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1. Indretning af hotellejligheder Markvej 24, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Hotel ansøger om principiel tilladelse til indretning af hotellejligheder i ovennævnte 

ejendom. Ved ejendommen er der nyindrettet parkering.  

  

Ansøgningen begrundes med, at der er stort behov for familieværelser og værelser, 

hvor der kan bo 4 personer sammen i Skagen centrum, som kan udlejes i 

forbindelse med Hotellet. Hotellet har i dag ikke den type værelser.  

  

Hotellet har også en del arbejdere fra Karstens Skibsværft, som har ønske om eget 

køkken og stue i forbindelse med længere tids ophold.  

  

Endvidere kunne beskæftigelsen øges med en medarbejder.  

I ansøgningen anføres supplerende, at flere af byens nuværende hoteller er 

beliggende i boligkvarterer.  

  

Ejendommen Markvej 24 er beliggende i kommuneplanens område SKA.B.05.14. 

Heraf fremgår, at området skal anvendes til helårsboliger (åben-lav) med tilhørende 

kollektive anlæg, institutioner, offentlig- og privat service, dagligvarebutikker til 

områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener for omgivelserne og 

uden, at boligområdets karakter ændres. 

  

Partshøringen i området har givet anledning til bemærkninger fra 3 omboende:  

 forringelse af handelsværdi for ejendom med hotel som nabo  

 gener fra støjende og berusede gæster (oplevet sommeren 2010)  

 vej og fortov fyldt med hotelgæsters cykler og biler, da der kun er 3 p-
pladser på ejendommen  

 mange uafklarede spørgsmål i forbindelse med brugen og afhjælpning af 
evt. støjende adfærd  

 gener i forbindelse med sommerens aktiviteter i og ved ejendommen  

 tidligere et roligt boligkvarter  
 evt. tilladelse vil være præcedensskabende for andre boligkvarterer  

Ansøger har fremsendt følgende kommentarer:  

  i velkomstmappe til hotelgæster er beskrevet krav om bl.a. ro efter kl. 

22.00  

 hotelgæsters efterleven af regelsættet vil blive tjekket flere gange daglig  

 5-6 parkeringspladser på ejendommen, i velkomstmappen beskrevet 

yderligere mulighed for parkering  

 sommeren 2010 ejendommen anvendt delvis til hotel og delvis til personale 
(en del støjende)  

 afstand til Foldens Hotel 300 meter gående og 700 meter i bil  
 ønsker afklaring af om hotel er tilladt alternativt ungdomsboliger  

 

Juridiske konsekvenser 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11096 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Jf. Lov om planlægning § 12 stk.3 kan kommunalbestyrelsen indenfor byzoner og 

sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret 

anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.  

 

Planmæssige konsekvenser 

Ejendommen Markvej 24 indeholder i følge BBR 7 enheder fordelt på 5 lejligheder, 

1 erhverv i stueetagen og detailhandel mv. i kælderen. I følge det oplyste er 

erhvervet i stueetagen tilbageført til boligformål, således at der nu er 6 lejligheder i 

ejendommen.  

  

I sommeren 2010 blev lejlighederne delvis anvendt til hotelformål. Lejlighederne 

kunne bookes på Foldens Hotels hjemmeside og fremstod som hotelanneks. 

Denne anvendelse var ikke lovlig og blev af Forvaltningen påbudt bragt til ophør.  

  

Kommuneplanramme SKA.B.05.14 kan foruden helårsbeboelse også anvendes til 

institutioner, offentlig- og privat service, dagligvarebutikker samt erhverv, der kan 

foregå uden gener for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres.  

  

Området er således ikke forbeholdt helårsbeboelse. Der er også mulighed for en 

række andre anvendelsesformer.  

  

Hotelanneks med op til 6 hotellejligheder vil naturligt give mere aktivitet omkring 

ejendommen end tilsvarende anvendelse som almindelig beboelseslejlighed. 

Feriegæster skal ud at opleve både nærområdet (bymidten) og lidt fjernere mål 

med såvel gående, cyklende og bilende trafik til følge.  

  

Der vil endvidere være trafik af personale og varetransport (linnedservice mv.).  

  

Der er mulighed for at etablere tilstrækkelig parkering på ejendommen ved at 

inddrage del af haveareal. 

  

Det er forvaltningens vurdering, at indretning af hotelanneks på ejendommen med 

6 hotellejligheder ikke vil kunne etableres uden genevirkning for det omgivende 

boligområde dels i form af mere trafik og dels mere uro i almindelighed. 

  

Etablering af hotelannekser i boligområder er generelt yderst betænkelig af hensyn 

til den præcedensskabende virkning, det vil kunne få.  

  

Jf. Restaurationsloven skal der være mulighed for minimum servering af 

morgenmad for at der er tale om hotelvirksomhed. Muligheden for servering skal 

have en nær sammenhæng med overnatningen og kan således bestå af 

serveringsfaciliteter i en nærliggende bygning.  

  

En afstand på ca. 700 meter (kørende) er tvivlsom i nær sammenhæng, afgørelse 

heraf træffes af Naturstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen). I anden 

tilsvarende sag har By- og Landskabsstyrelsen vurderet, at 300 meter fra 

acceptabel afstand mellem moderhotel og anneks. 
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Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på indretning af hotellejligheder (hotelanneks) i 
ejendommen Markvej 24, Skagen 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.1507/11) 

Ansøgning vedr. ejendommen Markvej som evt. anneks til Foldens Hotel (dok.nr.127412/10) 

Partshøring retur fra matr. nr. 141e, Skagen Markjorder (dok.nr.140306/10) 

Partshøring (dok.nr.143485/10) 

Forlængelse af partshøring samt partshøring retur fra matr. nr. 387, Skagen 

Bygrunde (dok.nr.143545/10) 

Partshøring (dok.nr.143546/10) 

Vedr. udtalelse ang. ansøgning om indretning af hotellejligheder på Markvej. (dok.nr.153504/10) 
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2. Opførelse af 2 kviste på ejendommen Kong Eriks Vej 27 i 

Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Ejeren af ejendommen Kong Eriks vej 27, matr.nr. 515-a Skagen bygrunde Skagen 

har gennem sin rådgiver fremsendt byggeansøgning for opførelse af 2 nye kviste 

på ejendommens tagflade mod syd. 

  

Ejeren oplyser, at kvistenes bredde tilpasses vindueshullerne i stueetagen. 

Bebyggelsesprocenten oplyses til 40,30 % og den vil stige til 40,56 %.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen er beliggende i område omfattet af Lokalplan nr.  5. Der er ikke i 

lokalplanen optaget detaljerede bebyggelsesmæssige bestemmelser. Ejendommen 

er optaget med en bevaringsværdi 3 i Kommune Atlasset for Skagen. 

Kommuneplanens rammedel, fastsætter en bebyggelsesprocent til 30 %.  

  

Den nuværende bebyggelsesprocent er 37,83 % vil stige til 38,21 % ved en 

godkendelse af det ansøgte. En tilladelse vil medføre, at der skal meddeles 

tilladelse fra Bygningsreglementet (BR-08) kapitel 2.7.1 stk. 2 punkt 3, der 

fastsætter bebyggelsesprocenten for fritliggende enfamilieshuse til 30 %. 

  

Kommunen skal, i henhold til. BR-08 kapitel 2, i forbindelse med 

byggesagsbehandlingen foretage en vurdering af bebyggelsens omfang og indvirke 

på omgivelserne.  

  

forvaltningen har haft sagen udsendt i partshøring og der var ved 

indsigelsesfristens udløb indkommet en henvendelse, fra en af naboerne, som ikke 

havde bemærkninger til det ansøgte. 

  

Forvaltningen vurderer, at den mindre forhøjelse af den nuværende 

bebyggelsesprocent er uden betydning, idet opsætning af de ansøgte kviste med 

deres udformning og størrelse vil medvirke til at ejendommen vil fremtræde i 

harmoni med den øvrige bebyggelse i området.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

  

 det ansøgte godkendes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010 

Sagen genoptages.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10045 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: jaiv 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Alternetiv forslag med 4 stk ovenlysvinduer (dok.nr.1196/11) 
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3. Genoptagelse - Ansøgning om tilbygning af ejendommen 

Krøyersvej 8D, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget har på mødet den 30. november 2010 meddelt afslag på 

ansøgning om tilbygning af ejendommen Krøyersvej 8D, Skagen.  

  

Forvaltning har den 5. januar 2011 modtaget et revideret forslag fra rådgiver. Det 

ændrede forslag medfører, at tilbygningen skalmures og hulmursisoleres, og 

herudover ændres det tilbyggede areal fra 5 til 5,5 m
2
. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles tilladelse til det ansøgte 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Sagen udsættes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ny revideret ansøgning modtaget 5. januar 2011 (dok.nr.2147/11) 

Dagsordenspunkt fra møde den 30-11-2010 i Plan- og Miljøudvalget - Ansøgning om tilbygning af 

ejendommen Krøyersvej 8D, Skagen (dok.nr.144724/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/9320 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: heer 

 Besl. komp: PMU 
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4. Tilbagemelding om muligheden for etablering af nye boliger 

i og omkring tiloversblevne landbrugsbygninger på Ellinggård, 

Mariendalsvej 16 i Elling 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2010, har 

der været ført forhandlinger med Miljøcenter Århus med henblik på accept af et 

nyudlæg til boligformål gennem udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg 

for området omkring driftsbygningerne til Ellinggård.  

  

Det ansøgte projekt omfatter opførelse af 31 boliger placeret, hvor de eksisterende 

driftsbygninger til Ellinggård er beliggende, suppleret med 5 nye boliger placeret 

syd for Amagervej uden for gårdanlæggets areal.  

  

Resultatet af forhandlingerne med Miljøcenter Århus har været, at Miljøcenteret har 

meddelt, at de vil nedlægge veto imod en lokalplan og et kommuneplantillæg, som 

gør realiseringen af det af ejeren fremsendte projekt mulig. Som grundlag 

for vetonedlæggelsen har Miljøcenteret fremført følgende:  

  

         Arealet omkring Ellinggård ligger ikke i sammenhæng med eksisterende 

byudviklingsområder i Elling,  

         Der er en stor eksisterende rummelighed til boliger i Elling.  

  

Miljøcenteret har alternativt undersøgt muligheden for realisering af projektet  via en 

landzonelokalplan, men Miljøcenteret har meddelt, "at en landzonelokalplan typisk 

vil være brugbar ved en mindre udvidelse af en afgrænset landsby eller tekniske 

anlæg som for eksempel vindmøller, og idet der ikke er tale om eksisterende 

landsbyafgrænsning, som de aktuelle boliger kan betragtes som en udvidelse af, er 

det, efter Miljøcenterets vurdering, ikke en hensigtsmæssig løsningsmodel. 

Miljøcenteret opfordrer derfor i stedet Frederikshavn Kommune eventuelt at søge et 

projekt realiseret inden for rammerne af en landzonetilladelse".  

  

Det er forvaltningens vurdering, at der inden for rammerne af en landzonetilladelse 

vil kunne godkendes et projekt, der omfatter indretning af 10 ferieboliger, samt én 

enkelt helårsbolig i de tiloversblevne landbrugsbygninger. Dette under 

forudsætning af, at bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 udmeldingen fra Miljøcenter Århus tages til efterretning og meddeles ejeren  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/4630 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning om etablering af nye boliger i tiloversblevne landbrugsbygninger på Ellinggård, Mariendalsvej 

16 i Elling (dok.nr.71747/10) 
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5. Forespørgsel om etablering af shelterplads mv.v 

Rendborgvej, Jerup 

 

Sagsfremstilling 

Jerup Borgerforening har forespurgt om tilladelse til, at etablere shelter, toilet,  

brændeskur samt hestefold ved den internationale vandrerute Nordsøstien på den 

kommunalt ejede ejendom som er beliggende ved Rendborgvej, 9900 

Frederikshavn. Arealet har desuden umiddelbar nærhed til Den grønne Tur og 

planlagt del af den regionale riderute. 

  

Forespørgslen begrundes med, at der er stort behov for på dette sted, at kunne 

tilbyde helt primitive faciliteter for de gående på Nordsøstien og Den grønne Tur,  

ligesom det på lidt længere sigt forventes, at brugere af den regionale riderute vil  

benytte anlæggene. Der ses lignende primitive rasteanlæg andre steder på 

Nordsøstien.  

  

Arealet har tidligere (for mere end 30 år siden) været en kommunal losseplads og 

har de senere år henligget som tilgroet åbent areal og benyttet som 

afgræsning efter lejeaftale med en privat lodsejer. Lejeaftalen har ingen 

bindingsperiode. Kommunen ser som grundejer positivt på, at arealet kan komme 

til gavn for en større målgruppe.  
 

Juridiske konsekvenser 

Området er beliggende i uplanlagt landzone og det ansøgte kræver en 

landzonetilladelse iht. planlovens § 35, stk. 1, idet der et tale om opførelse af faste 

konstruktioner som ikke umiddelbart har tilknytning til anden bebyggelse.  

  

Arealet er omfattet af flere betydende naturbeskyttelsesforhold jf. 

naturbeskyttelsesloven, som det ansøgte skal vurderes nærmere i forhold til, 

herunder beskyttet natur  (mose) efter § 3, Natura 2000 område, økologisk 

forbindelse ligesom hele området er udpeget som særligt værdifuldt landskab iht. 

Kommuneplan 2009.  

  

En landzonetilladelse kan først gives når det ansøgte har været i nabohøring, 

ligesom en landzonetilladelse vil forudsætte, at det ansøgte ikke strider mod anden 

lovgivning, herunder naturbeskyttelseslov og miljølov.  

  

 

Planmæssige konsekvenser  

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke strider mod de hovedhensyn, som 

planloven skal varetage for det åbne land, idet bygningsanlæggene i ud formning 

og materialevalg skal  tilpasses og underlægges de omgivende landskabs- og 

naturværdier.  

  

Samtidig tilgodeser anlæggene et  behov for primitive rastefaciliteter på et sted,  

hvor der er relativt langt til nærmeste lignende faciliteter og hvor der færdes mange 

mennesker på deres tur på den internationale vandrerute, Nordsøstien samt Den 

grønne Tur.  
 

Miljømæssige konsekvenser  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/61 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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Arealet har tidligere været benyttet som kommunal losseplads og kommunens 

miljømyndighed  skal foretage nærmere undersøgelser af eventuelle miljøkonflikter 

ift. ansøgte anvendelse.   

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         det ansøgte fremmes med igangsætning af procedure for meddeles af 

landzonetilladelse under forudsætning af, at der forinden opnås de 

nødvendige tilladelser ift. naturbeskyttelseslov og miljølov, samt at der ved 

nabohøring ikke indkommer væsentlige bemærkninger mod det ansøgte 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgte indretning af shelterplads (dok.nr.777/11) 

Oversigtskort (dok.nr.774/11) 

Ansøgning om shelter i Jerup - ændring af placering (dok.nr.104835/10) 
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6. Fodboldgolfbane Kandestedvej 46, 9990 Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Der ansøges om at anlægge en fodboldgolfbane på del af landbrugsejendommen 

Kandestedvej 46 ved Hulsig. Banen anlægges med 18 huller, og der opføres 

enkelte bygninger til opbevaring af diverse redskaber til brug for banens drift, toilet 

og overdækket spiseplads. Området er beliggende i landzone og drives i dag 

landbrugsmæssigt. Det vurderes, at anlægget udgør en væsentlig ændring i det 

bestående miljø. Påvirkningerne af omgivelserne bør derfor vurderes nærmere, 

herunder den trafikale påvirkning, og fodboldgolfbanen bør derfor realiseres 

gennem udarbejdelse af en landzonelokalpl an.  

  

Anlæg af fodboldgolfbanen forudsætter desuden tilladelse fra 

Jordbrugskommissionen til ændret anvendelse og dispensation fra områdets 

skovbyggelinie. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsdirektøren indstiller, at 

  

         der igangsættes en procedure for kommune- og lokalplanlægning, som 

muliggør etablering af en fodboldgolfbane på ejendommen Kandestedvej 

46, 9990. Ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Ansøgning om etablering af fodboldgolfbane (dok.nr.134795/10) 

Oversigtskort og uddybning af ansøgning (dok.nr.140936/10) 

Oversigtskort (dok.nr.329/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11612 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: sono 

 Besl. komp: PMU 
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7. Ny planlægning for fodboldgolfbane Agerstedvej 5, Sørå  

 

Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om tilladelse til anlæggelse af en bane til fodboldgolf på 

ejendommen Agerstedvej 5, Sørå, 9340 Aså. 

  

Ejendommen er på ca. 2 ha  og beliggende op til Agerstedvej og Østkystvejen 

umiddelbart grænsende til Brønderslev Kommune mod syd.    

  

Ejendommen er registeret som et nedlagt landbrug med nuværende flerfamiliebolig 

med udhuse. Efter det oplyste skal ejendommen fortsat benyttes som bolig, men 

dele af de tidligere landbrugsbygninger skal benyttes som klubhusfaciliteter. 

Parkeringsplads skal indrettes i umiddelbar tilknytning til klubhuset.  

  

Projektet er foreløbigt angivet skitsemæssigt og banens nærmere udformning og 

anlæggelse vil ske i samarbejde med en have/landskabsarkitekt og respektere 

områdets natur/landskabsværdier. 

  

Ansøgningen begrundes med, at der de senere år er iagttaget en spirende 

interesse i lokalområdet for turismeudvikling og etableringen af en fodboldgolfbane 

på dette sted kan være igangsættende for denne udvikling.  

  

Der er etableret flere fodboldgolfbaner i Danmark, og i Frederikshavn kommune er 

flere under vejs. Pt. er den nærmest beliggende ved Nørhalne i Nordjylland.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Området er uplanlagt landzone og en ændret anvendelse af ejendommen til 

fodboldgolfbane vurderes at kræve kommune- og lokalplanlægning, jf. planlovens § 

13, stk. 2.   

  

Området er både omfattet af skovbyggelinie og åbeskyttelseslinie efter 

naturbeskyttelsesloven og det ansøgte vurderes, at kræve dispensation he rfra. 

Endelig skal projektet vurderes nærmere ift. vejadgangsforhold til Agerstedvej.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Ejendommen ligger inden for  kystnærhedszone C og en ny planlægning for 

området skal jf. planlovens §5b, stk. 1 indeholde en redegørelse der sik rer, at der 

er en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for kystnær 

lokalisering. Iht. kommuneplanen kan kystnærhedszone C anvendes efter 

bestemmelserne for det åbne land, men forudsat, at tilknytningen til 

kystnærhedszonen er planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet, og at den 

visuelle påvirkning er begrænset og lokal. 

  

Området er j f. Kommuneplan 2009 udpeget som jordbrugsområde, hvor der kan 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/10718 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: laly 

 Besl. komp: PMU 
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planlægges ud fra med hensynet til de øvrige åben land interesser og byudvikling.  

  

Forvaltningen vurderer, at der er en særlig planlægningsmæssig og funktionel 

begrundelse for den ansøgte lokalisering af fodboldgolfbanen,  dels fordi det udgør 

et nyt fritidstilbud for både lokale og turister i et område, hvor der i forvejen ikke 

tilbydes mange tilbud til turister, dels fordi at anlægget er tilbagetrukket ift. det åbne 

kystlandskab.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsdirektøren indstiller, at 

  

         der igangsættes en procedure for kommune- og lokalplanlægning som 

muliggør etablering af en fodboldgolfbane på ejendommen Agerstedvej 5, 

Sørå, 9340 Aså.  Ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Et flertal tiltræder indstillingen. Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde 

indstillingen. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Oversigtskort (dok.nr.260/11) 

Ansøgning om fodboldgolf  (dok.nr.257/11) 
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8. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for fjernvarmeforsyning 

af 2 parceller ved Anton Jakobsens Vej i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Varmeværk har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af 2 

ejendomme ved Anton Jakobsens Vej.  

  

De 2 ejendomme ligger uden for den eksisterende varmeplan for Sæby, men 

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

bliver en del af det samlede kollektive varmeforsyningsområde i Sæby. De øvrige 

ejendomme i grundejerforeningen ønsker ikke på nuværende tidspunkt, at være en 

del af det kollektive varmeforsyningsområde.  

  

Projektet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter 

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

  

Projektforslaget har været i høring hos relevante parter, og der er fremkommet én 

bemærkning. Grundejerforeningen Anton Jakobsens Vej/H.C. Gads Vej vil blot 

sikre sig, at projektforslaget ikke forudsætter, at alle grundejerforeningens 

ejendomme skal tilsluttes fjernvarme. Projektforslaget omhandler kun de to 

ejendomme, der frivilligt ønsker at overgå til fjernvarme. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til byrådet, at   

  

 projektforslaget godkendes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Projektforslag - F.A.Jakobsensvej (dok.nr.131139/10) 

Brev til kommune vedr. projekt varme (dok.nr.148352/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/11374 

 Forvaltning: TKF 

 Sbh: jast 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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9. Revideret samarbejdsaftale med Læsø 

 

Sagsfremstilling 

13. januar 2009 orienterede Forvaltningen Plan og Miljøudvalget om 

Miljøstyrelsens høring vedrørende revision af den gældende dispensation indenfor 

Lov om forpligtende samarbejde (LBK nr 50 af 15/01/2010). 

Ifølge Lov om forpligtende samarbejde fra 2005 skal Frederikshavn Kommune 

administrere en række lovområder, blandt andet på natur- og miljøområdet for 

Læsø Kommune. Der er dog sidenhen, i juni 2006, meddelt dispensation til at nogle 

af disse opgaver kan løses af Læsø Kommune, men med en bestemmelse om at 

ordningen inden udgangen af 2008 skal evalueres.   

  

På baggrund af loven og den efterfølgende dispensationsordning vedtog Læsø 

Kommunalbestyrelse og Sammenlægningsudvalget for Ny Frederikshavn 

Kommune, i oktober 2006, en rammeaftale om forpligtende samarbejde med 

tilhørende delaftaler for de enkelte lovområder.  

  

Forvaltningen beskrev i høringssvaret i januar 2009 overfor Miljøstyrelsen de 

uklarheder og uhensigtsmæssigheder, forvaltningen har oplevet i forbindelse med 

administrationen på natur- og miljøområdet. Det drejer sig blandt andet om forhold 

efter vandforsyningsloven og ikke mindst i forhold til administrationen af de 

internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000).  

  

Læsø Kommune udtrykte i høringsfasen ønske om at løse en større del af 

opgaverne på miljø- og naturområdet, bl.a. gennemførelse af naturpleje på fredede 

arealer. 

  

I brev af 17. december 2009 meddeler Indenrigs- og socialministeriet, at der 

ændres i dispensationen i det forpligtende kommunale samarbejde.  

Ændringerne indebærer: 

-       At Læsø kommune kan medvirke i sagsforberedelse på Natur og 

Miljøområdet, men at myndighedsudøvelsen fortsat ligger i Frederikshavn 

kommunes forvaltning,  

-       At Læsø kommune selv kan gennemføre naturpleje med udgangspunkt i 

godkendte plejeplaner og naturpleje på egne, kommunale arealer. 

Ændringen af dispensationen er i praksis allerede implementeret i forvaltningernes 

samarbejde og de to forvaltninger har henover sommeren 2010 revideret 

samarbejdsaftalerne, som nu fremlægges til politisk godkendelse i de to byråd.  

 

Juridiske konsekvenser 

Samarbejdet mellem Læsø kommune og Frederikshavn kommune er beskrevet i 

Lov om forpligtende samarbejde (LBK nr. 50 af 15/01/2010). Af loven fremgår at 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9353 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: clrk 

 Besl. komp: PMU 
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samarbejdet bl.a. omfatter naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, 

vandløbsloven m.fl.  

  

Med brev af 21. juni 2006 har Indenrigs - og Sundhedsministeriet dispenseret fra 

Lov om forpligtende samarbejde, til at en række opgaver indenfor bl.a. natur- og 

miljøområdet, kan varetages af Læsø kommune.  

  

Med brev af 17. december 2009 har Indenrigs- og Socialministeriet udvidet 

dispensationen til også at omfatte at Læsø kommune kan udføre sagsforberedende 

arbejde og gennemføre naturpleje på fredede og kommunale arealer.  

 

Indstilling 

Teknik og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet 
godkender de reviderede samarbejdsaftaler på Natur- og Miljøområdet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Samarbejdsaftale Miljøområdet (dok.nr.101/11) 

Samarbejdsaftale naturområdet (dok.nr.97/11) 

Delaftale miljøområdet (dok.nr.233568/08) 

Delaftale naturområdet (dok.nr.233567/08) 
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10. Kvalitetspolitik og -mål på natur- og miljøområdet 

 

Sagsfremstilling 

I overensstemmelse med kvalitetsstyringsloven er der i kommunen fastsat 

kvalitetspolitikker og -mål for sagsbehandlingen inden for natur- og miljøområdet. 

De gældende politikker og mål er vedtaget af Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 

2010. 

I forlængelse af evalueringen af målene for 2010 er der udarbejdet et forslag til nye 

kvalitetsmål for natur- og miljøadministrationen for 2011.  

De væsentligste ændringer er, at der ved alle tilsyn på virksomheder i 2011 sættes 

fokus på opbevaring og håndtering af farligt affald. Endvidere er der fastsat et 

konkret mål om at der skal afsluttes 56 miljøgodkendelsessager på 

virksomheder. Indenfor landbrugsområdet skal der følges op på de husdyrbrug, 

som i 2010 er kontaktet vedrørende utilstrækkelig opbevaringskapacitet for 

husdyrgødning. Endvidere forventes 2 vandløb nedklassificeret og overført til 

Forsyningen i 2011. Der er tillige fastsat et mål om at der påbegyndes en 

myndighedsbehandling af de igangværende dambrug i kommunen. På 

naturområdet er der på baggrund af erfaringer fra 2010 omkring 

naturkvalitetskortlægning fastsat et mål om, at der i 2011 skal gennemføres  en 

kortlægning af yderligere 500 ha. Der følges op på overtrædelser konstateret ved 

denne kortlægning.   

De gældende mål samt forslag til nye mål fremgår af vedlagte bilag.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljøudvalget godkender forslaget til nye kvalitetspolitikker og -mål 
for natur- og miljøområdet 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Gældende samt forslag til nye politikker og mål 2011 (dok.nr.151234/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/3210 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tist 

 Besl. komp: PMU 
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11. Takstniveau flextur 

 

Sagsfremstilling 

Udgangspunktet for Flextur var fra starten at lade prisen være 

efterspørgselsregulerende. NTs bestyrelse har vedtaget en takststigning pr. 3 

søndag i januar 2011 (16. januar) – med formål at skabe budgetbalance i flere 

kommuner ved gennem pris at regulere succesen. NT vil i fm. første 

økonomirapport i april 2011 være særligt opmærksom på udviklingen i Flextur – og 

løbende evaluere brugen.  

  

På baggrund af de nye takster pr. januar 2011 er der foretaget en ny fremskrivning 

på for 2011. Her er forbruget reduceret til 1,3 mio. kr. og et merforbrug på 0,155 

mio. kr. Turtallet estimeret til ca. 27.000 ture eller 3.000 mindre end ved den 

tidligere fremskrivning (pga. takststigningen).  

  

Det er i beslutningen om takststigning lagt op til, at kommuner med bybus byer 

overvejer eller genovervejer, om byen, dvs. Frederikshavn skal lægges til takst 1, 

dvs. 12,00 kr. pr. km., min. 54,00 kr., medrejsende 1,75 kr. pr. km. – dette vurderes 

at kunne give budgetbalance.   

  

Nugældende takst, takst 3 (lav kommunetakst/stor rabat) i Frederikshavn 

Kommune er 2,50 kr. pr. km. og ændres til 3,50 kr. Takst 2 (standard 

kommunetakst) og takst 1 (regionstakst) er på henholdsvis 5 og 10 kr. pr. km.   

Takst 2 er uændret 5 kr. og takst 1 ændres til 12 kr. pr. km. Mindsteprisen ændres 

fra de nuværende 18 kr. til 27 kr. For regionsrejser (kommunekrydsende rejser) 

sættes minimumsbetalingen op fra de nuværende 36 kr. til 54 kr. Betaling for 

medrejsende hæves fra 1,25 til 1,75 kr. pr. km. 

  

Der kan ikke ændres i de af NTs bestyrelse vedtagne takster, men det er op til 

kommunen at vælge hvilket takstniveau, der skal gælde for kommunen. PMU skal 

således tage stilling til, om det fortsat skal være ovn. takstniveau 3 (lav 

kommunetakst), der skal gælde for hele kommunen, herunder om Frederikshavn by 

(bybus by) skal tillægges takst 1.  

  

Ændring af takstniveauet vil kunne ske med virkning fra enten den 16. januar 2011 

eller ved køreplanskiftet den 26. juni 2011.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         takst 3 fastholdes med den nye takststigning fra 16. januar 2011  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/145 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: orpe 

 Besl. komp: PMU 
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Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

NOTAT Flextur 23.12.2010 (dok.nr.156312/10) 
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12. Forslag til Lokalplan FRE.CE.10.35.02 Centerområde ved 

Flade Engvej 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 13. januar 2010 at godkende 

ansøgning om indretning af butikscenter, herunder dagligvarebutik Hjørringvej 142 

under forudsætning af forudgående accept fra Miljøcenteret.  

  

På baggrund heraf har bygherre udarbejdet et forslag til Lokalplan 

FRE.CE.10.35.02 – Centerområde ved Flade Engvej, samt et tilhørende 

kommuneplantillæg nr. 09.21.  

  

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,8 ha beliggende på hjørnet af Flade 

Engvej og Hjørringvej. Området grænser mod øst op til et boligområde og mod 

nord ud til de bygninger, som rummer firmaklubberne. 

  

Lokalplanen inddeles i delområderne A og B. Delområde A, som ligger nærmest 

Hjørringvej, kan anvendes til dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, restauranter, 

kontorer, service, lager, benzinsalg, tekniske anlæg o. lign. Delområde B kan 

anvendes til udvalgsvarebutikker, butikker til særlig pladskrævende udvalgsvarer, 

kontorer, service, lager, benzinsalg og tekniske anlæg.  

  

Der kan opføres butikker med følgende maks. butiksstørrelser:  

• Én dagligvareforretning maks. 1.050 m
2
 (kun delområde A)  

• Udvalgsvareforretninger maks. 1.900 m
2
 (delområde A og B)  

• Butikker til særlig pladskrævende udvalgsvarer maks. 7.000 m
2
 (kun 

delområde B) 

  

Samlet inden for hele lokalplanområdet må der maks. opføres én 

dagligvareforretning på 1.050 m
2
 og maks. 7.700 m

2
 udvalgsvarebutikker og 

butikker til særlig pladskrævende udvalgsvarer, heraf maks. 1.900 m
2
 

udvalgsvarebutikker. Såfremt hele eller dele af maks. areal til udvalgsvarebutikker 

inden for delområde A og B ikke udnyttes, udvides rammen til butikker til særlig 

pladskrævende udvalgsvarer inden for delområde B tilsvarende, dog således at 

maks. butiksstørrelse ikke overstiger 7.000 m
2
 jf. ovenfor. 

  

Lokalplanområdet er beliggende i byzone inden for kommuneplanens 

rammeområde FRE.CE.10.35. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 

09.21, der udvider det eksisterende rammeområde med arealerne bage 

firmaklubberne. Kommuneplantillægget er indeholdt i lokalplanforslaget og 

fremlægges i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget.   

  

Sideløbende med lokalplanforslaget er der udarbejdet tillæg til Spildevandsplanen, 

da området bag firmaklubberne ikke tidligere har været spildevandskloakeret.  

 

 
 Åben sag 
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Miljømæssige konsekvenser  

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

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

miljøvurdering af forslaget.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 Plan- og Miljørudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag 

til Lokalplan FRE.CE.10.35.02 Centerområde ved Flade Engvej samt 
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.21 udsendes i offentlig debat  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 13. januar 2009 (dok.nr.122320/10) 

Forslag til Lokalplan FRE.CE.10.35.02 Centerområde ved Flade Engvej.pdf  (dok.nr.1882/11) 
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13. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O.16.09.01 Knivholt 

Hovedgaard  

 

Sagsfremstilling 

Forslag til Lokalplan FRE.O.16.09.01 har været i offentlig høring i perioden fra den 

12. maj til den 7. juli 2010. Der er indkommet fem bemærkninger, hvoraf en har 

givet anledning til en omfattende reduktion af planforslaget. 

  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri – FødevareErhverv nedlægger veto 

mod, at der fastsættes bestemmelser vedr. naturpark i en lokalplan. Den primære 

begrundelse er, at der ikke bør lægges planlægningsmæssige restriktioner på et 

landbrugsareal, uagtet at det er tale om kommunens egne arealer. 

FødevareErhverv gør ikke indsigelse mod selve etableringen af en naturpark, blot 

mod planlægningen for den.  

  

I forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag er der derfor foretaget ændringer, 

således at lokalplanområdet nu udelukkende dækker Knivholt Hovedgårds 

bygninger og de umiddelbart omkringliggende aktivitetsområder - og ikke som i det 

fremlagte forslag også arealer til anlæg af en naturpark.  

  

Det har betydet en reduktion i lokalplanområdets areal og samtidig overflødiggjort 

det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg nr. 09/09.   

  

Redegørelse og bestemmelser vedrørende mulige aktiviteter mm. for selve Knivholt 

Hovedgårds bygninger og de umiddelbart omkringliggende aktivitetsområder er 

uændrede.  

  

Af hensyn til afklaring af, hvorledes landbrugsarealerne omkring Knivholt fremover 

skal forvaltes ønskes en politisk tilkendegivelse af, om det igangsatte arbejde med 

en Naturpark på Knivholt kan fortsætte.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan FRE.O.16.02.01 vedtages endeligt med de i sagsfremstilling og 

indsigelsesnotat beskrevne ændringer 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 06/1065 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Indsigelsesnotat - Knivholt (dok.nr.74373/10) 

Lokalplan FRE.O.16.02.01 Knivholt Hovedgaard (dok.nr.845/11) 

Områdeafgrænsning før og efter (dok.nr.853/11) 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 (dok.nr.866/11) 
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14. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O.11.13.02 for 

Toftegården i Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan FRE.O.11.13.02 for Toftegården i Frederikshavn har været 

fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. oktober 2010 til den 1. december 

2010. Forvaltningen har modtaget 4 bemærkninger i offentlighedsfasen, som 

primært omhandler tilkørsels forhold samt opførelse af ridehal på området.  Der er i 

tilknytning til dagsordenen udarbejdet et indsigelsesnotat.  

  

I forhold til lokalplanforslaget er der i den endelige lokalplan indføjet en 

bestemmelse, som sikrer, at der i et 12 meter bredt bælte over den olieledning som 

er placeret i den sydlige del af lokalplanområdet ikke opføres bygninger, træer, 

buske mv.  

  

Lokalplanområdet har vejadgang fra Toftegårdsvej, og er omgivet af eksisterende 

bebyggelse. Foruden de eksisterende bygninger åbner lokalplanen mulighed for 

opførelse af en ridehal samt mindre udbygninger. Disse bygninger må samlet 

udgøre maks. 1500 m
2
. Ridehallens højde må ikke overstige 8,5 meter og mindre 

udbygningers højde må ikke overstige 6,5 meter. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan FRE.O.11.13.01 vedtages endeligt med forvaltningens 

indsigelsesnotat af 20. december 2010 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Lokalplan nr. FRE.O.11.13.01 Toftegården i Frederikshavn (dok.nr.1433/11) 

Indsigelsesnotat (dok.nr.1440/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18510 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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15. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E.61.01 - 

Genbrugsplads ved Ousenvej i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til lokalplan SAE.E.61.01 - Genbrugsplads ved Ousenvej i Sæby og 

kommuneplantillæg nr. 09.18 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 

6. oktober 2010 til den 1. december 2010. Der er ikke indkommet indsigelser eller 

bemærkninger til planforslagene i planperioden. Dog har Miljøcenter Århus bedt 

kommunen redegøre for hvorvidt der findes alternative placeringsmuligheder for 

genbrugspladsen uden for OSD-område, og hvilke grundvandsbeskyttende 

foranstaltninger der tages med den nuværende placering. Kommunen har som svar 

herpå sendt Miljøcenteret en redegørelse. Heraf fremgår det bl.a., at 

miljøgodkendelsen vil blive revideret med indførelse at nogle standardvilkår, som 

bl.a. indeholder en række bestemmelser til beskyttelse af jord og grundvand.  

  

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Ousenvej hvorfra der også er vejadgang 

til området. Området anvendes allerede i dag til genbrugsplads og plads for 

kompostering af haveaffald. Området er beliggende i landzone og vil efter 

lokalplanens vedtagelse forblive i landzone. Lokalplanområdet er i dag omfattet af 

lokalplanerne SAE.4.29.0 og SAE.4.58.0, som med denne lokalplans vedtagelse 

ophæves for det område, der er omfattet af Lokalplan SAE.E.03.60.01. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 

Lokalplan SAE.E.03.61.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.18 vedtages 

endeligt uden ændringer i forhold til de tidligere offentliggjorte forslag 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Indstillingen tiltrædes. 

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Lokalplan SAE.E.03.61.01 Genbrugsplafds på Ousenvej i Sæby (dok.nr.1419/11) 

Kommuneplantillæg nr. 09.18 Genbrugsplads på Ousenvej i Sæby (dok.nr.1425/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/5127 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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16. Fastlæggelse af rammer for bebyggelse - resultat af SAVE-

registrering af karreen Algade, Hans Gramsvej, Gasværksvej og 

Søndergade i Sæby bymidte 

 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 28. september 

2010 er der nu gennemført en SAVE-registrering af samtlige bygninger opført før 

1940 inden for karreen Algade, Hans Gramsvej, Gasværksvej og Søndergade i 

Sæby bymidte. 1940 er valgt som skæringsår i lighed med tidligere SAVE-

registreringer. Inden for området findes to fredede bygninger, nemlig Algade 4 og 

Algade 12. Fredede bygninger har bevaringsværdi 1. Ved gennemførelse af SAVE-

registreringer tildeles bygninger bevaringsværdier inden for en skala, der går fra 1 - 

9, hvor 1 er den højeste værdi.  

  

Resultatet af registreringen har været, at 2 bygninger er registreret med 

bevaringsværdi 1, 2 bygninger er registreret med bevaringsværdi 2, 4 bygninger er 

registreret med bevaringsværdi 3, 8 bygninger er registreret med bevaringsværdi 4, 

3 bygninger er registreret med bevaringsværdi 5, mens resten er registreret med en 

lavere bevaringsværdi.  

  

Bygningerne på ejendommen Algade 4, Mejerigården, er registreret med 

bevaringsværdi 1, 3 og 7 og der er i registreringen knyttet følgende bemærkninger 

til ejendommen:  

  

"Bygningen mod gaden er fredet, og har rummet flere typer handelsvirksomhed, 

blandt andet mejeri. I gården findes stadig et værdifuldt kulturhistorisk miljø, der 

som et af de få steder tilbage i Sæby fortæller og viser, hvordan facadebygningerne 

har rummet bolig og forretning, mens bagbygningerne rummede stalde, 

værksteder, håndværk og småindustri. Her lå Sæby Mineralvandsfabrik frem til 

1984. Helheden mellem for- og baghuse/småindustri i Algade 4 er vigtig for 

forståelsen af den historiske og topografiske udvikling af Sæby by. Bag 

bygningerne findes stadig de for Algade i Sæby typiske lange smalle haver".  

  

Den fulde registrering med kommentarer og fotos af de pågældende bygninger kan 

ses på Kulturarvsstyrelsens database, www.kulturarv.dk/fbb. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der fastlægges principper for en fremtidig bebyggelse på ejendommen 

Algade 4, der respekterer den bevaringsværdige bebyggelse, gårdrum og 

det kulturhistoriske miljø. Bygning med bevaringsværdi 7 kan erstattes af 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15407 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: POHN 

 Besl. komp: PMU 
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en ny bygning med samme bygningsform og højde som eksisterende 

bygning  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Sagen udsættes med henblik på besigtigelse.  

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

SAVE registrering Sæby By, Algade-Gasværksvej karré (dok.nr.153670/10) 
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17. Orienteringssag - Vurdering af parkering i Frederikshavn 

midtby 

 

Sagsfremstilling 

Foranlediget af parkeringssituationen på parkeringsanlæg i tilknytning til rådhuset 

vurderede Teknisk Forvaltning i sommeren 2010 parkeringssituationen i 

Frederikshavn midtby.  

  

På byrådets møde den 1. november 2010 spurgte byrådspolitiker Carsten 

Sørensen til parkeringsforholdene ved det nye byggeri på Hangaardsvej. Der er i 

tilknytning til byggeriet etableret det antal bilparkeringspladser der, i henhold til 

parkeringsvedtægten for den tidligere Frederikshavn Kommune, skal etableres. 

Pladserne er etableret på privat bilparkeringsanlæg - uden offentlig adgang - med 

vejadgang fra Rimmensgade og offentligt bilparkeringsanlæg med vejadgang fra 

Parallelvej. 

  

Vurderingen af parkeringssituationen i midtbyen, der er afrapporteret i den 

redegørelse der er tilknyttet som bilag, omhandler alene offentligt tilgængelige 

bilparkeringsanlæg. Anlæggenes beliggenhed fremgår af kortbilag bagest i 

redegørelsen. Til hvert anlæg hører en registrering, der bl.a. oplyser: antal 

parkeringspladser og restriktioner f.eks. forbeholdte pladser, tidsbegrænsning eller 

betalingsparkering. Restriktioner mm. er dokumenteret med billeder.  

  

Fra 2000 til 2010 er antallet af biler i Danmark steget med 15 %. Benyttelsen af den 

enkelte bil er i samme periode øget. Udviklingen i Frederikshavn, både for så vidt 

angår antal biler og benyttelsen af den enkelte bil, svarer til udviklingen landet som 

sådan.  

  

I samme periode er der opført nybyggeri i Frederikshavn midtby uden, at der 

samtidig er etableret yderligere parkeringsanlæg. Noget af dette nybyggeri er opført 

på arealer der reelt har fungeret som parkeringsanlæg i tilknytning til midtbyen. 

Presset på de tilbageværende parkeringsanlæg – offentlige såvel som private - er 

således øget betydeligt igennem de sidste 10 år.  

  

Flere ejere af private parkeringsanlæg i midtbyen har reageret ved at indføre 

parkeringsrestriktioner. Hvor der før var "fri parkering" kan parkeringen nu være 

tidsbegrænset, og hvor der før var tidsbegrænset parkering kan der nu være 

betalingsparkering. Hvor det før alene var Parkeringskontrol Nord der kontrollerede 

parkeringen på de offentlige parkeringsanlæg, er der i dag yderligere fire private 

parkeringsselskaber, der kontrollerer at de skærpede parkeringsrestriktioner på 

private parkeringsanlæg, respekteres.  

  

Alt i alt er presset øget på de tilbageværende 10 parkeringsanlæg, hvor der ikke er 

restriktioner. Parkeringsanlægget vest for rådhuset er ét af de parkeringsanlæg 

hvor der – ud over nogle få forbeholdte pladser - endnu ikke er 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/3782 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: FIRA 

 Besl. komp: PMU 
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parkeringsrestriktioner.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Til orientering.  

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

Bilag 

Vurdering af parkeringssituationen i Frederikshavn by 2010 (dok.nr.150637/10) 

 



 
 

 

Plan- og Miljøudvalget - Referat - 11. januar 2011 Side 34 af 36 

 

 

18. Orienteringssag - Politisk Forum 2011 

 

Sagsfremstilling 

Politisk Forum er KL´s store, årlige konference på teknik- og miljøområdet. 

Konferencen afholdes den 14. og 15. april 2011 på Papirfabrikken i Silkeborg. Årets 

tema er Nye Tider. I begyndelsen af marts sendes en invitation til konferencen med 

program samt oplysninger om tilmeldinger. Der er mulighed for at følge med på 

www.kl.dk./politiskforum.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Til orientering.  

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/1591 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: chlr 

 Besl. komp: PMU 
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19. Efterretningssag - Nedrivning af læskur i skolegården 

Kulturhus Kappelborg 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med ombygning af del af tidligere skole til Kulturhus Kappelborg 

ønskes den gamle skolegård beliggende mod Skolevej nyindrettet bla. med 

parkering. 

  

For at muliggøre dette er der administrativt meddelt tilladelse til nedrivning af det 

gamle læskur på hjørnet Chr. X´s Vej og Skolevej. Læskuret er medtaget i lokalplan 

SKA.200.C1 som bevaringsværdigt ved en teknisk fejl.  

  

Tilladelsen begrundes med, at læskuret faktuelt ikke er bevaringsværdigt, men kun 

ved en tekniske fejl har fået denne status. Læskuret var ikke medtaget som 

bevaringsværdigt i den gamle centerplan - Lokalplan nr. 100-C.10 og ej heller i 

Kommuneatlas for Skagen.  

  

Orientering af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur har ikke givet 

anledning til bemærkninger.  

 

Indstilling 

Teknik- og arbejdsmarkedsdirektøren indstller, at 

  

 sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2011  

Til efterretning.  

  

Fraværende: Erik Sørensen 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20273 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

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