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1. 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 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen og Paul Rode Andersen kan ikke 

tiltræde indstillingen.  

 

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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2. Besøg på Fyrstuevej 10 

 

Sagsfremstilling 

Formanden har lavet en aftale med lodsejer om, at Plan - og Miljøudvalget kommer 

på besøg på adressen. 

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Til orientering. Udvalget bemærker, at bygherre i denne sag har udnyttet 

byggelovens bestemmelser kreativt.  

 

Bilag 

Spørgsmål stillet til boligudvalget den 13. januar 2011 (dok.nr.10697/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/93 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: kafj 

 Besl. komp: PMU 
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3. Renovering af Jeckels Gl. Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Jeckels Gl. Skagen ansøger om tilladelse til en udvendig renovering af facader 

(klimaskærme) på hovedbygningen og de 2 sidefløje.  

  

Renoveringen skyldes, at der siden ombygningen i 1983-84 er sket en nedbrydning 

af facaderne med hensyn til: 

 omfattende sætningsrevner, som nogle steder er gennemgående  

 altaner er nedbrudt grundet rust i armeringsstål i balustre og overliggere  

 puds på facader er løsnet i store områder med fare for nedstyrtning  

 vinduer er utætte, hængsler er gennemtæret og utilstrækkelig 
isoleringsgrad  

 undertag er tilsyneladende nedbrudt med utætheder til følge  

  

Jeckels ønsker, at ejendommen skal fremstå pæn og velvedligeholdt, hvor 

sikkerheden er i orden og med en forbedring af isoleringsgraden. Derfor ønskes 

følgende igangsat:  

 fundamenter forstærkes med understøbning nogle steder  

 facader isoleres udvendig med 80 mm facadebatts  

 facader oppudses med indfarvet gult armeret net puds. I forbindelse med 
pudsearbejdet vil de nederste kvadratfelter i hovedbygningen blive 

genskabt med listeaftryk i facadepudsen.  

 vinduer udskiftes med nye med lavenergiruder. I forbindelse hermed 
etableres udluftning.  

 tegltaget omlægges og undertag udskiftes. Eksisterende tagsten 
genanvendes.  

 tagrender og nedløb udskiftes med materialer i zink  

  

Ejendommen er omfattet af lokalplan SKA.228-C. Heraf fremgår, at der ved 

renovering først og fremmest skal lægges vægt på, at der for området opnås en 

arkitektonisk god helhedsvirkning med respekt for den eksisterende bebyggelse 

indenfor lokalplanområdet og i det øvrige Højen.  

 

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  

Hovedbygningen på Jeckels er medtaget i Kommuneatlas Skagen med en 

bevaringsværdi 5 dvs. middel bevaringsværdig.  

  

Sidefløjene er opført/ombygget i 1983 og således ikke bevaringsværdige.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/910 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: tosn 

 Besl. komp: PMU 
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Hele komplekset fremstår med gule pudsede facader med hvide facadebånd, 

gavlmarkering, gesims, altaner, vinduer og døre. Vinduer og døre udført i træ og 

med rødt vingetegl på taget. 

  

Hovedbygningen er forventelig pudset på teglsten og med særlig kvadre aftegning i 

stueetagen. Af tegningsmateriale fremgår, at de to nyere sidefløje er pudsede 

letbetonblokke.  

  

Jeckels er en vigtig brik i kulturhistorien i Gl. Skagen. Den markere badehotellernes 

tid og er derfor vigtig at værne om og fastholde så vidt mulig med det oprindelige 

arkitektoniske udtryk. 

  

I lokalplanen anføres, at udvendige bygningssider skal udføres som vandskuret 

tegl. Farverne skal være i overensstemmelse med de lokale byggetraditioner. 

Lokalplanen hindrer ikke bibeholdelse af eksisterende lovlige facader, ej heller 

vedligehold heraf.  

  

Udvendig facadeisolering afsluttet med net puds på hovedbygningen 

vurdere Forvaltningen ikke som værende vedligehold i normal forstand. Her gælder 

lokalplanens bestemmelser og også bestemmelsen om hensynet til arkitektonisk 

god helhedsvirkning i forbindelse med renovering. 

  

At fastholde den samme bestemmelse for sidefløjene med pudsede letbetonblokke 

er mere tvivlsom.  

  

Speciel for hovedbygningen vil særlige facadeelementer eksempelvis udsmykning 

på frontispice gå tabt.  

  

Genoplægning af eksisterende teglsten på nyt undertag, nye vinduer og døre under 

forudsætning af de udføres i træ og med sprodsinddeling som nu, fornyelse af 

altanbalustre og overliggere under forudsætning af samme materiale som nu, nye 

tagrender og nedløb i zink - giver ikke anledning til bemærkninger.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsnmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på udvendig efterisolering af facader på Jeckels som 
helhed 

  

 øvrige arbejder vurderes at være led i almindelig vedligeholdelse  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Udvalget besluttede at tillade det ansøgt, idet man bibeholder det oprindelige 

udtryk. 
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Bilag 

Renovering af Jeckels  (dok.nr.9870/11) 

Supplerende ansøgning (dok.nr.10628/11) 

Oversigtskort.pdf (dok.nr.10386/11) 

Foto.pdf (dok.nr.10057/11) 

Foto vinduer.pdf (dok.nr.10055/11) 

Jeckels fra 1935.pdf (dok.nr.10056/11) 
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4. Lovliggørelse af sø anlagt i rimme-dobbe område på 

Sølystvej 21, Volstrup 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har i forbindelse med besigtigelse af udvalgte 

naturområder i kommunen (naturplanlægning) konstateret, at der er anlagt en sø i 

et rimme-dobbe område tilhørende ejendommen Sølystvej 21 på matr.nr. 25bv 

Toftlund, Volstrup (vest for Sæby). Søen er anlagt i et større område med en 

mosaik af naturtyperne hede og mose. Hele området er registreret som beskyttet 

natur og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

  

Der må ikke foretages tilstandsændringer i beskyttet natur uden forudgående 

tilladelse fra kommunen. Kommunen har derfor anmodet ejer om en redegørelse 

og efterfølgende besigtiget arealet sammen med ejer. Ejers opfattelse er at han har 

foretaget en oprensning af en eksisterende sø i en dobbe. Søen har i store træk 

den samme udstrækning og dybde som tidligere. Det oprensede materiale er 

efterfølgende spredt ud på rimme øst for søen i et 30-50 cm tykt og jævnt lag. 

Endelig er der sået græs og plantet enkelte træer og buske på arealet. Ejer har 

søgt en lovliggørende dispensation til at anlægge en sø og udsprede det 

oprensede materiale øst for søen.  

  

Det er forvaltningens opfattelse at: 

         Et areal på 3090 m
2
 er påvirket af anlæggelsen af søen (820 m

2
) og den 

efterfølgende udspredningen af det opgravede materiale (2270 m
2
).  

         Der er tale om et rimme-dobbe landskab, hvor en dobbe er opgravet og en 

rimme er forhøjet.  

         Heden og mosen i forlængelse af det berørte område er vurderet til at 

have en god kvalitet.  

         Det er ikke tale om en oprensning, men etablering af en ny sø. De 

eksisterende dobber i området er/har været vandfyldte store dele af året, 

men efter de tilbageværende dobber at dømme er der tale om hedemose 

med vekslende vandspejl og IKKE søer.  

         Der er tale om et område, som kan karakteriseres som værdifuld 

hede/hedemose. Området er derfor omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3. Arealet er endvidere vejledende registreret som beskyttet natur.  

         Det foretagne arbejde har forringet naturtilstanden i området.  

  

Kommunen kan dispensere fra naturbeskyttelseslovens § 3 med forbuddet mod 

tilstandsændringer. Der skal dog foreligge særlige omstændigheder i sagen, hvis 

ændringen af tilstanden er væsentlig eller, hvis den er i modstrid med formålet om 

at opretholde naturtypen som beskyttet natur. Anlæggelsen af en sø i en 

hede/mose er en væsentlig tilstandsændring, som er i modstrid med ønsket  om at 

bevare naturtypen. Området har efter anlæggelsen af søen fået et parklignende 

udseende og indgrebet er efter forvaltningens opfattelse en væsentlig forringelse af 

områdets naturtilstand.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6644 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: msak 

 Besl. komp: PMU 
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Kommunen er ikke bekendt med, at der i øvrigt skulle foreligge særlige 

omstændigheder, som kunne begrunde en lovliggørende dispensation. Kommunen 

har endvidere i 2008 meddelt afslag til samme lodsejer til en ansøgning om 

dispensation til anlæg af en sø på naboarealet.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 2 må der ikke foretages ændring i tilstanden af 

bl.a. heder og moser og lignende, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller 

i forbindelse med søer (med et areal over 100 m
2
) er større end 2.500 m

2
 i 

sammenhængende areal.  

  

Kommunalbestyrelsen kan jf. naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 3. i særlige tilfælde 

gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3 stk. 1-3. Hvis kommunen skal kunne 

dispensere i en sag skal der foreligge særlige omstændigheder, hvis ændringen i 

tilstanden af naturtypen er væsentlig og/eller, hvis den er i modstrid med at 

opretholde naturtypen som beskyttet natur.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på ansøgningen om en lovliggørende dispensation  

  

 der påbydes retablering af rimme-dobbe landskabet  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. november 2010  

Sagen udsættes. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Opmåling og beskyttet natur (dok.nr.110412/10) 

Sølystvej 21 beskyttet natur (dok.nr.123700/10) 

Fotos (dok.nr.124398/10) 
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5. 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 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

SAVE registrering Sæby By, Algade-Gasværksvej karré (dok.nr.153670/10) 
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6. Genoptagelse - Principgodkendelse af byggeprojekt 

Søndergade 11 og Algade 4, Sæby 

 

Sagsfremstilling 

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

på ovennævnte ejendomme og besluttede ikke at godkende et byggeprojekt på 

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

baggrund i den planlagte SAVE-registrering.  

  

Fra ansøger er nu modtaget ny situationsplan for bebyggelse af den såkaldte 

Mejerigård mv. Det nye projekt er meget lig det projekt, der var grundlag for 

Udvalgets behandling november 2009.  

  

Det senest fremsendte projekt giver anledning til følgende bemærkninger.  

Det er Forvaltningens vurdering, at den nuværende placering af adgangsvejen til 

parkeringspladsen syd for ejendommen skal fastholdes som adgangsvej til 

nybyggeriet. Der kan endvidere tillades indkørsel fra Algade til nybyggeriet. 

Nuværende adgangsforhold til forhuset Algade 4 kan bibeholdes . 

  

Nybyggeriets omfang vurderes at skulle reduceres således, at der på ejendommen 

Søndergade 11 ( vest for nuværende adgangsvej) kan bygges i 2½ etage og på 

ejendommen Algade 4 kun i 1½ etage. Dette begrundes med, at Søndergade 11 

visuelt opleves som en del af Søndergadekarreen medens Algade 4 mere 

korrosponderer med det vestfor beliggende boligområde.  

Adgang til de enkelte boliger skal ske via indvendige trappeopgange og ikke som 

skitseret i projektet via udvendige svalegange.  

  

Ansøger indbydes til at deltage i udvalgets besigtigelse af Mejerigården.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektørens indstiller  

  

 sagen til drøftelse 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Udvalget besluttede, at et projekt skal tage udgangspunkt i de rammer for 

bebyggelse som fastlagt i pkt. 5, herunder en fastholdelse af det eksisterende 

vejforløb. Bebyggelse i den sydlige del kan udformes med 1 ½ etage mod øst og 2 

½ etage mod vest. 

 

Bilag 

Situationsplaner modtaget 18.01.2011 (dok.nr.7261/11) 

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

Projekt (dok.nr.125386/09) 
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7. Ændret anvendelse af Søster Annas Vej 3, Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Mægler ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at anvende ovennævnte ejendom 

til boligformål. Er dette ikke umiddelbart mulig anmodes om tilladelse til at ændre 

plangrundlag for denne ejendom og naboejendommen Søster Annas Vej 4 til 

anvendelsen bolig- og centerformål lig naboarealerne langs Søndergade.  

  

Ansøgningen begrundes med, at ejendommen Søster Annas Vej 3 har været 

forstanderbolig til børnehjemmet "Fremtidshåb" indtil kommunen lejede sig ind i 

begge bygninger. Ejendommen er opført i 1905 som bolig.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.15.02 og omfattet af 

lokalplan nr. 518-1 zone IV. 

  

Af lokalplanen fremgår, at området kun må anvendes til offentlige formål dvs. 

børneinstitutioner eller lignende samt sådanne private institution er af almen 

karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.  

 

Juridiske konsekvenser 

Jf. Lov om planlægning § 19 kan kommunalbestyrelsen dispensere fra 

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

principper dvs. planens formål og anvendelse. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Indretning af beboelse indenfor lokalplanens zone IV er ikke mulig, da det er klart i 

strid med områdets anvendelse. En sådan anvendelse betinger udarbejdelse af ny 

lokalplan. 

  

Ejendommene Søster Annas vej 3 og 4 er i kommuneplanen en del af det syd og 

øst for beliggende boligområde med tilladt bebyggelse i 1½ etage og max. 

bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på 50 %.  

  

Med vejadgang fra Søndergade via Søster Annas Vej vil ikke kun boligformål, men 

også erhverv under visse former være naturlig og uproblematisk i forhold til 

omkringliggende boliger. 

  

Lokalplan nr. 518-1 muliggør, at der langs Søndergade kan indrettes butikker, 

kundeorienterede kontorer, klinikker, offentligt formål samt mindre ikke generende 

lager og værksted i tilknytning til butikker, endvidere lignende formål, som efter 

byrådets skøn naturligt hører til i området.  

  

Det er forvaltningens vurdering, at området - speciel ejendommen Søster Annas 

Vej 4 vil være egnet til administration, liberalt erhverv, offentlig formål, it -

 
 Åben sag 
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virksomhed og lignende foruden naturligvis boligformål.  Særlig trafikbelastende 

erhverv kan ikke anbefales grundet Søster Annas Vejs tilslutning til Søndergade 

meget tæt på lysreguleret kryds. 

  

De bebyggelsesregulerende bestemmelser for lokalplanens delområde IV 

videreføres i ny lokalplan dvs. max. 2 etager og max. 8,5 meter og en 

bebyggelsesprocent på 40 %. Bebyggelsesprocenten kan dog forhøjes til 50 % lig 

kommuneplanen. 

  

Lokalplanen skal indeholde særlige bestemmelser for om - og tilbygning af den 

bevaringsværdige ejendom Søster Annas Vej 4.  

  

Ny lokalplan med bredere anvendelse for zone IV i lokalplan nr. 518 -1 forestås af 

ansøger.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles afslag på anvendelse af ejendommen Søster Annas vej 3 til 
beboelse inden for rammerne af lokalplan nr. 518-1  

  

 ansøgers ønske om ændring af plangrundlaget for ejendommene Søster 

Annas Vej 3 og 4 imødekommes. Ansøger forestår udarbejdelse af ny 
lokalplan med henblik på anvendelser som beskrevet i sagsfremstillingen  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Principiel ansøgning vedr. Søster Annasvej 3 og Søster Annas Vej 4  (dok.nr.9373/11) 

Oversigtskort (dok.nr.9501/11) 

Lokalplankort LP 518-1 (dok.nr.9502/11) 
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8. Ny boligbebyggelse Niels Mørchs Gade 17, Frederikshavn  

 

Sagsfremstilling 

Arkitekt ansøger på vegne af ejer og potentiel køber om principiel tilladelse til at 

ændre plangrundlaget for ovennævnte ejendom med henblik på opførelse af 

etageboligbebyggelse.  

  

Det påtænkes opført 2 3-etages boligblokke med i alt 18 boliger. Den ene boligblok 

placeres som facadebebyggelse ud mod Niels Mørchs Gade, den anden blok 

vinkelret herpå ca. midt på grunden. Nord for denne blok etableres parkering. Med 

den valgte placering af bebyggelsen bliver der et større samlet haveanlæg mod syd 

afskærmet fra gaden.  

  

Bebyggelsen påtænkes opført i moderne arkitektur med hvide facader i de 2 

underste etager og en lidt tilbagetrukken 3. etage i en lettere beklædning. 

Bebyggelsen opføres så den overholde energikrav 2015.  

  

Ejendommens grundareal udgør 2.082 m
2
, bebygget areal 590 m

2
 og etageareal på 

1.770 m
2
 svarende til en bebyggelsesprocent på 85 %. Der er udlagt friareal 

svarende til min. 50 % af det samlede boligareal og 18 parkeringspladser.  

  

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens område FRE.B.15.05 og omfattet af 

Lokalplan 15.01.18. Denne lokalplan afløste Lokalplan nr. 623-1 i 2005, idet der da 

ønskes opført bebyggelse til administrative formål på ejendommen.  

  

Den nugældende lokalplan 15.01.18 muliggør bebyggelse i 2½ etage med max. 

højde på 10 meter og en bebyggelsesprocent på 60 %. Bebyggelsen var placeret 

som tilbagetrukket facadebebyggelse mod Niels Mørchs Gade og mere 

punktformet bebyggelse mod Sæbybanestien.  

  

Den oprindelige lokalplan nr. 623-1 muliggjorde en bebyggelse i hele 

facadelængden mod Niels Mørchs Gade på 2 ½ etage med max. højde på 12,5 

meter. Bag denne bebyggelse friareal og langs Sæbybanestien servicevej med 

parkering. Max. bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom udgør 60 %.  

 

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. Videregående afvigelser kan kun 

foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

 

Planmæssige konsekvenser  

Den nuværende bebyggelse langs Niels Mørchs Gade ligger alt overvejende i 

retning nord/syd med forhuse ud til gaden. Mod syd er der også bebyggelse med 

samme retning ud mod Sæbybanestien. Kun udhuse/sidehuse bryder dette 
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bebyggelsesmønster.  

  

Den påtænkte ny bebyggelse på ejendommen bryder dette mønster, idet der 

påtænkes opført boligblok med øst/vest retning. Det vurderes dog ikke afgørende 

at fastholde det bebyggelsesmønster. 

  

Den oprindelige lokalplan gav mulighed for 2½ etages bebyggelse i gadeflugt mod 

Niels Mørchs Gade. Den påtænkte 3 etages bebyggelse bliver lavere kun ca. 10 

meter. Indblik til nabobebyggelser vil være ens og evt. skyggevirkning mindre med 

den reducerede højde. 

  

Blokken parallel med nordskel kan opleves generende for nabobebyggelser. Denne 

er dog søgt placeret langt fra dette skel for at reducere indblik og minimere 

skyggegener.  

  

Bebyggelsesprocenten er høj, men da kommuneplanens generelle krav til 

opholdsareal og parkering for Søndergadeområdet er til stede, bør selve tallet ikke 

være afgørende.  

  

Generel er der tale om en meget attraktiv bynær placering af nye etageboliger 

umiddelbart op af Grønttorvets punkthuse.  

  

Realisering af projektet betinger udarbejdelse af nyt plangrundlag.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der meddeles ansøger accept af at ændre plangrundlaget med henblik på 
at opføre boligbebyggelse i 3 etager på ejendommen Niels Mørchs Gade 
17 i princippet som skitseret i ansøgningsmaterialet 

  

 bebyggelsens endelige arkitektoniske udformning bearbejdes i samarbejde 
med forvaltningen gennem planprocessen 

  

 ansøger forestår udarbejdelse af ny lokalplan 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

  

 

Bilag 

Projekt Niels Mørchs Gade 17_02.pdf  (dok.nr.9380/11) 
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9. Grønne områder under Kildenområdets Grundejerforening  

 

Sagsfremstilling 

Kildenområdets Grundejerforening fremsender via advokat Foreningens forslag til 

plan for "Det grønne område" i Gl. Kilden med anmodning om byrådets 

godkendelse af dette areals fremtidige anlæg og vedligeholdelse.  

  

Paul Rode Andersen har samtidig anmodet om en redegørelse for hele 

sagsforløbet, herunder medvirken af forvaltningens parkafdeling.  

  

Området omfattet af ovennævnte Grundejerforening er reguleret af privat 

Deklaration lyst 31. maj 1963, der er udarbejdet i forbindelse med udstykning og 

bebyggelse af området. 

  

Deklarationen indeholder en række bebyggelsesregulerende bestemmelser og 

også bestemmelser for et udlagt grønt område.  

  

Påtaleberettiget er Flade-Gærum sogneråd og samtlige parceller i forening og hver 

for sig. 

  

Grundejerforeningen har anlagt retssag mod ejer af det med grøn skygge angivne 

areal. Ejer af arealet fri findes. Dommen ankes ikke til Landsretten.  

Dommen slår fast, at det pågældende areal allerede er anlagt og vedligeholdes 

som parkareal. Det er i hvert fald ikke godtgjort, at arealets fremtræden strider mod 

noget, der er godkendt af kommunalbestyrelsen. Dommen er vedhæftet 

dagsordenen som bilag. 

  

Grundejerforeningen er af den opfattelse, at de med baggrund i Rettens afgørelse 

nu har ret til at anlægge og vedligeholde arealet som parkareal på en af 

kommunalbestyrelsen godkendt måde.  

Henvendelse herom har Forvaltningen besvaret administativt. Forvaltningen er ikke 

bekendt med, at afgørelsen blev påklaget. Kopi af svarbrev vedlagt. 

  

Trods Rettens afgørelse og kommunens tidligere afgørelse er Foreningen fortsat af 

den opfattelse, at kommunen skal godkende en plan for anlæg af "det grønne 

område" og fremtidig vedligehold heraf. 

  

 

Juridiske konsekvenser 

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

sikre overholdelse af servitetbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages 

bestemmelser i en lokalplan. (offentligretlig)  

  

Deklarationen tillægger Flade-Gærum Sogneråd dvs. ny Frederikshavn Byråd en 

påtaleret. Der er ikke med denne formulering en pligt til at påtale/påse, at 
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deklarationens indhold efterleves. (privatretligt ) 

 

Planmæssige konsekvenser  

Deklarationens hensigt - med det på ridset med grøn skygge angivne areal - har 

været at sikre dette areals udseende, når landbrugsdriften hørte op.  

  

Da ejer af arealet allerede har anlagt og vedligeholder arealet som parkareal, jf. 

Rettens afgørelse, må deklarationens hensigt med arealet siges at være tilgodeset.  

  

Det er Forvaltningens vurdering, at det forhold, at anlæg af parkarealet som det 

forefindes ikke er godkendt af kommunalbestyrelsen jf. Dekla rationens punkt 4, 

ikke er afgørende.  

  

Grundejerforeningen fremsender nu forslag til nyindretning af samme areal, dvs. 

det areal, der jf. Rettens afgørelse allerede er parkareal.  

  

Deklarationen tager alene stilling til arealets udseende med formuleringen 

"anlægges og vedligeholdes som parkareal på en af kommunalbestyrelsen 

godkendt måde". Der er ikke beskrevet hvilke hensyn kommunalbestyrelsen skal 

lægge til grund for sin godkendelse. 

  

Deklarationen forholder sig ikke til evt. ønsker om ændring af et al lerede etableret 

parkareal. På den baggrund vurderer Forvaltningen ikke, at der er grundlag i 

deklarationen for kommunen til at håndhæve påtaleretten og dermed tage stilling til 

det fremsendte forslag. 

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 forvaltningen afgørelse om ikke at meddele påbud efter Lov om 

planlægning § 43 og ikke gøre brug af påtaleretten i Deklaration lyst 31. 

maj 1963 fastholdes  

  

 Stillingtagen til plan for anlæg og vedligeholdelse af grønt område i 

Deklarationen afvises med henvisning til Rettens afgørelse om, at 

parkareal allerede er indrettet, og deklarationen ikke forholder sig til evt. 

nyanlæg heraf  

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. Jens Hedegaard Kristensen bemærker, at han generelt 

ønsker kommunens påtaleret udnyttet. 
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Bilag 

Forslag til plan for "Det grønne område" i Kilden. Kildenområdets Grundejerforening (dok.nr.138226/10) 

Advokatens bemærkninger til sagen om deklarationer m.v. for Kildenområdets 

Grundejerforening (dok.nr.7608/11) 

Bemærkninger fra Kildenområdets Grundejerforening (dok.nr.7607/11) 

Vedr. deklarationer og grønne områder under Kildenområdets Grundejerforening (dok.nr.71004/10) 

Bemærkninger til lodsejer Fylleledvej 1 (dok.nr.94656/10) 

Afgørelse til Grundejerforeningen (dok.nr.9473/11) 
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10. Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem 

tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn 

Kommune  

 

Sagsfremstilling 

Den 28. april 2010 godkendte byrådet at tillægsregulativet blev sendt i offentlig 

høring i 8 uger. Der kom kun een indsigelse vedr. Skærum Å ; men efter snak med 

indsigeren om fortolkning af de foreslåede nye vedligeholdelsesbestemmelser 

erklærede lodsejeren sig tilfreds. I byrådets godkendelse var indeholdt, at 

godkendelsen var endelig, hvis ikke der kom indsigelser, der krævede ændringer.  

  

Der kom ikke indsigelser, der kræver ændringer. Tillægsregulativet blev herefter 

sendt til godkendelse hos Miljøcenter Aalborg for så vidt angår bestemmelserne for 

de tidligere amtsvandløb. Miljøcenter Aalborg har den 12 -11-2010 godkendt 

tillægsregulativet.  

  

Tillægsregulativet må hermed betragtes som godkendt. Der skal dog fastlægges en 

dato den endelig vedtagelse af tillægsregulativet. Datoen foreslås fastsat som 

datoen for orientering af byrådet den 28. februar 2011. Den endelige godkendelse 

koordineres med Hjørring Byråd og Brønderslev kommune.  

  

 

Juridiske konsekvenser 

Tillægsregulativets træder i kraft, og vandløbene vil i år 2011 og fremover blive 

vedligholdt efter de nye samordnede vedligeholdelsesbestemmelser i 

tillægsregulativet.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

         tillægsregulativet godkendes endeligt med ikrafttrædelsesdato 28. februar 

2011 - ikrafttrædelsen annonceres 

  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Tillægsregulativ Samordning 2010 (dok.nr.81656/10) 

Godkendelse af tillægsregulativ, Frederikshavn (dok.nr.136703/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/7088 
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11. Orienteringssag - Status på temaplanen for vindmøller 

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning arbejder på planforslag og miljørapport for temaplanen for 

vindmøller i Frederikshavn Kommune.  

  

Samtidig med dette arbejde, er der igangsat planlægning for konkrete 

vindmølleprojekter ved ejendommen Kragelund sydvest for Sæby og ejendommen 

Højstrup nord for Thorshøj.  

  

På mødet gives en orientering om status på planlægningen og arbejdet i forhold til 

tidsplanen.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Til orientering.  
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12. Planlægning for en enkeltstående prototypevindmølle  

 

Sagsfremstilling 

Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning 

for en enkeltstående prototypevindmølle (3,6 MW) med en totalhøjde på 150 m. 

Vindmøllen er en prototype til en ny offshore vindmølle med 2 vinger.  

  

Prototypevindmøllen ønskes opstillet på land af hensyn til tests. Ansøger er 

interesseret i at opstille en prototypevindmølle i Frederikshavn Kommune, da 

Frederikshavn Havn er et kvalificeret bud på en udskibningshavn til ansøgers 

offshore vindmøller. Desuden forventer man at kunne finde egnede lokaler til 

produktion af prototypevindmøller samt at kunne rekruttere kvalificeret arbejdsk raft i 

Frederikshavn Kommune.  

  

I forbindelse med ansøgers opstilling af den første prototypevindmølle i Danmark 

ønsker ansøger at etablere en lokal arbejdsplads i kommunen med forventet 

opstart i august 2011. Prototypevindmøllen skaber et behov for at opbygge en 

fabriksenhed – gerne nær en større industrihavn - til at samle, teste, installere og 

servicere de først producerede vindmøller. Ansøger har forventning om at oprette 

5-12 arbejdspladser i relation til fabriksenheden.  

  

Prototypevindmøllen ønskes opstillet på en egnet placering med en målemast på 

90 m i en afstand af 500 m fra vindmøllen i den dominerende vindretning (V, VSV). 

Ansøger ønsker 100% råderet over prototypevindmøllen i min. 3 år (og gerne 5 år), 

hvor der skal foretages tests og måling via målemasten. Efter 5 år kan vindmøllen 

sælges eller nedtages. 

  

Ansøger forventer opstilling af prototypevindmøllen i januar 2012, hvilket betyder 

planlægning, anlæg og opstilling af prototypevindmøllen i løbet af 2011. 

Planlægningen for vindmøllen vil omfatte udarbejdelse af miljørapport med VVM-

redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan og kommuneplantillæg. 

Planlægningen skal være endelig vedtaget i løbet af oktober/november 2011 for, at 

ansøger kan være sikker på en opstilling af vindmøllen i januar 2 012.  

  

Plan- og Miljøudvalget har på møde den 6. april og den 31. august 2010 besluttet, 

at: 

         såvel de eksisterende som nye vindmølleområder udnyttes optimalt 

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

         udskiftning af eksisterende vindmøller eller placering af nye vindmøller i et 

eksisterende vindmølleområde tilstræbes foretaget således, at alle 

vindmøller i vindmølleområdet har samme dimensioner og giver størst 

mulig samlet effekt. 

         der fastsættes en minimumsgrænse på 3 møller for hvert 

vindmølleområde.  

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

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/260 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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         der arbejdes videre med 4-6 områder.  

  

Beslutningerne er ikke sammenfaldende med ansøgers ønsker om placering af en 

enkeltstående vindmølle, men da der er tale om en prototypevindmølle med 

opstilling i 3-5 år, har Teknisk Forvaltning fortsat arbejdet med at finde en egnet 

lokalitet til vindmøllen. I den forbindelse er der foretaget en screening af 

Frederikshavn Kommune for mulige placeringer af en vindmølle med totalhøjde på 

150 m. Ved screeningen er der fundet flere relevante lokaliteter, som skal 

overvejes. På mødet fremlægger Teknisk Forvaltning de forskellige 

placeringsmuligheder med henblik på en stillingtagen til placering.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 der tages stilling til konkret fysik placering af vindmøllen 

  

 planlægningen for det ansøgte igangsættes 

  

 ansøger forestår udarbejdelse af VVM og lokalplan. Kommunen udarbejder 
kommuneplantillæg 

  

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

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Udvalget tilkendegiver, at man vil indlede konkret planlægning for område ved 

Gærum. Placeringen sker i tæt samarbejde med ansøger, herunder også vurdering 

og realisering af forelagte alternativer, som udvalget ser positivt på. Herefter 

tiltrædes indstillingen. 

 

Bilag 

Ansøgning om igangsætning af planlægning (dok.nr.3346/11) 

Info om Envision og prototypevindmølle (dok.nr.3347/11) 
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13. Vindmøller ved ejendommen Højstrup - foroffentlighedsfase 

afsluttet 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget for vindmøller ved ejendommen 

Højstrup er der i perioden fra den 5. januar til den 19. januar 2011 afholdt 

foroffentlighedsfase. Ejendommen Højstrup er beliggende ca. 3,5 km nord for 

Thorshøj i den sydvestlige del af Frederikshavn Kommune på adressen Højstrupvej 

42, Østervrå.  

  

Teknisk Forvaltning har i løbet af foroffentlighedsfasen modtaget 6 bemærkninger. 

Bemærkningerne er samlet i et indsigelsesnotat, hvor også forvaltningens indstilling 

til håndtering fremgår.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

 planlægningen for vindmøller ved ejendommen Højstrup fortsættes 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Debatoplæg (dok.nr.152170/10) 

Indsigelsesnotat (dok.nr.9670/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8940 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: LEMR 

 Besl. komp: PMU 
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14. Lokalplan og VVM-redegørelse for vindmøller ved 

Kragelund 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. november 2010, at der skulle 

igangsættes planlægning for opstilling af to nye vindmøller ved ejendommen 

Kragelund, i overensstemmelse med den indsendte ansøgning herom. Der 

blev ansøgt om at opstille to nye 2 MV-møller med totalhøjde på 107 m i det 

eksisterende vindmølleområde. Udvalget besluttede, at plangrundlaget skulle 

udarbejdes således, at der skabes mulighed for at vindmølleområdet på sigt kan 

indeholde tre vindmøller, der i højde og opstillingsmønster harmonerer med de to 

nye vindmøller.  

  

På baggrund heraf har forvaltningen, i samarbejde med ansøger, 

udarbejdet miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering), lokalplan samt 

kommuneplantillæg.  

  

Forud for udarbejdelsen af VVM-redegørelsen blev der afholdt en 

foroffentlighedsfase på to uger i perioden fra den 1. - 15. december 2010. I 

foroffentlighedsfasen var der offentliggjort et debatoplæg for vindmølleprojektet.  

  

I løbet af foroffentlighedsfasen indkom der én bemærkning fra en borger, med bl.a 

forslag til fotostandpunkt syd for Sæby ved motorvejen samt nedtagning af 

eksisterende møller. Forvaltningen vurderer dog, at de visualiseringer, som indgår i 

miljørapporten, giver et retsvisende billede af  møllernes visuelle påvirkning af 

landskabet. Mht. nedtagning af eksisterende møller kan det nævnes, at  de to 

møller vest for de tre nye fortsat kan drives sideløbende med de tre nye, indtil de er 

udtjente, hvorefter de ikke må erstattes af nye på stedet. 

  

Forslag til lokalplan muliggør, at området kan anvendes til lanbdbrugsdrift og 

vindmølledrift. Der kan opføres tre vindmøller, der er ens. Der kan 

desuden anlægges tilhørende, arbejds- og vendepladser, samt op til tre teknik-

/kabelskabe eller tilsvarende tekniske anlæg, der er nødvendige for møllernes drift.  

  

Vejadgang til lokalplanområdet vil ske ad Marsvej og Østkystvejen. Vejadgangen til 

vindmøllerne vil ske ad nye og eksisterende markveje, der anlægges som grusveje.  

  

Lokalplanen sikrer, at møllerne opstilles på en lige linie med en indbyrdes afstand 

på ca. 300 meter. Harmoniforholdet - forholdet  mellem navhøjde og rotordiameter - 

skal være ens og ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35.  

  

VVM-redegørelsen og miljøvurderingen skal belyse anlæggets virkninger på 

miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser 

af møllernes opførelse samt støj og skygge. Der fremgår af  VVM-redegørelsen, at 

en realisering af lokalplanen bl.a. vil betyde, at  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/6025 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: SUOS 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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 Det vurderes på baggrund af visualiseringerne, at de i alt 5 møller fra nogle 

lokaliteter fremstår ret harmoniske, mens de fra andre steder vurderes som 

disharmoniske, og generelt kan den trapez -formede opstilling ikke 
betragtes som et let-opfatteligt opstillingsmønster.  

 Projektforslaget har en positiv effekt i forhold til de eksisterende rammer 

angående støjpåvirkning af naboerne, hvilket skyldes, at tre eksisterende 
møller i projektforslaget foreslås nedrevet.  

 To ejendomme får skyggepåvirkninger som konsekvens af dette proj ekt i 
mere end 10 timer om året. Ved den ejendom, der får den største 

skyggepåvirkning, er der tale om potentielt knap 20 timers årlig skyggetid. 
For begge ejendomme vil der være tale om skyggekast i eftermiddags- og 
aftentimerne.  

 Projektforslagets tre møller vil medføre en reduktion på ca. 120.000 ton 
CO2 i løbet af en 20-årig levetid.  

 Projektforslagets møller medfører desuden en reduktion i udledning af SO2 

på ca. 14 tons over en 20-årig periode. Møllerne i projektforslaget giver 
endvidere en reduktion i udledningen af NOx på ca. 90 tons over 20 år.  

 De eneste dyrearter der kan tænkes påvirket af møllerne i driftsfasen er 
flagermus. Påvirkningern vurderes dog ikke at være væsentlig.   

  

Lokalplan og miljørapport vil blive gennemgået på mødet.  

  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at  

  

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

Lokalplan SAE.T.04.13.01 - Vindmøller ved Kragelund samt Forslag til 
Kommuneplantillæg nr. 09.26 med VVM-redegørelse og 
miljøvurdering udsendes i offentlig debat  

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Forslag til Lokalplan P SAE.T.04.13.01 - Vindmøller ved Kragelund (dok.nr.8888/11) 

Miljørapport februar 2011 (dok.nr.8896/11) 

Appendiks 1 (dok.nr.8899/11) 

Appendiks 2 (dok.nr.8902/11) 

Appendiks 3 (dok.nr.8903/11) 

Appendiks 4 (dok.nr.8907/11) 

Appendiks 5 (dok.nr.8909/11) 
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15. Forslag til Lokalplan SKA.F.03.01.01 - hotel og 

ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Plan- og Miljøudvalget traf den 28. september 2010 beslutning om, at der 

udarbejdes ny lokalplan for Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej i Skagen, med 

henblik på at få hotelpligten nedlagt for 25 hotelferielejligheder. Baggrunden for 

ønsket om ændringen er, at der uden for højsæsonen er overkapacitet af 

hotelværelser i Skagen, så hotellet i perioder har måttet lukke.  

  

Hotellet blev ved Lokalplan 203-C i 2007 ombygget og suppleret med nye 

bygninger, så det i dag består af 23 hotelværelser og 25 hotelferielejligheder fordelt 

på henholdsvis bevaringsværdige og nye bygninger. Med lokalplanen fastholdes de 

23 hotelværelser til hotelværelser og de 25 hotelferielejligheder konverteres til 

ferielejligheder eller fastholdes helt eller delvist til hotelferielejligheder 

  

Til hotellet er knyttet restaurant og i forbindelse med nybyggeriet i 2007, blev 

der indrettet en p-kælder. Med lokalplanen kan bygningskomplekset ikke udbygges 

yderligere. 

  

Det er vurderet, at der med den delvist ændrede anvendelse af området til 

ferieboliger skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen ledsages 

derfor af et kommuneplantillæg 09.25, der giver mulighed for indretning med 

ferieboliger. Med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves lokalplan 203-C for 

området.  

  

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvilket betyder, at 

lokalplanen som udgangspunkt skal ledsages af en redegørelse for projektets 

visuelle påvirkning af omgivelserne. Lokalplanområdet er fuldt udbygget, og der 

vurderes derfor ikke at være behov for en nærmere redegørelse.  

  

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 SKA.F.03.01.01 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 

09.25 fremlægges i offentlig høring  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/359 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: JOGE 

 Besl. komp: PMU/ØU/BR 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Indstillingen tiltrædes. 

 

Bilag 

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget den 28. september 2010 (dok.nr.8074/11) 

Forslag til Lokalplan SKA.F.03.01.01 Hotel og ferieboliger ved Vestre Strandvej, 

Skagen (dok.nr.10969/11) 
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16. Orienteringssag - Naturklagenævnets afgørelse om 

beskyttet eng Hjørringvej 20 i Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune afgjorde i 2009, at et engområde var omfattet 

af naturbeskyttelsesloven §3 i 1992 og dermed beskyttet mod tilstandsændringer, 

herunder opdyrkning.  

  

Ejer påklagede efterfølgende afgørelsen.  

  

Naturklagenævnet afgjorde sagen i december 2010 og gav ejer medhold i at engen 

ikke var omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3 ved registreringen i 1992.  

  

Kommune lagde til grund for afgørelsen at engen var omlagt på tidspunktet for 

afgørelsen, og kommunens afgørelse blev derfor truffet primært ud fra tilgængelige 

luft fotos fra perioden 1964 - 2008. På disse luftfotos var det kun muligt at erkende 

en omlægning i 1985. Ud fra normal praksis ville et lavbundsareal der henlå fra 

1985-1992 være omfattet af engbeskyttelsen i naturbeskyttelsesloven § 3. 

Ejer fremviste i forbindelse med sagsbehandlingen en erklæring fra tidligere ejer, 

der viste, at arealet i perioden 1984-1994 blev drevet med årlige afgrøder. Da 

udsagnene ikke kunne erkendes via de tilgængelige luftfotos anvendte kommunen 

den gængse praksis om at tillægge luft fotos´ene stor værdi. Kommunen fastholdt 

derfor arealet som beskyttet eng. 

LandboNord anførte i klagen at man burde lægge afgørende vægt på ejers 

erklæring om dyrkningshistorien på arealet. Det anførtes endvidere, at arealet i 

1980 blev drænet af Hedeselskabet.  

  

Naturklagenævnet bemærker i sin afgørelsen at "... Naturklagenævnet tillægger 

sædvanligvis luftfotografier stor bevismæssig betydning. Er fotografierne imidlertid 

af ringe kvalitet, og kan ejerens erklæring om arealets driftshistorie ikke med 

rimelighed afvises, bør tvivlen ikke komme ejeren til skade”.  

  

I fremtidige afgørelser efter naturbeskyttelsesloven §3 vil forvaltningen, på 

baggrund af den nye afgørelse, vægte ejers udtalelse højere i de sager, hvor det 

ved hjælp af det tilgængelige luft fotomateriale ikke kan afvises at et areal har været 

opdyrket hyppigt nok, til at forhindre arealet i at vokse ind i en §3 beskyttelse.   

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/270 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: akbt 

 Besl. komp: PMU 
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Til orientering.  
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17. Orienteringssag - Kystbadevand - badevandsprofiler 

 

Sagsfremstilling 

Senest den 24. marts 2011 skal kommunerne jf.” Bekendtgørelse om badevand og 

badeområder” udarbejdes badevandsprofiler for samtlige badestrande.  

  

Badevandsprofilerne skal indeholde en beskrivelse af stranden, strømningsforhold, 

forureningskilder, risikoen for algevækst herunder de giftige blågrønalger, 

kontrolstedets placering, badevandets kvalitet, mm.  

  

Dermed giver badevandsprofilen grundlag for information til offentligheden om 

badevandets kvalitet. 

  

Den enkelte badevandsprofil kan omfatte en enkelt badestrand eller 

sammenhængende badestrande.  

  

Frederikshavn Kommune har udarbejdet 13 badevandprofiler for badestrandene i 

Kommunen.  

  

Profilerne ses på Kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk – søgeord: 

badevandsprofiler).  

  

Profilerne skal revideres afhængig af badevandets kvalitet.  

Kvalitet  Udmærket God Tilfredsstillende Ringe 

Revision hvert  Ingen revision 4. år 3. år 2. år 

  

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 badevandsprofilen samt en advarsel om at badning frarådes, 

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

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller  

  

  

 sagen til orientering 
 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Til orientering.  

 

Bilag 

Badevandsprofiler for Frederikshavn Kommune - en samlet beskrivelse af strandene og badevandets 

kvalitet (dok.nr.1252/11) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 11/69 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: paae 

 Besl. komp: PMU 
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18. Orienteringssag - Status for behandling af sager efter 

Husdyrloven 2010 

 

Sagsfremstilling 

Nedenstående oversigt viser antal afsluttede sager efter Husdyrloven i perioden fra 

1. januar 2010 til 1.januar 2011. Til højre i tabellen ses de sager der i øjeblikket er i 

behandling i forvaltningen.  

  

Samlet oversigt over afsluttede sager i 2010, samt de 25 sager vi har under 

behandling. 

  

    Statusdato 25. januar 2011  

Sagstyper Afsluttet 

i 2010 

Under 

behandling 

Ikke 

påbegyndt 

Byggesager i høring 20     

§ 10 (miljøtilladelser < 75 DE) 27 12   

§11 (miljøgodkendelser >75 - IPPC-

grænsen) 

8 2   

§ 12 (miljøgodkendelser > IPPC-

grænsen) 

19 5 4 

§16 (miljøgodkendelser af 

arealer/gylleaftaler) 

7 1   

Bekendtgørelsens §19, om maskinhuse, 

kornsiloer og halmlader. 

10 0   

§ 21 (udtalelser til sager i 

nabokommuner) 

7 1   

Total 98 21 *4 

*de fire ansøgninger er endnu ikke fuldt oplyste.  

  

Ud af de 98 afgørelser blev 16 sager påklaget til Miljøklagenævnet, 3 af disse 

klager er trukket tilbage, de øvrige afventer afgørelse.  

  

Der er afgjort 4 sager for Læsø Kommune ud af de 98.  

  

Kommunen har opfyldt de mål, som der er i aftalen mellem KL og Regeringen.  

 

Indstilling 

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

  

 sagen til orientering 
 

 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/12893 

 Forvaltning: TF 

 Sbh: mine 

 Besl. komp: PMU 
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Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2011 

Til orientering.  

 

Bilag 

Oversigt over sager under behandling (dok.nr.10151/11) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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