Til orientering.  

Fraværende: Erik Sørensen 

  

 

Bilag 

Kommentar til NOVANA -sammenskr.pdf (dok.nr.128514/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10316 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

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